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POLITIŠKOS ŽINIOS,
. MASKOLIJA.

' ' Maskolijos įtekmė nupuolė už
sieniuose nuo nepasekmingo karo 
su Japonija, kuriame žuvo caro 
kariškas laivynas. Be laivyno vie- 

, nok sunku ypąč tolimuose rytuose 
įtekmę atgauti! - Laikraščiai dabar 
gersina, jog randas rengiasi suor
ganizavimui laivyno nuo dūmos 
pareikalauti 375 milijonus doliarių 
sekančiam dešimtmečiui.* Tai ga
na dideli pinigai, o jų atliekamų 
Maskolija netujri. Randas‘tiek pi
nigų reikalaus kaipo pridėjimą 
prie paprasto laivyno biudžeto pa
dirbimui naujų laivų vietoj žuvu
sių* po CušimaJ Nežinia dar, kaip 
durna priims lą rando užsimanymą, 
nes tų išlaidų uždengimui trūksta 
pinigų; nuo žhlonių tiek ne bus 

| galima surinkti, jie ir dabartinių 
mokesčių negąli pakelti. Nors 
Maskolija gausiai gamtos visokiais 
turkais apdovanota, gausiau negu 
koks kitas Europos kraštas, bet jos 
gyventojai teip)/suvargę, kaip su
vargusių kitur negalima, Europoj 
bent,, rasti. C' palaikymui rando 
Maskolija reikalauja pinigų dau- 
giąu negu kok0 nors kitas kraštas. 
Bet dideli pinigai Maskolijoj ne
būva apyerčiaM pakėlimui gyven
tojų, priešingai, didelė dalis nuo 
žmonių išluptų į pinigų apverčiama 
pančioj imui vargą kenčiančių 
■žmoni&?\ Todėl, ir s'udrutinimui lai
vyno reikalingų) pinigų nuo žmonių 
nė’bus galima'surinkti, atsieis vėl 
jieškoti paskolos. Bet klausymas 
kur ją bus galima gauti? Ant žo
džio jau, turbut, caro valdžiai 
nieks -skolinti nenorės, 
Maskolijoj pinikų nėra.
sienių bankomjs .užstatyti 
tuftus: kasyki, is.
gelžkelius. Caro valdoma Masko
lija tokiu, budu ritasi vis
o valdininkai ''to nenori suprasti. 
Žmonės tyli rir tame ir yra di-

. džiausią Masko ijos nelyaimė.
Maskoliai da jar prie' mažiausios 

•progos iš •baimės įgauna kinkų 
drebėjimą, nes
nais, kaip silpnais nuo seniai ne-

■ buvo- -Dreba prieš kiekvieną kai
myną, kuris gali Maskolijai kelią 
užstoti, o vienok ji savo troškimo 
'svetimų žemių neišsižada, nors ir 
dabartinių milžiniškų plotų nemo
ka išnaudoti. ] ~

Peterburgo ląikra^tis “Rieč” pra- 
. neša, jog daoar atšauktasis iš 
. \Vashingtono thinų ambasadorius 

Wu-Ting-Fang stengiasi su Ame
rika padaryti sutartį. Sulyg su
manyto sutarimo: Amerika turėtų 
tisuose karuose Chinams padėti 
su visu savo laivynu. Maskolijai 
toks sutarimas labai nepatinka, nes, 
kaip seniai, teip ir dabar ji tyko 
progos paglemžti kokį nors Chi
nams prigulintį j žemės plotą, ir to
kiu budii, gal greičiai! negu kokia 
kita Europos viešpatystė, įsipainio
ti į kaną su Chinais. Pradėjus ka
rą su Chinais turėti dar prieš savę 
Ameriką ; butu labai neparanku, 

’ nors jos žemės(. karumenė silpna. 
Ląivynaš Amerikos galėtų vienok 
Chinams? jų kariuose gerai patar
nauti, Todėl tai sutarimo tokio 
Chinų su Amerika ir bijosi AUsko- 
lijos randas.

spręsti apie mirtiną Meneliko ligą; 
viskas išrodo greičiaus revoliucija 
prieš jo valdžią. Sostapilyj mieste 
Addis Abeba šiuom tarpu gyven
tojai užsilaiko ramiai, svetimtau
čiams negresia pavojus, kaip tai 
tokiuose atsitikimuose paprastai 
būvą.

VIDURINE AMERIKA.
Matyt Nicaraguos prezidentas 

Madriz, pergalėjęs revoliucijonie- 
rius ir prieš kitus savo nedraugus 
įgauna daugiau drąsos, tik kasžin, 
ar tas jam išeis ant gero, nors ir 
jo pusėj butų teisybė. Uoste Blue- 
field, prisakius -konstitucijonalinei 
valdžiai, likosi konfiskuoti du ame
rikoniškieji laivai — “La r k? ir 
“Esfuerzo”, atgabenti į Greytown 
ir perduoti prezidento Madriz ka- 
riumenei. 
šaukė į 
Greytown 
Amerikos
cah”, bet jis sugrįžo be laivų, ka
dangi pasirodė, jog kada juos pa
ėmė, jie svetimą vėliavą turėjo. 
Konsulius apie paėmimą ameriko
niškų laivų pranešė į AVashingtoną.

sakomybėn už “dabartinio valsty
bės surėdymo griovimą”.

> Prirodžius teisme liudininkams, 
jog P- Vileišis šitos žinutės nema
tė, kaip ji pateko spaudon, o ad
vokatui prirodžius, jog “V. 2.” tuo 
laiku ne tik kad nebuvo soči jai- 
demokratų dvasioj vedamos, bet 
dargi jiems priešngos buvo, jų 
mokslą griovė, teismas, po trumpo 
pasikalbėjimo pripažino P. Vilei
šį nekaltu pagal 129 str., bet kal
tu tik tamie, kad per neapsižiūrėji
mą šią žinutę išspauzdino Ir todėl 
bausmę sumažino: pasmerkė už
mokėti 100 rub. pabaudos, arba 
dvi sanvkiti kalėjimam

— Tą pačią dieną ir tame pat 
teisme buvo nagrinėta ir p. Solo- 
nevičiaus, buvusiojo baltarusių laik
raščio “Bielorusskaja Žizn” redak
toriaus, byla. Kaltinama jį už 
keleto straipsnių išspauzdinimą, 
kuriuose buvo išreikštą mintis, kad 
baltarusiai reikalautų sau savy val
dos, papeikta dabartinės vyriausy
bės veikimas, “apšmeižta” karo 
teismai, nerodyta vartojamašai vy
riausybės politiškasai šnipinėjimas- 
provokaciją ir <iaug kitikių “pra
sižengimų”. Solonevičius kaltu sa
vęs nepripažino ir išaiškino teis
mui, jog jis visas išdėstytąsias 
straipsniuose mintis visai kitaip su
pranta, negu jo kaltintojai.' Ilgo
je kalboje jis aiškiai išdėstė savo 
pažiūras, išnagrinėjo visus tuos 
straipsnius, už kuriuos jį kaltino, 
ir prirodė teisėjams, jog visi Už- 
metinėjimai jam ant nieko nepa
remti. ’

Teismas pasmerkė; Solonevičių 
užmokėti 50 rub. pabaudos arba 
2 sanvaiti atsėdėti. .

— Kėliomis dienonns^ankšciau, 
tame pačiame teisime buvo nagrL 
nėta “Vilties” administratoriaus Jo
no Tumo byla. Jis kaltinamas bu
vo už “priešvaldiškos prakalbos sa
kymą” Alotuose. O toji prakalba— 
tai buvo Vilniaus seimo nutarimų 
žmonėms skaitymas.

Teismas pasirferkč J. Tumą 8 
mėnesiams tvirtovėn, bet užskaitė 
jau atsėdėtuosius prieš teismą 4 
mėnesius. J. Tumas padavė ape
liacijos skundą. .

— Laikraštininkas A. Vėgėlė ga
vo valdžios leidimą išleidinėti lie
tuvių kalba dvisanvaitinį iliustrio 
tą laikraštį vardu “Balsas”.

— Vasario 22 d. buvo Vilniuje 
etnografiškas koncertas, kurį su
rengė vietinės muzlkalinės mo
kyklos direktorius p. Treskinas. 
Vakare dalyvavo šeši chorai: di
džiarusių, ukrainiečių^ baltarusių, 
lietuvių, lenkų ir žydų (latvių cho
ras atsisakė nuo dalyvavimo). Lie
tuvių choras p.f Lopatos vedamas 
labai gražiai padainavo dvi dai
nei:: “Noriu miego” ir “Tris dzie- 
nas, tris nakcis”.' Paskui lietu
vių šokėjų būrelis pašoko ant sce
nos dar tris tautinius šokius, bū
tent: “Kepurinį”, “Suktinį” ir No
riu miego”. Publikai tautiniai šo
kiai labai patiko. Lietuvių daini
ninkai ir šokėjai buvo tautiškais 
rūbais pasirėdę. Lenkams gi vy
riausybė užgynė tame vakare tau
tiškais rtfbais dėvėti, tai jie visi 
atėjo vakaran juodais rūbais. Be 
to, turėjo'būti šokiai po koncerto, 
bet vyriausybė jų neleido. 1 aigi 
po koncerto daugelis žmonių susi
tarę nuėjo “Ruton”, kur ir šoko 
ligi 5 vai. ryto. v

Publikos šitame vakare buvo la
bai daug: salė buvo kimšte
prikimšta žmonių j _

Kai-kurios tautos turėjo- Salėje 
tautiškus savo payiliąnUjS. -Turė
jo tokį pavilioną ir lietuviai; Su
rengė jį gabus ir4 darbštus musų 
dailininkas p. A. 2n nidzinavičius. 
Pavilionas buvo pui !iai’ išpuoštas 
tautiškais marginiais, 
pardavinėjama Jiettv iškas midus, 
krupnikas, gira ir m daunikai. .

Apskritai imant, ' etuviai šita
me 
dė

geidžia, ne? Turkijoj daug jų pi
nigų įdėta į paskolas iri visokius 
užsiėmimus.

Bulgarija vienok nenorėjo savo 
vilčių išsižadėti ne išbandžius sa
vo kariumenės. Reikėjo jai vien 
pritarimo didžiųjų Europos vieš
patysčių, arba bent užtikrinimo, 
kas jos, jeigu karas prasidės, į jį 
nesikiš. Erzinosi todėl ji su Tur
kija, reikalavo, kad Macedonijai 
suteiktų autonomiją, nes tąsyk ji 
laikytųsi su Bulgarija ir toje Tur
kijos provincija, prie progos, tek
tų su visu Bulgarijai, kaip pir
miau jai teko Rūmeli ja. Turki
ja vienok, gerai suprazdama Bul
garijos mierius ir pasekmes nusi
lenkimo prieš ją, atmetė reikala
vimus. Toje pradėjo jieškoti vi
sokių priekabių ir rinko savo ka- 
riumenę ant Turkijos rubežiaus. 
Karas kybojo jau ant plauko, kurį 
mažiausia priežastis galėjo nu
traukti. Tą pamatė didėsės Euro
pos viešpatystės ir pranešė Bulga
rijos randui, jog negeidžia karo 
ir ne leis jam užsidegti. Bulgari
ja dar tikėjosi, kad jai pritars 
bent Maskolja, kuri, tikėdama, kad 
Bulgarija bus visada jos įnagiu,’ 
ją 1877 m. ir sutvėrė. Todėl tai 
neseniai tapęs karalių, buvęs Bul
garijos kunigaikštis Ferdinandas 
keliavo pats Maskolijon ir svečia
vosi pas carą. Bet ir Maskolija, 
negalėdama dabar j>ati iš karo su 
Turkija pasinaudoti, nepritarė Bul
garijos valdonui. Tokiu budu Bul
garijai atsiėjo savo viltis gauti 
Macedoniją atidėti tinkamesniam 
laikui, * kol Maskolija ne at
sigriebs nuo pesekmių smūgių ja
ponų jai suteiktų.

Surengtas jau karas tapo tuom 
tarpu. ant toliau atidėtas ir no
rams ne norams, Bulgarija turi 
santaikoj gyventi su Turkija, pra- 
šaiiriimui nužiūrėjimo^ reikia jai 
gerintiesi. Tą geriausiai rodo, jog 
sugrįžęs iš Maskolijos jos karalius 
Ferdinandas su savo motere ir 
užsienių ministeriu atsilankė Kon
stantinopoliu j. Visi nesutikimai 
tapo prašalinti, padarytas naujas 
vaizbos traktatas.

Laivų savinninkai atsi- 
Amerikos konsolių.’ Į 

tapo tuojaus išsiųstas 
kariškasis laivas “Padu-

IS UETDYte

maus lietuvių artistų-mėgėjų kuo
pos” artistai vaidino (riveiksmę ko
mediją “Velnias Spąstuose” ir vie
naveiksmę .farsą “Tarnas įpai
niojo”. Vaidinimas pavyko labai 
gerai. Po vaidinimo choras p. 
Lopatos vedamas (irgi *iš Vil
niaus) padainavo gana sutartingai 
keletą dainelių. Dainos teip vi
siems patiko, kad choras kai-kurias 
turėjo bent po kelis sykius atkar
toti. Paskiau* •šokiai .tęsėsi net ligi 
4 vai. .nakties. įšokta tarp kitų ir 
lietuviški šokiai — Klumpakojis, 
Noriu miego, Suktinis ir Kepuri
nis. Lietuviški šokiai visiems be
galo patiko.

Vietiniai lenkai šį (kaip ir per 
Kalėdas surengtąjį) boikbtavo, nes 
vos keli jų į vakarą atėjo. Pirm 
vakaro, kaip įmanydami, stengėsi 
tam vakarui kenkti: -ftkalbinėjo 
žmones nuo teatro, juokėsi iš lie
tuvių, draskė afišas ir ttį Bet vel
tui. Vietiniai lietuviai inteligentai 
irgi nesnaudė: ir jie agitavo va
karo naudai. Ir publikos susirinko 
nemažai.

— Vasario 21 dieną tie patįs ar
tistai ir dainininkai vaidino “Velnias 
Spąstuose” ir “Denščik podvel” 
(Tarnas įpainiojo) Ignalinoje, ne
toli šrtmčionių. Ir čia kaip vaidi
nimas, teip ir dainos pavyko la
bai gerai. Publika, kurios kimšte 
prisikimšusi buvo salė vietinės gelž- 
kelio mokyklos, kurioje buvo su- 
regta vaidinimas, labai pasitenkino 
ir prašė dar kuomet nors atvykti 
teatrą surengti.

Dvarininkas Kamienskis, lenkas 
šio vakaro įrengėjas, vaidinimui 
pasibaigus, pavaišino artistus ir, 
padėkavojęs; už gerą vaidinimą ir 
dainavimą, prašė trupos dar po 
Velykų padaryti Ignalinoje vaka
rą. Prie vakarienės btivo pasakyta 
kalbos apie Tcnkų su lietuviais su
sitarimą. Kalbėjo p. Kamienskis 
ir artistų vardu p. Bytautas. Kal
bų aš neatkartosiu, tik pabriežiu 
vieną, kad p. Kamienskis tai vie
nas iš tų dvarininkų, kurie ne tik
tai kad netrukdo lietuviams dar
be, bet patsai būdamas tikru len
ku, dargi, kiek gali, jiems padeda, 
ką jis savo kalboje aiškiai ir pa- 
briežė.

Kad 
ninku I

tinis susirinkimas. Išklausyta ben
drovės vaidybos atskaita, išrinkta 
naujas narys į revizijos komisiją, 
vieton mirusio p. Stasiukonio ir, 
kas įdomiausia, nutarta.... iš gry
no bendroves pelno išduoti nariams 
po 50 kap. magaryčioms. Išduota 
arti, 300 rub. Taigi po posėdžių 
ir pakilo pragaro puota. Alum ir 
degtine prasmirdo visas miestelis; 
O šukavimai ir trankymasis besi
linksminančių, dargi ir moterų, ne
siliovė sulyg pusiaunakčio. Tokie 
nutarimai pas mus daroma "kasmet. 
Tikslas jų: užmokėti už sugaišintą 
darbo dieną ir patraukti nariui prie 
susirinkimų lankymo. Bet, nelai
mė, išeina kitaip: narys, gavęs pus
rublį, prideda dar kitą ir prage
ria. , Pernai rodos kun. Miežinis 
buvo įnešęs sumanymą: vieton da
lyti pinigus, pripirkti įvairių žemės 
dirbimui įrankių ir juos išliosuoti 
tarp susirinkusiųjų; vienok nieks 
ant to nebesutiko. Ir teip, per su
sirinkimus prageria pas mus arti 
400-rub. Beto, palikti ant vietų 
valdybos nariai posėdžių prie 
pietų susivaidijo tarp savęs dėl 
kokių paslėptų ‘ 150 rub. Galų 
gale p. Mažeika atsisakė pildyti 
pirmininko pereigas. Tilus.

IŠ CYPENŲ, PANEVĖŽIO 
PAVIETO.

Vasario 3 d. buvo valsčiaus rink
tinių susirinkimas. Svarstė šiuos 
reikalus:

1) {Valsčiaus viršila .(staršina) 7
Latvėnas perskaitė vyriausybės at- i 
siųstą pranešimą aukoms rinkti ižu-' V 
vusių per japonų karą (>904—-1905 
m.) kareivių pėstiįtinkų paminklui 
pastatyti. Sueiga tam tikslui nie- j H 
ko nepaskyrė. j . ; J

2) Teip-pat perskaitė viršila pat- i 
našų liaudies mokyklų direkcijos 
prašymą pinigų knygynams pildyti. 
Kadangi liaudies mokyklų knygy
nuose nėra tvarkos, kadangi iš pra- v 
šomųjų pinigų direkcija vargu be-’ 
skirtų nors dalelę lietuvių kny goms
— rinktiniai vienu balsu nutarė 
pinigų neduoti.

3) Viršila pranešė Gikonių kai
mo prašymą, , įduotą per žemiečių 
viršininką, prisirašyti į Čypėnų » 
valsčių. Gikonių kaimas buvo i (i 
Stumbriškio valsčiaus, kurio raš-
tinė (kanceliarijoj teip toli nuo 
kaimo ir Pivasos pelkė pavasarį 
ir rudenį teip užtvenkia pylimus^ 
kad kartais dėl to nebegalima su
sisiekti su valsčiumi. Sueaga suti
ko priimti gikoniečius ir priskyrė 
juos į Plikių seniūniją.

4) Sueiga tarėsi dėl tilto per Pi- 
vasos upę, stovinčio ant Subačiaus- 
\ abalninko vieškelio. Vabalninkie- 
čiams, ypač miesteliui, » Subačiui 
tai reikalų centras. Čia artimiau
sia gelžkelio stotis, per kurią visos 
sankrovos gabenasi prekes, keliauj- U 
ninkai, norį kuž išvažiuoti . sie- 
kiasi Subačiaus. Pagal fyristosy* i 
bes įsakymą, jei tįltas turi 9 sieks
nius, tai iždas jį taiso savo lėšo
mis. Kadangi Pivasos + upė toje 

JOfitoje ycą .9 sieRfmių pjat^imo, tai 
nuspręsta prašyti ■ Panevėžio Tvar
kos Komiteto, per žemiečių vir** 
šininką Štokmarą, kad tilto sta
tymą iždas prisiimtų savo globoni* _

Pagirtina, kad Sueigoje visai ne
buvo girtų.' ' P. i • ; ■

IŠ BETIGALOS, ĘAUNO GUB.
Betigaloje yra pasiskolinimo ka

sa arba bankas. Pirma skaliuos 
iš to banko visokio stono žmonės— 
ir ponai ir mužifei. Žinoma, mu- 

daugiau negaudavo kaip 150 
O ponas paimdavo ant savo 
pamiiijos ir net ant ordinar- 

Bet dabar, kaip reikia atį-

. IŠ VILNIAUS.
Kovo 4 dieną Vilniaus Teisino 

Rūmai nagrinėjo dvarponės J. 
Okuličienės ir valstietės K. Jane- 
lytės bylą (abidvi nuo Troškūnų, 
Ukmergės pav.). Buvo kaltina
mos už tai, kad 1905 metuose lap
kričio ir gruodžio mėnesiuose, “su
darė (draug su kitais) draugiją, 
vadinamą “Liet.-soc. demokr. Par
tija”, kuri buvo sau pasistačiusi: 
per žmonių sukilimą su ginklais 
rankose verste nuversti caro val
džią, atskirti nuo Rusijos lietu
viais apgyventas gubernijas ir įve
sti tose guliemijose demokratišką 
respubliką su seimu Vilniuje, O 
idant tai įvykinti, šitai ką dariu
sios: i) Okuličienė lapkričio mėn. 
1905 m. sušaukė Troškūnuose su
eigą, ir susirinkusiems sakė, jog 
bajorai, miestelėnai ir valstiečiai tu
ri prisirašyti prie valsčiaus ir užve
sti naują tvarką; 2) • Okuličienė 
ir Janelytė 29 XI. 1905 m. daly
vavo. būryj, kuris savo valia atstatė 
Troškūnų vaisė, raštininką ir mo
kytoją su mokytoja, išmėtė jų 
daiktus, nutraukė nuo sienų caro 
portretus ir tt. ir 3) Jonelytė 1905 
ir 1907 m., o Okuličienė 1907 m; 
laikė platinimui uždarustų raštui 
(knygų, atsišaukimų ir tt.). Teis
mas ėjo atidarytomis durimis. 
Liudytojų buvo 27. Kaltinamosios 
neprisipažino prie kaltės it sakė, 
kad jokioj partijoj neprigulėjo, 
apie tuos raštus jos nieko nežino, 
tai turėjo kas nors pamesti joms 
nežinant; prie to būrio tik iš nety
čių papuolė, ir šiaip jokių sueigų 
nešaukusios. Liudytojai gi irgi nie
ko tikra neprirodė.’- Prokuroras 
vienok, atsisakęs kaltinti už prigu
lėjimą prie s.-d. partijos (102 str.), 
kaltino už “kėliuJį” žmonių. Teis
mas po advokatų kalbų K. Jane- 
lytę išteisino, o Okuličienę nuteisė 
4 mėn. tvirtovės. K. jlnelytę gy
nė priv. adv. P. Leonas (iš Kati; 
no), o Okuličienę pr. adv. Vrub- 
levskis (iš Vilniaus).

žikas 
rub., 
visos 
čikų.
duoti, tai vienas mirė, kitas mažas 
buvo, ne po teisybės buvo duoti 
pinigai, ir nėra kas atiduotų, ir 
tokiu budu didžiūnai išanė-■pini ■ 
gus ir prauliavojo/ o dabar nenori 
atiduoti; žmoneliai gi kiek galė
dami, storojas užsimokėti. Pagal 
manęs, mums nevertėtų su tars po
nais susidėti. — Yra pas mus tei- 
pogi ir ūkio ratelis, šiaip teip gy
vuoja “Saulės” ir “Blaivybės” 
draugijos, teipgi vartotojų drau
gija. Teipgi betigaliečiai nuo kitų 
“ant Šlovės” neatsilieka, 
rai, kad naudos mažai 
viensėdijas irgi pradeda 
Teip sausio 17, 18 ir 19 
išsiskirstyti šie sodžiai: Dičkaimis, 
Prišmantai, Steponkaimis, Jakai
čiai. — Laikraščių betigaliečiai dau
giausiai skaito “Šaltinį” ir “Viltį”; 
“L. Ūkininko” musų kunigėlis ne
pavelija skaityti, sako, kad bedie
viškas. Parakvijonis.

("L. U.”).
IŠ LYGUMŲ, ŠIAULIŲ PAV.

Pas mus šie metai kiek įdomesni 
kaip pernai, nes kelioliką jaunųjų 
susidėjo į ratelį ir išsirašė šiuos 
laikraščius: “L. Ūkininką”, “R. 
Garsą”, “R. Naujienas” ir “Viltį”, 
o “L. Žinias” gauna iš šalies pa
siskaityti. Žinoma, buvo daug ir 
darbo prie to, nes žmonės — vieni 
nesupranta laikraščių naudos, o kiti 
bijo kunigų barimo. Teip vienas 
P. J. buvo irgi prisidėjęs ir pini
gus buvo įmokėjąs, bet kunigas 
Rupkus, nuėjęs, pradėjo bartis sa
kydamas: “Ar tai teip privalo ge
ras katalikas daryti, prie bedieviš
kų laikraščių prisidėti ir tt”! Ta
sai žmogelis, bijodamas nustoti 
“gero kataliko” vardą, atsiėmė pi
nigus ir atsisakė nuo laikraščių 
skaitymo. , 1 as Pats.

o pačioj
Reiks už- 

tautos 
gal irgirias,

žemvn

jaučiasi teip silp-

" ' ABISINIJA.
šiaurytinėj Afrikoj yra vienati

nis neprigulmingas kraštas—Abisi
nija. Abisinija buvo užda
ryta nuo civilizuoto svieto, bet ir 
tokiose sanlygose jos gyventojai 
pasikėlė augščiau už laukinius, jie 
turi ir savo raštą. Abisinija buvo 
padalyta į daugelį smulkių viešpa
tysčių, kurias beveik neprigulmin- 
gai valdė jų vadovai. .Vadovus pa
sisekė suvaldyti dabar viešpatau
jančiam Abisinijos ciecoriui Ale te
liktu, kuris permiau valdė tik pie
tinę jos dalį. Jam valdant, Abisi
nija turėjo karą su Italija ir jos 
kariumenės vadovui Ras Makone- 
nui pasisekė su visu italijonus su
mušti. Po karui Meneliko įtekmė 
pakilo, o kad energijos ir gero 
noro jam netruko, tai savo kraštą 
pradėjo reformuoti. Jis atidarė 
savo kraštą europiečiams, bet ne
pasidavė su visu jų įtekmei.

Pirmiausiai atsirado Abisinijoj 
prancūzai. Jie rengė ten telegra
fus, dirbdino ir gelžkelius. Vy
riausiu ministeriu ir rodininku prie 
Meneliko buvo šveicaras inžinie
rius lig. Ir žmonių apšvietipias 
prie Meneliko šiek tiek pakilo. Ka
reiviai tapo apginkluoti naujau
siais ginklais. Bandyta jaunus 
abisiniečius siųsti į Europos mo
kyklas. Padaryti vaizbos trakta
tai su svarbesnėms Europos vieš 
patystėms.

Dabar laikraščiai garsina, kad 
Menelik, kuris savo žmonėms visgi 
šiek tiek gero padarė, mirtinai ser 
ga. Rods. toki paskalai btrvo lei
džiami ir pirma, bet dabar palei 
stos turbut remiasi ant teisybės 
nes valdžią, su pritarimu provin
cijų vadovų, paėmė į savo rankas 
regentas Ras Tesuma. .Ciecoriui 
Menelikui atimta tiesa kištiesi į 
valdymo reikalus. Panaikintos vi
sos privilegijas ypatoms Meneliko 
suteiktos, jo pasodyti įtekmingi 

į. pakelti ir ekono- urėdninkai nuo vietų prašalinti. 
>pos tautos ištikro) Iš to pranešimo vienok negalima

Ant Balkanų pussalip buvo už
gimę dideli nesutikimai Bulgarijos 

» su Turkija. Kada Turkija, despo
to sultano neteisingai valdoma, tu
rėjo nuolatinius skriaudžiamų tau
tų sukilimus, Bulgarija rengė sa
vo kariškas pajiegas, organizavi
mui kariumenės nesigailėjo pinigų, 
nes tikėjosi lengvai pergalėti suki
limų draskomą Turkiją ir nuo jos 
atimti visą ■ Afacedoniją, arba bent 
jos dalį bulgarų apgyventą.

Bet paėmus valdžią jaunatur- 
. kiams ir įvedusi konstitucijonalinę 

tvarką, sulygynus tiesas krikščionių 
sti tiesomis mahometonų, sukili
mas išnyko, Turkija, vietoj pulti, 
susidrutino ir Europos "tautos tiki, 
kad jaunaturkiams pasiseks sudru- 
tinti Turkiją,

Iš VILNIAUS.
{Nuo musų korespondento).

Vasario 23 dieną Vilniaus Teis
mo Rūmuose buvo nagrinėjama 
buvusiojo “Vilniaus Žinių” redak
toriaus ir. leidėjo p. Petro Vilei
šio byla. Kaltinamas jis buvo pa
gal 12^ 
Grąsino

Sulig 
traukta 
flž ką:

str. 2? p.i dal; krim. įst. 
6—8 mėn. tvirtovės.
apkaunamojo akto, pa- 

P. Vileišis teisman 
1907 m. rugpiučio 25 d. 

“Vilniaus Žinių” No. 127-ame ta
po įdėta perspauzdintoji iš “Žari
jos” žinutė — Liet. S. D. parti
jos suvažiavimo Krokavoje nuta
rimas: reikalauti Lietuvai autono
mijos su seimu Vilniuje, atimti val
džios, caro, vienuolynų ir bažny
čių žemes ir tt. Cenzūra konfiska
vo šitą “V. Ž.” numerį, 6 redakto
rių d. Petrą Vileišį patraukė at-

IŠ

Jame buvo

etnografiškame ikare pasiro- 
gerai. u * Avė.

ŠVENČIONIŲ, VILNIAUS 
GUBERNIJOS.

(Amo musų korespondento).
j^ario 20 d. buvo čia lietuvių 
i. S. Atvvkę iš Vilniaus il-

daugiau mums tokių dvari- 
Ave.

VIDENIŠKIŲ, VILNIAUS 
GUBERNIJOS. '

Ligšiol musų krašto žmoneliai 
bailus buvo, apart savo bažnytkie- 
mio daugiau *!toco nežinojo .kny
gų ir laikraščių niekas ir matyt 
nematė, išskiriant maldaknyges ir. 
tos ne dėl visų prieinamos buvo.

■Bet per pastaruosius trejus me
tus mes .’ toli nužengėm pirmyn. 
.Knygos laikraščiai dabar ne nau - 
j iena. Lig šiol mus lįiekvienąs 
kytruolis apgaudinėjo.... Dabar 
pažinom ir valsčiaus ydas, ir para- 
kvijų. netvarką. Supratome, kokią 
didelę naudą gali atnešti ta pati 
žemė prie naujo išdirbimo budo. 
Subruzdo skirstytis žmoneliai į 
viensėdžius. Teipgi pradėjo žmo
nės intešeruotis pirklyste. Jau da
bar patįs valstiečiai supirkinėja po 
sodžius visokių tavorų ir gabena 
Vilniun, žydams mažai duoda už
dirbti. 1 f

Žmonės labai užganėdinti nauju 
lietuviu kunigu. Jis iš pirmosios 
dienos ėmės stropiai darbuotis dėl 
apšvietimo žmonių. .Jo darbais 
jau dabar vietiniai žmonės gėrisi 
ir turi naudą. Kunigas labai ko
voja prieš girtuoklystę. Sausio 
29 d. Videniškiuose buvo sušaukta 
valsčiaus sueiga. Visi vienbalsiai 
nutarė panaikinti monopolį, aludes, 
o visų svarbiausi — pareikalavo 
lietuvio mokytojaus. Kasšin-kaip 
vyriausybė pažiūrės į tą valsčiaus 
nutarimą. Bet gana to, kad žmo
nės jau nesnaudžia, jucfa! Lai 
Pievas padeda ant gerų darbų. 
Pamatę Videniškiečius ir kiti ims

IS

Nastacija Paliukčinnt?.
(“L. U,*).

2EIMES, KAUNO PA V.
Sausio 28 d. buvo taupomosios-

tik nege- 
teyra. Į 
skirstytis, 
d. nutarė

Sausio 23 d. buvo metinė vals« 
čiaus sueiga. Reikia pripažinti, 
kad tai bUs bene pirmutinė tokia 
rami ir rimta sueiga čypėnų vals
čiuje: girtų nebuvo, visi tylėjo ir 
klausėsi atskaitos; paskui buvo šio
kie tokie svarstymai, bet rimti, be 
triukšmo ir rėksmo, kaip kitąsyk 
būdavo. Algų niekam nesumažino, 
tik mokytojui sumažino žibalui. 
Teipgi buvo užmjėtinėjimai moky
tojui, kad valsčius nors duoda, 
knygų pirkimui pinigų, liet moky
tojas vėl imąs nuo mokinių užmo- 
kesnį už rankvedžius. Mokytojaus 
sueigoj nebuvo. Beto, iki šių metų 
valsčius neišrašinžjo jokio lietuvių 
laikraščio, o šį metą nutarė išra
šyti “Lietuvos Ūkininką”, nežiū
rint, kad buvo peršama “Valtis”.

Rinktinis.
("L. U?’).

IŠ SVĖDASŲ, UKMERGĖS , 
PAVIETO.

Pas mus su laiškais arba laikraš
čiais tai tikras vargas, nes krasos 
nėra. Pirma dar, kol Z. Pečiura 
laikė krautuvę, tai pas jį visa ko
respondencija buvo paliekama, bet 
dabar, kuomet jis įsitaisė aludę, tai 
šventadienį laiškų jau nebeišduoda. 
Sako, koks ten • Baskutis nešiojąs 
pas šventorių ir įmąs po 3 kap. nuo 
laiško. Bet sugaudyk tu jį žmo
gus. Reikėtų pasirūpinti laiškai 
ir viskas palikti vienoj vietoj — 
špitolėj, mokykloj ar miestelio val
dyboj. Tos įstaigos pačių žmonių, 
tai galėtų žmonėms ir tarnauti. •

Jurgio Kr. Sūnūs. (

SINTAUTŲ, • NAUMIESČIO 
PAVIETO, j

Bažnyčios statymo reikalas sun
kiai slenka. Šįnįet tokia žiema, 
kad keliai net su tuščiais važinėti 
nemalonus, o čia plytų išdegimui 
malkos beveik už dviejų; mylių. 
A’eltui nedėldieniafe kunigai ragina 
važiuoti-parvežti malkų. Tiesą pa
sakius, ir geriems keliami esant 
nenoriai tos malkos butų vežamos, 
matant, kad jau pernai išdegtosios 
plytos visai prastos ir bažnyčios 
statymui netinka. 'J • i

A ertėtų bažnyčios statymo ko
mitetui daugiau šiuo reikalu pasi
rūpinti. Bažnyčią pastatyti tai ne 
pečius nulipinti. Mes matome, kaip 
išrodo Lukšių bažnyčia iŠ bent ko
kių plytų pastatyta. Joti. Kai.

IŠ

lietuvių mokslo drav-
/ GIJAI REIKIA NAMŲ. Į
Tik ką įsikūrusiai Lietuvių 

Mokslo Draugijai primučiausia p* j 
reikė susirasti butas valdybos | » 
sėdžiamS daryti* ir knygynui įsf 1

į |



r
Lenkų pavyti mes tuo tarpu ne

išsigalėsime, nes neturime teip tur
tingos, kaip jų visuomenės. Bet 
ką lenkai sudėjo ir dar sudės šim-

K

"niHETU VA

me- 
bus

ka

•imu; bet naujai draugijai reikia 
šykščiai su Idėkirienu skaityties jos 
kason įėjusiu skatiku. Todėl M. 
Draugijos Valdyba nutarė pra
džiai pasisamdyti už šimtą rublių tais ir dešimtims rublių, tai mes, 
.metams tik vieną kambarį šv. Mi
kalojaus bažnyčios namuose. Ankš
toka buvo ten su knygynu talpin- 
ties, bet kitaip neįmanoma buvo.

Tačiaus po metų, kad knygy
nas žymiai padidėjo, jokiu budu 
negalima buvo Draugijai išsitekti 
viename kambaryje. Prisiėjo ga- 
benties iš Šv. Mykalojaus bažny
čios namų ir jieškoties buto ki-

- toje vietoje.
Tuo metu Vilniaus miesto valdy-, 

ba pavedė Vilniaus Lietuvių Susi- 
šeipimo Draugijai Pranciškonų mū
rų dalį iš šešių kambarių tomis są
lygomis, kad Draugija savo lėšo
mis pasitaisytų tą apleistą ir ap
griuvusį mūrų kampelį. Pataisy
tam reikia bent dviejų tūkstančių 
rublių. Mokslo Draugijos valdy
bai atėjo mintis pasiūlyti savo pas
pirtį Susišelpimo Draugijai ir pa
prašyti iš jos, kad užleistų knygy- 

, nui bent du kambariu. Susišelpi
mo Draugija sutiko su tuo pasiū
lymu, ir urnai Pranciškonų mūrų 
galo vięšų užima lietuvių dviklia- 

_ sė mokykla, apačioje gi^ du kam- 
. bariu — M. Draugijos knygynas.

Bet tuodu • kambariu gauta tik 
kuriam laikui tik keleriems 
tams, nes padidėjus mokyklai 
reikalingu jai pačiai.

A . " i
- Antrą vertus, miestas gali
dą nori pareikalauti atgal Pran
ciškonų mūrų iš Susipelpimo 
Draugijos, o pareikalavus turėtų 
iš ten išsikraustyti ir lietuvių mo
kykla ir Mokslo Draugija.

Tuomet vėl kils klausimas, kur 
dėties L. M. Draugijai su visa sa
vo manta, — knygomis ir archai- 
jologijos rinkiniais, kurių musį 
visuomenės rupesniu vis daugyn j 
ir daugin eina, ant galo ankšta:} 

padovanotų Dr-jai, prisi
rinko ligi dešimties tūkstančių to
mų ir-vis dar daugiau renkasi, o 
jų dorai sudėti nebėra vietos, nes 
jau ir teip stovi lentynos prie len
tynų, kad ten apsisukti nėra kur., 
Muzėjui vietos tai visiškai nėra. 
Senovės liekanos, atsiųstos Drau
gijai, daugiausia guli sudėtos skry
niose ir indaujose, 4ik dalis musų 
krašto retenybių išdėstyta tvarko
je ant stalų po stiklais ir tai prie
menėje pasieniais. ' Del nebuvimo 
vietos tuo tarpu prisieina sustoti 
tvarkius lietuvių muzėjų, o musų 
priedermė betgi yra rinkti' ir to
liau lietuvių senobiniu^ daigtus, 
saugoti juos ir statyti atsilankan
čių pažiurai. Įtaisyti knygy
ne salės skaitymams teip-pat neišsi
tenkame, davinėti gi knygas skai
tyti tame pačiame kambaryje, kur 
jos sudėtos, labai neparanku, nors 
kitaip negalint, prisieina teip elg- 
ties.

Visą tatai apsyarsčius, imsi gal
voti, kas bus su Liet. M. Draugi
jos butu po kelerių metų. Tada ir 
gabenties iš vienos vietos kiton ne
belengva bus. Viena, L. M. D. 
turės daug daugiau knygų ir rin
kinių, negu dabar jų turi; visa 
tvarkoje ir sveikai pervežti nega
lima. Antra, rasti prieinama kaina 
patogus butas iš kelių kambarių 
knygynui ir muzėjui sutalpinti ir 
tai iš karto bent keliems; metams 
surasti, tai ne pigus daigias. Pa
galios, ir suradusi tokį butą M. 
Draugija nebus tikra, kad trum
pam laikui praslinkus jai nereiks 
vėl iš įprastos vietos kelties kitur 
ir vis sunkesniomis sąlygomis ir 
didesne našta. K

, Ne! knygynui ir musSjui sutal
pinti L. M. Draugija privalo turėti 
savo namus, iš kurių įai nebereiktų 
kilnoties.

Svetimųjų tau^ų» mokslo drau
gijoms neprisieina ilgai galvos suk
ti buto klausimu, nes jos turtin
gesnės už musų. Štai kad ir Vil
niaus lenkų mokslo draugija — 
“Towarzystwo Przyjaciol Nauk”
— turi padovanotus nemažus na
mus savo knygynui ir muzėjui 
padėti Bet lenkų draugija nori 
dar didesnius namus pasistayti

| miesto viduryje, o ne jo pakrašty
je. Neseniai vienas turtingas žme- 

* gus naujiems namams pastatyti 
kpaskyręs dvidešimts tūkstančių ru

blių. Ir kiti lenkai aukoja tam 
tikslui dešimtimis ir šimtais rublių. 

r<o esąs jau ir žemės plotas na
tas ketinamiemsiems namams, 
j apsieisią apie .šimtą tukstan- 
|iblių. Be to, lenkai -ruošiasi 

namus savo teatiui. savo 
draugijoms. v \

kus vaikus. Sears turi antrą mo
terį^. Pirmutinė moteris paliko jam 
18 vaikų, antroji pagimdė jau 12.

juos sekdami, sumestame rubliais 
ir skatikais. Juk visas Liet. M. 
Draugijos turtas, tai musų tauta 
gali dabar pasidžiaugti, kilo, ga
lima sakyti, iš trupinėlių, kuriuos 
duosnųs tautiečiai iš visur suran
kiojo. Ir tas turtas, knygų, seno
vėj paminklų r šiaip jau įvairių 
retenybių pavidale, nemažės, o vis 
kaskart eis didyn ir brangyn. Da
bar metas pasirūpinti tikrą vietų 
jam padėti, įgyti jam namai, o na
mams Vilniuje nusipirkti ar nau
jiems pasistatydinti reikia įsteigti 
tam tikras fondas. L. M. Draugi
ja tam tikslui iš savo kasos tuo 
tarpu negali nieko paskirti, nes na
rių mokesniai ir iki šiol sumestosios 
aukos praverčia jos bėgamiemsiems 
reikalams.

Visas įsteigiamasis fondas turėtų 
susidaryti iš aukų. Tegu kiekvie
nas, kuriam tik rupi Lietuvių M. 
Draugijos knygynas ir muzėjus, 
atidėtų savo vienų metų pelno ma
žą dalelę ir įneštų ją metų gale 
draugijos kason: tegu kiekvienas 
jos narys pasirūpintų per metus 
skatikais parankioti aukų.. — L. 
M. Draugija po kelerių metų tik
rai galėtų su banko pagelba nusi
pirkti Vilniuje nors palaikius na
mus. štai ir įvyktų pradžia tų 
“Tautos namų”, apie kuriuos prieš 
porą metų buvo kilęs klausimas.

Šie metai Žalgirio kovos sukak
tuvės. Lenkai, rusai ir vokiečiai, 
kiekvieni jie minės aną metą sa
viškai, paminėkime ir mes garsios 
savo bočių praeities žygį naudingu 
darbu, pastatykime' Liet. Mokslo 
Draugijai namus, — tai bent 
paminklas.

bus

Iš AMERIKOS
ATSTOVO SABATH REZO

LIUCIJA UŽGIRTA. *
VVashington, D. C. Senatas už- 

gyrė atstovo Sabatho rezoliuciją, 
kurioj įsako visiems cenzo urėd- 
ninkams kliasifikuoti žmones su- 
lyg* jų tautos. Taigi tiesa rei
kalauja tik prezidento patvirtini
mo.

NAUJA SENSACIJA.
Paskutiniame laike Vąldžiai pra

nešė apie buvimą tękio trusto, ku
ris stengiasi užgrobti visus išdir
binius, kurie yra dirbami kalėji
muose. Tasai trustas paperka- ka
lėjimų viršininkus visoj šalyj, tai
kina pramonę, gabendamas ant rin
kos kalėjimų išdirbimus ir priver
čia dirbtuvių savininkus mažinti 
savo darbininkams algas, nes jie 
negali išlaikyti konkurencijos su 
tavoru, padarytu 75 nuošimčiais 
pigiau už paprastas kainas.

Surasta, kad apeliacijų teismo 
teisėjas Watson, Indianos valsti
joj, yra vyriausiu to trusto ak- 
cijonierium. New Yorko kalėji
mo užveizda vienu sykiu nuo to 
trusto aplaikė $10.000 “komiso”. 
Vienais metais n kalėjimuose pa
daro 4.500.000 marškinių. Šim
tas kalinių padaro kas metas 10 
milijonų nosinių. Prie šių dar
bų kaliniai uždirba 26 centus už 
9 valandų darbo.

NELAIMES ANT GELŽKELIŲ.
Kansas City, Mo. Čia, netoli 

Swope parko susimušė du pilni 
žmonių karai. Prie to 8 
tapo sunkiai sužeistos.

ypatos

GAISRAI.
H'ilsh, La. Išdegė vidurys šito 

miestelio. Nuostolius gaisro pa
darytus skaito ant 200000 dol

IŠ DARBO LAUKO
Urfited States ^Steel Corpora

tion šiomis dienomis apskelbė vi
siems savo darbninkams' kad nuo 
šiol jie turės nedėlią liuesą nuo 
darbo. Bus atliekami tiktai rei
kalingiausi darbai ir darbininkai, 
tą, dieną dirbantieji, turės už tai 
kas nedėlia dvi dieni liuosi. Toje 
korporacijoje dirba apie 200.000 
darbininkų.

str at
dirbę 

Ky. 
Mil-

Balnų unijos prezidentas kovo 
22 diaią apskelbė visoj šalyj 
ką. Kansas mieste nustojo 
250 darbininkų, Louisville, 
300, Dalias, Tex. — 200,
ivaukee — 150, Green Bay; Wis. 
— 35, -St. Paul — 150 ir Rich- 
monde, Va. — 6x. Tos pramo
nės šakos darbininkai sustraikavo 
ir kituose miestuose.

f 49 vakarinių gelžkelių darbi
ninkai, kurie rengėsi straikuoti, 
laimėjo, nes gelžkelio kompanija 
pakėlė jiems algas ir išpildė 
jų reikalavimus.

lcitus

LIETUVIAI AMERIKOJ

Ištirti ge- 
tapo išrinkti 
į tarptautinį 
turėjo atsi- 

Norėta sužinoti,

TURĖJO 24 PAČIAS.
šiose dienose Nev^ Yorke tūlas 

Artur F. Zimmermanas likosi per 
teisėją Dike pasmerktas kalėj i- 
nian už turėjimą 24 pačių. Vie
nais tik metais jis apsivedė 11 
sykių ir turėjo 19 vaikų. Jį teisė 
ne už daugpatystę, bet už kreivą, 
prisiegą .

KRASOS TAUPOMOSIOS KA
SOS. •

H'ashiiigton, D. C. Jungtinių 
Valstybių . kongrese dabar yra 
svarstoma apie krasos taupomąsias 
kasas. Kongresmanas Madden 
iš Chicagos, darodinėja, kad rei
kalinga yra įsteigti panašias kasas. 
Jisai tvirtina, kad $400.000 dabar 
visai nėra apyvartoje, nes žmonės 
netiki į bankas ir laiko savo pini
gus kur nors kitur paslėpę. Kra
sos bankams tie žmonės užsitikės 
ir pasidės ten savo pinigus.

Iš LOS ANGELES, CAL.
Lietuvių čia yrą. apie 80, yra 

ir gerai pasilaikančių. Jie ne tik 
darbais, bet ir apšvetime ne pas
kutinę užima vietą.

13 d. vasario Lietuvių Laisvės 
Kliubas turėjo mėnesinį susirinki
mą; buvo atsiųsti lenkų delegatai 
užprašyti lietuvius dalyvauti ap- 
vaikščiojime penkių šimtų metų su
kaktuvių mūšio prie Gruenwaldo. 
Delegatai paaiškino su. kokiu mie- 
riu jie atkako. Tarpe tūlų Klubo 
narių kilo protestai, > tie norėjo, 
kad kvietimas butų atmestas, bet 
delegatui pasiprašius balso buvo 
leista antru sykiu kalbėti. Jis pa
aiškino, .jog apvaikščiojimas bus iš
kilmingas, ir su bažnytine proce
sija, net vyskupas dalyvaus. To
dėl Kliubo nariai tapo užinteresuoti 
taja iškilminga procesija; kilo dvi 
priešingos nuomonė.* 
riaus dalykų stovį 
trįs Kliubo nariai 
mass-mitingą, kuris 
būti 6 d. kovo.
kokios tautos.dalyvauja sutaisyme 
programo. »

13 d. .kovo buvo mėnesinis susi
rinkimas L. L. Kliubd.,,. Delega- 
tai turėjo išduoti raportą, ką gir
dėjo minėtame mass-mitinge. De
legatai paaiškino, jog delegatų bu
vo nuo 4 slaviškų draugijų, pirm- 
sėdžiu susirinkimo išrinko lenką 
kun. Orgačiką. Susirinkimui pra
sidėjus, lenkai paaiškno, kad jie 
kviečia slaviškas tautas prisidėti pi- 
nigiškai, jog lenkai rengia ap- 
vikščiojimą ateinančią vasarą, ja
me kas norės, galės dalyvuti, už 
tai nėra ką pyktiesi, nes lenkai, 
rusinai slovakai ir lietuviai artymi 
giminės. Girdi, kaip seniau kovo
jome visi iš vieno su savo prie
šais kryžiokais, teip ir dabar vie
nas kitą gelbėkime, aukaudami 
nors po kiek galime, nes be pini
gų nieko negalima nuveikai, o len
kų mieste tik keli šimtai. Bet apie 
programą ir rinkimus komitetan 
lenkai visai neprisiminė. Kada bu
vo užklausta apie programą, gau
ta atsmakymas: “iki pietų susirink
sime visi į bažnyčią, po pietų 
paroda gatvėmis, vakare bus 
bus, ir-viskas bus užbaigta, 
dėl, 
portą 
kai,
lietuvius tik kaipo talkininkus 
padėtojus, o pats viską rengia, ir 
visą garbę sau savinasi .ir nori 
vien savo vardą pakelti, vienbal
siai atmetė užkvietimą. Los Ange
les lietuviai nutarė, jeigu galė
sime, minėtąjį jubilėjų apvaiki 
čioti su iškilme vieni, bet su len-

išklausę delegatų
ir pamatę, kad

villbdamf pinigus,

bus 
ba- 
To-
ra- 

len-
kviečia

VAISINGA ŠEIMYNA.
Dedham, Mass. šeimynoj Juo- 

teatiui, savo zo Sears užgimė 1 
v \ budu Searsoi dabar

IUS. Tokiu kais nesusitaikysime, jeigu jie m

J4 •*«- _ A J

I$į SIOUX CITY, IOWA. | relių, bet jie visi atsiranda tamsy 
čiąnai Rietuvių yra apie 300 r*‘ * ” ”” * " *

ypatų, r Misi jie dar nesirūpina 
apšv^ęta. r Jokių laikraščių ir kny
gų neskaito. Visą liuosą nuo dar
bo laiką pfąleidžia girtuokliaudami. 
Talonai atitinka, kad jie tarp sa
vęs drūčiai- susimuša, už ką polici-1 | 
ja juos tąnkiai tupdo į kalėjimą, vių beveik suvis nebuvo:

bėj; kikraščių jokių neskaito. Jau 
devyni metai laiko kaip čia gyvuo
ja $v. Antano draugija; narių ne- 
perdaug. Petras Liepus.

IŠ FREEMAN, W. VA.
Meni metai atgal čion lietu - 

: Dabar 
. Lietuviai savo bažnyčios dar ne-Įj#u randasi apie 10 pavienių 'be
turi. . Meldžiasi jie lenkų bažny- tuvių. Su šeimynomis visai nėra, 
čioje, nors daugumas lietuvių Lietuviai jau spėjo “atsižymėti” 
ne visas pamaldas supranta. Ge- savo darbais., štai aną dieną vie- 
riau butų, kad lietuviai turėtų savo nas drąsuolis, iškaušęs gerai alu- 
kunigą, kuris galėtų atlikti visas a°. pradėjo sukauti prie gelžkelio 
pamaldas lietuvių kalboje. stoties. Bet neilgai jam buvo lai

ko sukauti ir linksmintis. Tuoj
IS PITTSFIELD, MASS. policistas jį suareštavo ir nuvedė 

Čionai gyvena būrelis lietuvių. į šaltąją, kur už nakvynę ant ry- 
Visi, galima sakyti tamsus, nes tojaus turėjo užsimokėti $9.00. Gė- 
laikraščių neskaito. Rodos, kad 
čiopai ateina tiktai du laikraščiu. 
Yrą - susūvėrus švento Jurgio 
draugija, bet jos nariąi mažai te
veikia tautos labui. Lietuviai ne
turi kunigo. Visus bažnyčios rei
kalus atlieka pas airių kunigą. [ 
Kaip kada atsilanko pas mus lie- Company. Matydama, kad užtek 
tuvis kunigas iš Worcester, Mass. 
pasakyti pamokslą. Per savo pa
mokslus jis primena žmonėms, 
kad dėti^ gerą kolektą, nes kitaip 
jis negalėsiąs atsilankyti. Apart 
tų kolektų lietuviai dar turi mo
kėti mėnesinę duoklę airiui-kuni- 
gui už prigulėjimą prie jo para1 
pijos. Man rodos, kad airys-kuni- 
gas privalėtų užmokėti lietuviui- 
kunigui už kelią iš tų mėnesinių 
duoklių ir nereiktų tuomet daryti 
gausios kolektos.

Darbaį pas mus eina gerai. 
Uždarbiai neblogiausi. Teip pat 
ir iš kitur atvykusiems nesunku 
darbas gauti, čia yra geležies ir 
audinių dirbtuvės.

c ■ PšŲsfieldo gyventojas.

da mums lietuviams pasigirti to
kiais . darbais.

Čionai anglių kasyklose darbai 
iki šiol ėjo neprasčiausiai. Teip- 
gi ir iš kitur atkeliavusiems ne- 
sunktTbuvo darbas gauti. Bet ga
na gudri yra Booth Bovven Coal

tinai yra darbininkų, tai pasakė; 
kad nuo kovo 1 'd. ji numuš dar
bininkams 4 dalį mokesties; buvo 
mokama nuo vežimo po 80c., o 
dabar norėjo mokėti po 60c. Bet 
darbininkai griežtai atsisakė nuo 
darbo. Tuomet kompanija nusi
gando ir vėl sulygo mokėti seną 
užmokesnį. Darbininkai vėl pra
dėjo šiaip teip dirbti, bet yra ma
noma, kad balandžio 1 d. užgims 
darbininkų straikas.

Kovo 23 dieną čionai sudegė 
namas, kuriame gyveno lietuviai 
ir slovakai. Gaisras daug nuosto
lio padarė lietuviams.

Musų tauta susideda beveik tik 
iš rankpelnių, išskyrus mažą dale
lę. kurių rankos darbo nekliudo. 
Ji daro tik vieną žmonių kliasą ir 
už tai mums ir nepriderėtų daug 
triukšmo apie tai daryti. Visų 
reikalai beveik vienodi. Kitų tau
tų kliasas galima greitai patėmyti 
ir tautybe daugiausia interesuojasi 
augštesnėji tautos kliasa, nes iš 
tautybės turi gana gerai pelno. 
Teip šios šalies kapitalistai yra 
didžiausiais “tautiečiais” ir jie ne
sigaili nužudyti tūkstančius savo 
tautiečių, ^ad tik padidinti savo 
garbę, galybę ir turtus. Užsidegę 
“patrijotizmu”, jie pradeda kir 
karus su kitomis tautomis. Kas- 
gi nežino Rusijos caro? Jis juk 
yra didžiausias savo tautoj patri- 
jotas. Jis viską dirba tautos la
bui ir, rodos jis nieko jai nesigaili. 
Vienok jis ir nesigaili tų savo 
tautiečių, kurie nori laisvės, ly
gybės. Tūkstančiais juos karia, 
šaudo, kankina kalėjimuose ir da
ro visokius žvėriškumus. Po to
kio “tautiečio” viešpatavimu aš 
nenorėčiau gyventi. Panašių “tau- 
teČių” mes gal suęastume ir mu
sų nedidelėje tautelėje tik labai 
sumažintoje formoje.

šalin su tokiais “tautiečiais”! - 
Trakietis dzūkas.

*

jog kiekvienas suaugęs žmogus, • 
atsisakęs tai padarytį, papuola po 
bauda.

Statistikos tikslu yra vien įgyti 
visuotinas statistiškas žinias apie 
gyventojus ir šalies turtus, ir at- - 
sakymai yra reikalaujami nuo pa
vienių vien padėti surinkti tokias 
visuotinas statistiškas žinias. Sta
tistika nieko bendro neturi siT ap- 1 
mokesčiavimu, sfc kariauna arba 
prisiegdintųjų tarnysta, su i pri
verstinu lankymu mokyklų, su \ 
tvarkymu ateivystės, arba su pri- į 
verstinu pildymu bent kokių tau
tiškų, valstijos, arba vietinių įsta- 
tymų ar paliepimų, kaipogi ir nei 
jokis žmogus negali turėti benf 
kokio nuostolio suteikdamas 
kaiau j amas žiniasf Teipogi

Pir-

IS KENOSHA, WIS.
L. A. 212 kuopa, 2 d. balan-
1910 m., 7:30 vai. vakare,IŠ RpM^ORD FALLS, ME.

Kovo-19 jir 20 d. čionai atsibu
vo prakalboj, kurias parengė L. 
S. S. 136 kuopa. Kalbėjo F. J. 
Bagočips i% So. Bostono, Mass. 
Jisai kalbėjo per du vakaru,
miausią^ kalbėjo apie žemės sutvė
rimą; ,4oUaus aiškino, kaip ant 
žemės atsirado žmonės ir kaip pra-. . 
siplatino, mokslas. Toliaus aiški- runt^' 
no apie, kapitalizmą ir apie darbi
ninkų vargingą padėjimą. Antrą 
vakarą kalbėjo apie Lietuvos isto
riją, kur pirmieji lietuviai gy
veno ir kokį pirmutnį tikėjimą tu
rėjo; pasldaus — kokius kruvinus 
vargus turėjo ndkentėti, k61 pa
ėmė krikščionįs po savo įtekme; 
privadžiojo ir dabartinį lietuvių 
vargingą gyvenimą, kaip turim 
vargti išsisklaidę po visas svieto 
dalis. Toliaus kalbėtojas aiškino 
apie tikėjimo istoriją, kaip Mai
žis išvedė žydus iš Egypto žemės. 
Tiktai gaila, kad kalbėtojas negalė
jo užbaigti “meliodijos”, per vie-

S. 
džio
Šv. PetroIIalėj prie Pine ir Union 
gatv. stato ant scenos istorišką tra
gediją “Živilę”, 5 aktuose, 8 ati- 

Į dengimuose. Kaina tikietų- 50c. 
ir 75c.

Užprašo lietuvius ir lietuvaites 
kuoskaitlingiausiai susirinkti. Po 
teatrui balius be svaiginančių gė- 

212 k p. S. L. A.

LAIKRAŠTININKŲ SUSIVA
ŽIAVIMAS.

17 ir 18 d. kovo, Draugelio sve
tainėj, Brooklyne atsibuvo Ame
rikos lietuviškų redaktorių ir lei
dėjų.susi važiavimas, kuris gal iš
duos gerus vaisius. Apie nutari
mus plačiai nerašysime, nes vėliaus 
laikraščiuose bus patalpintas susi
važiavimo protokolas. <

' Susivažiavime buvo redaktoriai: 
“Lietuvos”, “Kataliko", "Tėvy- 

Įnės”, “Keleivio”, “Vienybės Lie- 
....................L. ” 7 tuvninkų”, , per vie- . . ’

ną tokią ypatą, kuri norėjo, kad i ,
parodytų kokius ten ien* s 

^atstovas.
laikraščių redaktorių tarybose ne
buvo, tik leidėjų dienoj posėdin 
atėjo kunigai: Vamagyrius, Kau
pas ir Šeštokas.

Svarbiausias leidėjų nutarimas 
yra —■- pasibaigus dabartiniems 
kontraktams, išmesti išnaudojančių 
firmų apgarsinimus, ko visuome-

kalbėtojas
stebuklus. Sakoj į i s žinąs, kad 
Maižis su Dievo pagelba stebu
klus darė ir todėl iš Egypto žydus 
išvedė.

Aukų suaukavo 16 dol. uždengi
mui lėšų.’ z

• Prakalbų mylėtojas.

“Laisvos Minties”; iš- 
‘Lietuvos”, “Kataliko”, 
, “D. Vilties”, “Kovos” 
Atstovų klierikališkųjų

Iš GRAND, RAPIDS, MICH. Inį nuo seniai reikalauja. .
Darbai pas mus šiuom laiku eina Redaktorių nutarta: išmesti iš 

vidutiniškai, neturinčių darbo ma- laikraščių skilčių visokius asabiš-
žai yra. Lietuvių yra gana dikto 
kas būrelis. . i »

čia yra daugiausia rakąndų dirb
tuvių, lietuviai daugiausiai jose 
dirba; darbai ne teip sunkus ir 
pavojingi kaip. anglekasyklose, bet 
atsitinka ir čia visokių nelaimių, korespondentams,

Kovo ig diępą Vladas Bekerai- pseudonymu pasirašę vienaip ra- 
tis nužudė yisus pirštus kairės ran- šo, 0 pasirašę kitu pats sau prieš- 
kos; kovoja (Jieną Liudvikas Ab- tarauja ir tokiu budu erzina vi- 
romaitis Užtekę dviejų pirštų tie- SUOmenę. Tai svarbiausi nutari- 
siosios raąjkos, ,įtovo 8 dieną And- rnai; kiti. bus protokole patalpinti.

Siuosmet buvo pirmas laikrašti
ninkų susivažiavimas, tai pirmas 
bandymas,''todėl kliudyti tik svar
biausi reikalai. Bet nutarta to-; 
/kius susivažiavimus rengti kas 
metas ir tokiu budu nutarimus pla
tinti, tuos gi, kurie butų neprak
tiški, prašalinti.

rius Adomaitis nužudė du pirštu 
tiesiosios Pnk9?- 0 Vincas Bie- 
liukas vieną pirštą kairėsės ran
kos. Vrisi tiė lietuviai jauni vy
rukai, jų f pad^imas apgailėtinas.

Lietuvišlqi vertelgų yra keletas: 
viena drabužių ir apautuvų krau
tuvė, vienas Ijriaučius, keturios 
valgomų daiktų sankrovos, trįs ta
bako ir saldumynų, sankrovos, vie- 

fotografisUs, trįs karčiamos ir 
švarios lietuviškos svetainės.

nas 
dvi

Iš CARNEGIE, PA. ;
Jeigu lietuviai* reikalauja darbo, 

tai gali važiuoti j Carnegie, Pa. 
Čionai reikalauja darbininkų, nes 
visose dirbtuvėse dirba ant trijų 
permainų, čią-psokiu dirbtu
vių Ir darbą visuomet galima gauti.

kumus, užsipuldinėjimus ant ypa
tų, tuščius, organiacijų kuopų ir 
narių ginčus^ išmesti besikolipjį- 
mus, pašalniams laikraščiams ne
sikišti į organizacijų vaidus. Už
daryti laikraščių skiltis tokiems 

kurie vienu

NE SU TAUTA, TIK SU TAU
TIEČIAIS.

Ponas Miliauckas dejuoja, kad 
•ocijasistaii niekina tautybę, šits 
klausimas, žinoma, pasiliks klausi
mu, bet kad dabar jis yr rišamas, tai 
ir aš pridursiu savo nuomonę. Bu
tų p. M. gerai padaręs, kad, rašy
damas straipsnį apie tautybę, butų 
plačiau išaiškinęs apie tą, kas* yra 
sooijalizmas, tautybė ir kas slap-

DAR PRIE STRAIPSNIO 
“TAUTYSTE IR SOCIJALIZ- 

, MAS”.
“Lietuvos” nr. 11 tilpo keletas 

(Kazių Juozo, St. Milausko ir 
kitų) minčių kaslirik mano pa- 
ž.valgų į tautą ir socijalizmą. 
Ypatingai p. K. J. nesupranta, ar 
nenori suprasti, ką reiškia tauta, 
kalba ir socijaltzmas. Todėl aš 
dar kartą išreikšiu kaslink to sa
vo mintį.

Aš bmginu savd ir kitų tautų 
kalbas ir savo tėyų “palikimus” 
ant tiek, ant kiek 'aš matau juos 
žmonijai naudingais, bet kaip greit 
jie pasirodo blėdingi džugumenei, 
o naudingi tik keliems individu- 
larns, teip greit aš esiu tam prie
šingas. Paimkim, paveizdan vi
sokius tautos vadovus, generolus, 
carus. Jiems tauta brangi, nes jie 
turi iš to rojų, bet kokią laimę 
turi jo pavaldiniai, suvargusieji 
tautiečiai, tai gal neverta nei pa
vydėti.
^Toliaus paimkim ir tą patį ka
talikų tikėjimą. Jis yra brangus, 
tankiai brangesnis net už patį dan
gų tik jo vadovams (kunigijai), 
o anaiptol ne visiems jo pasekė
jams. Tas pats yra ir su tauty
ste. Dabar iš tautystės naudojasi 
tik kelios ypatos, k^damos su ki
toms tautoms karus, kurios atne
ša žmonijai daug^blėdies, nes pra- 
lieja upes kraujo, išžudo šimtus 
tūkstančių jaunų ,‘vyrf, padaro 
tūkstančius našlių ir našlaičių, su
naikina ant milijonų - dol. vertės 
įvairaus darbininkų triūso. Todėl 
panašus tautiečiai ir visokie tikėji
mo fanatikai turės būt nušluoti 
nuo žemės payiršio, o pasiliks tik 
nuo visokių prietarų ir fanatizmo 
liuosa žmonja.

Kas link tėvų palikimų bran
ginimo, tai aš ir juos ant tiek 
branginu, ant kiek matau jie reika
lingi mokslui. ’ Tokie palikimai, 
kaip va: vyžas nešioti, eiti kas mė
nuo išpažintin ir panašius jiems aš 
neskaitau naudingais..

i1 rei- 
H ne

privalo būti jokios baimės atiden
gime, lytinčiame bent kokį pavienį 
žmogų ar jo reikalus. Dėlei tik
ro apsergėjimo teisių' ir reikalų 
žmonių suteikiančių žinias, kiek
vienam statistikos raštinės valdi
ninkui yra užginta po sunkia bau
da atidengti bent kokias žinias, 
kurios gali ateiti jo žinion.

Dėlto aš uoliai raginu visus 
žmonės atsakyti urnai, pilnai ir rū
pestingai visus klausimus užduo
damus jiems enumeratorių ar
ba kitokių valdinnicų statistikos raš
tinės, ir tuomi prisidėti su Savo 
dalia padarymui šio didžio ir rei
kalingo visuomeniško darbai I per 
sėkmingu. *

Liudijimui šio reikalo aš pade
du mano parašą ir liepiu pridėti 
Suvenytų Valstijų žj-mę.

Duota mieste Washington pen
kioliktoje dienoje kovo, \ iešpa- 
ties metuose, tūkstantis devyni šim
tai dešimtuose metuose, ir Nepri* 
gulmybės Suvienytų Valstijų Ame
rikos šimtas trisdešimt ketvirtuose. 

Urm. H. Taft.
P. C. Knox. -.i 

\ alstijos Sekretorius.

MOTERS TURI TURĖTI

PREZIDENTO SUVIE-NUO
NYTŲ VALSTIJŲ AMERIKOS, 

APSKELBIMAS!
Kadangi, pagal kongreso aktą, 

patvirtintą liepos (July) 2, 1999 
m.. Tryliktoji Dešimtmetinė Su
vienytų Valstijų statistika turi bū
ti padaryta, pradedant penkiolik
toje dienoje balandžio, devyniolika 
šimtų ir dešimtuose metuose, ir

Kadangi teisingas suskaityma^ 
gyventojų kiekvienoje dešimtyje 
metų yra reikalaujamas Suvienytų 
Valstijų Konstitucijos apsprendi- 
mui • atstovavimo įvairių Valstijų 
atstovų name, ir

Kadangi yra didžiai svarbu visų 
žmonių reikalams ’ Suvienytose 
Valstijose, * idant šitas su skaitymas 
butų/ pilnu ir teisingu pranešimu 
apie gyventojus ir turtus šalies. .

Dabar, todėl, aš VVilliam Ho- 
vvard Taft, prezidentas Suvieny
tų Valstijų Amerikos, šiuomi ap
skelbiu ir apreiškiu ,jog pagal vir
šuj minėtą aktą, kiekvieno žmo
gaus priederme yra atsakyti vi
sus klausimus ant statistikos lakš
tų, tylinčius jo ir tos šeimynos,

AR MOTERS TURI TURČTI 
TOKIAS PAT TIESAS KAIP

, , IR VYRAI?
Viduriniuose amžiuose, kuomet 

; scholiastiškas mokslas buvo pilna
me žydėjime, įvairus mokslinčiai 
rūpestingai rišo klausimą, ar mo
teris turi vėlę (dusią), arba ar J 
moteris yra žmogum? šiandien- 
gi ant tokio klausimo ne tik moks
linčiai, bet ir prasti žmonės gar
džiai nusikvatoja. Bet vietoj to 
klausimo, šiandien plačiai apėmė 
pasaulį kitas klausimas: “Ar mo
ters turi turėti tokias pat tiesas 
kaip it vyrai?”

Iš tikrųjų šitas klausimas ma
žai skiriasi nuo viduramžinio klau- , 
simo. Persikeitė tiktai laikai, per
sikelt,ė mąstymo ir svarstymo bū
das: senovėje rimtai rišo šį klau
simą: kiek velnių gali tilpti ant 
špilkos smaigalio, teip pat galėjo 
būt rišamas ir šis klausimas: ar 
moris turi vėlę? J Į J.

šiandien mokslas teip toli nu
žengė, kad visai nežingeidauja ži
noti, kiek yra velnių ant špilkos 
smaigalio, bet jis dabar tyrinėja 
bakterijas, kurios sparčiai daugin- 
damosios, užkrečiamųjų ligų pa vi- | 
dale atneša didelę blėdį žmonijai * 
šiandien mus interesuoja draugi
jinio gyvenimo išsivystymas, to iš
sivysimo priežastįs ir kokie iš to 
turėjo užgimti persikeitimai, 
ima mus tas, kokioje giminystėje 
su kitais dangaus'kūnais atsiranda 
planeta, ant kurios mes gyvename, 
laipsniškas gyvybės išsivystymas, 
pradedant nuo viencelinio gyvumo 
net iki žmogui ir tyrinėjimas ike- 
lių, kuriais ėjo tas išsivystymas. 
Užtai ir nenuostabu, jei klausi
mas, kuris palietė moterį, turėjo 
perkeisti savo pavidalą. Moteris 
jau yra žmogum. Bet ar yra to- ' 
kia pat kaip Vyrai K O gal yrą 
tik jo papildymu, pilnumu? Gal 
ji nėra savistove vienute? O gal .‘I 
ji yra mažiau išsilavinusi, turi ma
žiau gabumo? Gal ji yra esybę, 
kuri pati už savo darbą neątsako 
ir gal nemokės rupinties pati apie 
save? Tokie klausimai ir jiems 
panašus užgema galvose tų žmo
nių, kurie nepermano gerai gy
venimo. Jie ^varsto ir matuoja 
vyrų ir moterų smegenis, kad 
persitikrinti, ar ištikro moteris yra 
tokia gabi, kaip ir vyras? Už mo
teris užtaria ir patsai gyvenimas, 
šiuo laiku mes turime daug mote
rų, kurios užima augščiausias gy
venime vietas, šiandien be jokie 
sunkumo mes surasime advokate^ 
gydytojas profesores ir kiti

Už-
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klausimuose, 
ir baslių, ku

rios užsidirba sau, o tankiausiai 
ir savo šeimynai užlaikymą, ne tik 
be vyro-pagelbos, bet tankiai kon- 
kurencijinėj su juo kovoj ir šimtą 
kart sunkesnėse sanlygose — tur
but pakanka atsakymui, kad 
moteris yra savistove neprigulmin- 
ga esybe ir turi pakaktinai spėkų 
pergalėti visokius sunkumus.

Tačiaus iškur atsirado toksai 
klausimas ? “Aš jau pasakiau, ’ kad 
žmonės dar nesupranta gyvenimo. 

V Kas žiuri į moteriškę, susilen
kusią per visą dieną prie kokios 
nors mašinos, nešančią sunkius ja
vų pėdus, kasinėjančią per dieną 
žemę ir dirbančią kitokius sun
kius darbus, o paskui parėjus na
mon, ji turi skubinti padaryti valgį, 
apžiūrėti vaikus ir vyrą—tam šitas 

"klausimas :ar moteris yra lygi vy
rui — yra klausimu^ neturinčiu jo
kio senso.

Kitaip šitas klausimas gali per- 
sistatyti tiems, kuriems moteris yra 
žaislu, lėle, papuošimu, gyvenimo 
palinksminimu. Turkui, kuris Juri 
savo hareme kelias arba ’kelioliką 
dykuolių, kurių per visą gyveni
mą v‘matiniu tikslu yra, kaip pa
tikti savo savininkui turtuoliui, 
kuriam moteris yra manekinu ka
binimui visokių mados skarmalų 
ir brangių žjbučių, egoistui, kuris 
stengiasi išnaudoti visą moters esy
bę pelnui — tokie žmonės turi žiū
rėti į moteris kitaip ir jie gali 
dar šiandien statyti klausimą:^ ar 
motėrei pridera tiesos. Bet šie 
žmonės stovi toli nuo gyveninio. 
Jie nieko negali užkenkti gyveni
mo perskeitimams!

Iš istorijos mes žinome, kad 
senovės laikuose

] 'buvo lygus ties<»e. 
moters, nebuvo teip silpnos .kaip 
šiandien jos yra. Vyrai žuvavb, 

,ganė gyvulių bąndą, -medžiojo ;> o 
moters užsiimdavo namų darbu, 
šiokia tokia pramone net ir šei
mynų valdymų. Atlikmui tų dar
bų rėikėjo turėti spėką ir proto 
sugebumą. todėl vyrai visiškai ne
siskyrė' tiesose nuo moterų.

Tik paskui laikui bėgant pra
dėjo daryties nelygybė. Vyrai su 
svetimoms, tautoms bekovodami įgi
jo spėką ir išmoko apgalėtus lai
kyti kaipo negyvą daigtą. Vergų 
spėkas panaudojo savo labui ir 
gerovei. Nuo ko moters pradėjo 
tinginiauti, silpti, 
tą patėmijo — iš 
velt?

Kuo silpnesne ir kvailesnė buvo 
moteris, ‘ tuo mažiau “žmogaus” 
joje buvo. ;

Teip yra ir šiandien kaikuriose 
žmonijos sferose. Dirbančios mo
ters, žinomas daiktas, jausdamos 
spėką savo darbo r vertumą ir sa
vo nuopelnus, f— už neprigulmy- 

.bę, savistovį padėjimą draugijoje 
kovoja. Vienok Šiandieninė val
džia dar atsiranfla rankose tų žmo
nių, kurie, kaij) sakiau, atsiranda 
toli nuo gyvenimo ir tikro moters 
padėjimo jie nešupranta. Bet ateis 
laikas, kad jie bus prLęrsti su- 

E prasti. .

< moterįs ir vyrai i__ Net fiziškai 
S".___ .;

Kuomet vyras 
moters padarė

VAIZDELIS Iš ŠVEICARŲ 
kovos už laisvi;.

PagaTS. Žrvago.
Parašė P. Avižonis.

’■ Kaip žmogus, kol dar mažas, 
kolei prastas ”|dar neišsiplėtojęs, 
savo veiksme seka suaugusiųjų pa
vyzdį ir tik subrendęs ir prityrimų 
išmokytas ima veikti sulig savo 
nuosavo išmanymo, teip ir visa 
tauta pradžioje atgijimo, savo tau
tiško ir politiško 'susipratimo, pri
valo atsižiūrėti į \vyresnes tautas, 
kokiais keliais Rengdamos jos pa
siekė dabartinį kultūros laipsnį. 
Lietuva sulyginamai su kitomis 
tautomis, kaip kūdikis. Mes 
atsilikome nuo kitų Europos tau
tų ant penkesdfešimties, ant šimto 
metų, ir norėdami pasivyti pralen
kusias mus tautas turime atsižvelg
ti, kokiu būdu jos pergalėjo ir už- 
vėikė.visas kliūtis, trukdžiusias jų 
plėtojimąsi. Lietuva yra stipriais 
pančiais suvaržyta; tie pahčiai ne- 
Jeidžia jai žengti į pryšakį, prie 
laimės ir gerovės. Bet atminkime, 
kad ir kitos tautos kada tai turėjo 
kad tik ne tokhis-pat pančius, tik
tai jos jau seniai sutraukė juos ir 
pasiliuosavo. Mokykimės nuo ki
tų tautų ir prisižiūrėję, pasistengki- 
me ir pasiliuosuoti.

Šiuo buriu papasakosiu apie vie
ną Šveicarijos apskritį, apie Zue
richo kontoną. Jau pradžioje pra
ėjusio šimtmečio šis kantonas buvo 
•Militiškai savarankė valstija. ,Vi

są valdžią buvo paglemžęs pats 
miestas, žemiečiai gi neturėjo jo
kios tiesos valdyme; jų priedermė 
buvo klausyti ir mokesčius mokė- 
ti% Tiesa, valdymo būdas buvo at- 
sjovinis, bet atstovų rinkimas bu
vo teip painiai sutaisytas; kad į 
teip vadinamąją “Didžiąją tary
bą” (Grossfcr Rat) iš 212 narių 
patekdavo iš sodiečių vos trečia da
lis atstovų, nors sodžiaus gyvento
jų buvo dvidešimt kartų daugiaus 
negu miestiečių. Beto—tiesą rinkti 
atstovus turėjo tik piniguočiai, val
dą apie 30 tūkstančių frankų*) 
mantos; beturčiai neturėjo balso 
šalies valdyme, neturėjo, kas juos 
užtartų, kas jų reikalus atstotų.

Visas kantono valdymas buvo 
biurokratiškai**) sutaisytas. Vi
sas svarbesnes vietas užimdavo tik
tai Zuericho miestiečiai. Visi val
dininkai buvo paskiriami pagal vy
riausybės nuožiūrą. Apie patval
dy bę valsčiuose negalėjai nei už
siminti. Zuericho viršininkai nesi
drovėdavo priimti į valdininkus 
žmonis paperkamų ir begėdžių, 
by tik jie sutikdavo tarnauti jų 
tikslams. Vyriausybė skleidė sa
vo pažvalgas tarp minios per dva- 
siškiją. Kunigai, miesto vyriau
sybės skiriami, rūpinos tiktai- di
džiūnų reikalais ir besitaikydami 
prie jų, • iškraipydavo^net Evange
liją. Pradedamosios mokyklos bu
vo bažnyčios rankose ir skleizdavo 
ne mokslą, bet tinkamus vyriausy
bei prietarus. Teip-pat liūdnai iš
veizėjo ir teismas. Vyriausias įsta
tymas teismams buvo vyriausybės 
norai ir tikslai.— Apie žmonių tie
sas negalėjo būti nei kalbos; jie 
turėjo ne tiesas, bet tiktai prie
dermes ir pirmučiausia priedermė 
valstiečio buvo—nusilenkimas be 
prieštaravimo, be murmėjimo.

Vyriausybė vartojo visokias prie
mones ramumo prilaikymui. Tarp 
tų priemonių pirmoje vietoje sto
vėjo cenzūra. Laisvas žodis buvo 
uždraustas netiktai paties kantono 
reikalus svarstant, bet ir apie už
sienio dalykus užsimenant. Visu- 
menė negalėjo išreikšti savo nuo
monės. Liaudis kaip koks nepil
nametis kūdikis buvo nuolat glo
biamas. Valstijos reikalais tiktai 
viena vyriausybė tegalėjo rūpintis.

Iš mokyklų tiktai apgštesnėsės 
buvo* gerai užlaikomos, bet jos bu
vo prieinamos tiktai turtingiem- 
siems miestiečiams. Kaimų mo
kyklos buvo įsteigtos ne žmonių 
apšvietimui, bet maldingumo ir 
prietarų platinimui. Mokytojai bu
vo ne pačių Juonių renkami, bet 
bažnytinės valdžios^ paskiriami. 
Dažnai patįs mokytojai vos temo
kėdavo skaitytu Algos gaudavo 
apie 75 ar 100 rub. ant metų, to
dėl nėra ko stebėti*, kad mokyto
jas būdavo kartu 
jas ar kurpius.

Trisdešimtuose 
tašimčio metuose 
nemažai buvo tokių, kurie šiteip 
sakydavo: TKam prastuoliui rei
kia, žinoti daugiaus negu abėcėlė? 
Jeigu visame kaime atsiras bent 
vienas mokąs skaibjti, ir tat gana. 
Prastiemsiems žinotiems nėra ko 
nosies kišti ne į savo reikalus!” 
Ir tat visai suprantama. Žmonių 
apšvietimas yra vis-tiek kaip ir 
jų paliuosavimas. Apšvietimas yra 
spėka; atėmus žmonėmis apšvieti
mą, jie visai nustojaTspėkos. Kuo 
apšviestesnė yra taįita, tuo dau
giaus yra išsiplėtojus susipratimas 
ir' tuo daugiaus ji myli laisvę. 
Tamsumas ir apjakrmas daro tau
tą nuolankia. Tiktai tyčia laiky
dama žmonės tamsume valdžia ga
li vedžioti juos už nosies.

Mokesčiai buvo sukrauti beveik 
ant vienų sodiečių, kaip antai: de
šimtinė, žemės rinkliava, vi
sokie muitai ir anšdėliai. 
Vienu žodžiu Zuericho kantono 
žemiečiai buvo iš visų pusių suvar
žyti. Kiekviena laisvesnė mintis 
arba prasitarimas apie atmainų rei
kalingumą buvo persekiojami kaip 
kasžin-koks prasižengimas.

Klaidinga butų manyti, jog visi 
didžiūnai buvo tokie beširdžiai ir 
rūpinos tiktai savo luomo reikalais. 
Ilgainiui atsirado tarp jųi vyrų, ku
rie pradėjo sunkią kovą dėlei pa- 
liuosuojamų atmainų. Buvo tai 
daugiausiai daktarai, advokatai, 
profesoriai, tikri mylėtojai savo tė
vynės ir supratusieji jos vargus ir

ir kaimo siuvė-

praėjusio me- 
tarp valdininkų

♦) Frankas musų pinigais yra 
37 kapeikos.

♦♦) Biurokratais yra žadinami 
valdininkai, vyriausybės paskiriami 
ir neikiek nepr i gulį nuo žmonių. 

reikalus. Tarp jų užvis veikliau
sias buvo daktaras Usteri, laikraš
čio leidėjas ir daugelio kuopų 
ir draugijų įsteigėjas. Nors tos 
diaugijos ir sąjungos pradžioje 
neturėjo nei jokių politiškų tikslų, 
bet kiekviename susirinkime be
svarstant visų vargų priežastis aug
davo persitikrinimas atmainų rei
kalingumo.

Pačioje taryboje atsirado atsto
vų, reikalavusių priespaudos pa
lengvinimo. Ir Usteri, būdamas 
atstovu, nuolat primindavo cenzū
ros panaikinimo reikalingumą. Jo 
prakalbos buvo tokios karštos, jo 
išdėstymai buvo tokie aiškus, kad 
ant galo 1829 metuose Zueriche 
buvo apskelbta spaudos laisvė.

Laisva spauda daug prisidėjo 
prie žmonių susipratimo. Už ke
lių mėnesių Prancūzijoje įvyko lie
pos revoliucija*). Šveicarų -spau
da akylai sekė atsitikimus Fran- 
euzijoje, aiškino jų svarbą ir ro
dė kaipo pavyzdį, , kaip reikia ko
voti už politišką laisvę ir nusikra
tyti neapktnčiamuosius prispaudė
jus. . štai kaip rašė tuokart vienas 
laikraštis:

“Ar girdi galingą sparnų plastė
jimą atbundančios tavo laisvės dva
sios?.... Štai prieš tave didi tau
ta. Ji sudaužė prispaudimų ir sau
valės pančius; ji susigrąžino sau 
savo senovinį turtą — lygybę prieš 
įstatymus, laisvę, žmogaus ypatos 
vertybę, ir vis tai pasiekė teip iš
mintingai ir nuosekliai!.... Argi 
musų valdytojai nepersitikrįs, jog 
nebegalima priešintis visumenės 
nuomonei 
tas tautos 
rinka, 
nebegrįžtamai, 
na.”

Laisva spauda prižadino ir su
kėlė tautą.

ir nlindžioti šven
tiem ?! Teneapsi- 

Naktics ūkana išsisklaidė 
Aušta nauja die-

Užvis didesnis revoliucijinis kru- 
tejimas buvo paezerese, artimiau
siuose prie Zuericho kaimuose. Čia 
susitvėrė būrelis žmonių, pasišven
tusių kovai už politiškas permaisnas 
už žmonių tiesas, už laisvas valsty
bės įstaigas, Tarp jų buvo ne- 
maža mokytų žmonių, gerai pa
žinusių tikruosius žmonių reikalu* 
ir skaudžiuosius jų vargus. Čia 
buvo leidžiami atsišaukimai, kurstą 
žmones užsistoti už savo tiesas ir 
nusikratyti prispaudėjus. Tuose 
atsišaukimuose buvo aiškiai išdė
stomos visos piktenybės dabartinės 
tvarkos ir teip-pat aiškiai išguldo- 
mi žmonių reikalavimai. Atsišau
kimai ir knygelės platinos tūkstan
čiais. Tūkstančiai žmonių razda- 
vo jose išguldytus savo troškimus 
ir senobines savo skundas.

Vienu žodžiu visumenė buvo su- 
bruzduSt tik dar ųebuvo susivieni
jus veikimui. Revoliucija buvo 
neišvengiama, tik dar galima bu
vo laukti, kad vyriausybė nusileis 
ur pati suteiks pageidaujamas at- 
hiainas. Vienok sunku buvo pa
sitikėti. Nors liberališkoji miesto 
partija ir buvo prilanki atmainoms, 
bet ji neimaž neketino visiškai iš
sižadėti savo lengvenybių ir privi
legijų ir sulyginti kaimiečių tiesas 
su miestiečių tiesomis. Vieniems 
iš jų poniški prietarai neleido bro
liautis su prastuoliais, kįti bijojo 
staigios permainos ir bevelijo lauk
ti, kolei liaudis protiškai išsiplėtos 
sulig jais.

Tokiose aplinkybėse negalima bu
vo laukti nieko gero nuo vyriau
sybės. Ji numanė neįstengsianti 
atsispirti prieš visumenės balsą ir 
pasiryžo užgesinti ją davusi jai* 
urnai šiokias-tokias permainas ir 
už vi įtinus tuščiais pažadėjimais.

i d. lapkričio 1830 nv buvo Di
džiosios tarybos posėdis, kurs iš
rinko komisiją permainų sumany
mui sustatyti. Komisijos nariai 
buvo beveik vieni miestiečiai. Tik
rieji žmonių reikalai kumisijal be
rūpėjo apsvarstyti. Ji manė už
teksią išleidus “naują konstituciją” 
žmonių nuraminimui. Tiek tik nu
sileido, kad žemiečiam* žadėjo lei
sti rinktis tiek-pat atstovų, kiek 
bus iš Zuericho ir Vinterturo mie
stų. Taigi apie lygybę nei kalbom 
nebuvo. Vinterturas tame suma-

♦) Prancūzų karalius buvo su
manęs paleisti parlamentą, suvar
žyti rinkėjų tiesas, kad galėtų 
rinkti atstovus tiktai patįs turtin
gieji didžturčiai, sumažinti atstovų 
skaitlių, pagaliuos įvesti aitrią cen
zūrą. l'isumenė liepos mėnesį 
1830 m. sukilo prieš karalių ir iš
varė jį su visą jo giminia iš savo 
žemės

nyme buvo tyčia suURas dRt Zue- 
richu, kad jis nebelihktų prie že
miečių. Ant 25 d. hpkričfo buvo 
paskirtasDidžosios firybė* posė
dis komisijos sumanymų patvirtinf 
mui. oi ■sr _

Jei vis tai butų įvytef, žntfnės bu
tų buvę apgauti, į spąstus pakliuvę. 
Atmainos butų buvusios užmirštos 
ir butų reikėję vėl iš Haujp>Jpradėti 
kovą. **

\’is tai aiškiai numanė krutėjimo 
vadovai paežerėse. Reikėjo sku
binai veikti.

Viename susirnkime Kisnaęhte 
buvo surašytas atsišaukimas, teip 
vadinamas Kisnachto memoralas, 
kuriame buvo išguldyta plati per
mainų programa: netiesių rinkimų 
panaikinimas, nuosavybės cenzo*) 
prašalinimas, valdininkų renkamy- 
bė, valdžios paskirstymas, teismo 
ir valdymo atvirumas, atsakomy
bė prieš tautos atstovus.. Štai ke
letas to atsišaukimo žodžių:

“Statydami šituos reikalavimus 
mės turime omenyje ne vienus tik 
žemiečius, bet visąMcantoną, visą 
musų bendrą tėvynę. Jei įvyks su
lig musų troškimo tiesų sulygini
mas, jei bus prašalintos nesutikimų 
ir vaidų priežastįs, tuokart visi val
stiečiai, kaip miesto, teip ir kaimų 
gyventojai bus angštai surišti vie
nybės ryšiais; tuokart amžinai už- 
slops buvusių nesutikimų atmini
mas, išnyks vaidai ir neapykanta.” 

šitą atsišaukimą patvirtino visi 
įžymiausieji veikėjai. Buvo tat la
bai drąsus žingsnis.

Nuolat buvo daromi susirinki
mai. 19 d. lapkričio Stefoje susi
rinko nemažas būrys Žmonių, pasi
ryžusių pradėti veiksmą. /Tame su
sirinkime buvo nutarta sušaukti į 
Usterą ant 22 d. lapkričio mitingą 
viso kantono, visos šalies gyvento
jų. Usteras buvo todėl parinktas, 
kad stovi kantono viduryje ir ato
kiai nuo Zuericho. Reikėjo suspėti 
prieš Didžiosios tarybos posėdį (25 
d. lapkričio). Mitingo parengimui 
buvo* išrinktas komitetas iš vei
kliausių, pasišventusių vytų.

Sušaukti visos tadtos' susirinki
mą per dvi dieni buvo nelengva. 
Tuomet dar nebuvo bei telegrafų, 
nei telefonų, nei greitosios krasos. 
Tokiose aplinkybėse pasisekimas 
prigulėjo nuo to, kiek )Ta subren
dęs atmainų reikalingumas.

Išrinktieji komiteto nariai susi
rinko Ustere dar iš vakaro. Jiems 
rūpėjo rytdiena. Ar susirinks įžy
mus valstiečių skaitlius? Ką veiks 
vyriausybė ? -1

Ant rytojaus 8 valandoje iš ryto 
komitetas pranešė vietinei valdžiai 
apie busimą susirinkimą. Labai 
nusistebėjo išgirdę, jog vyriausy
bė nežada išvaikyti susirinkimo, 
jei tik bus viskas tvarkoje atlikta.

Gražus lapkričio rytas aušo 22 
d. ties Usteru. Kartu aušo ir 
“nauju dienų aušra”.

Bažnyčios varpai apreiškė, jog 
iš visur matyt būriai žmonių. 
Plaukte plaukė ir pėsti,’ir raiti, ir 
važiuoti. Ties “Kryžiaus” viešbu
čiu rinkos atstovai iš visų kantono 
apskričių. Atėjo ir \ interturiečiai. 
Neimaž nesitikėta, kad jie ateis, 
nes Zuericho “galvos” buvo žadė
jusios jiems daugybę lengvenybių. 
Bet Vinterturiečiai nepametė ben
dro dalyko: jie iš vakaro buvo su
sirinkę ir nusprendė atmesti Zue
richo vylius ir eiti išvieno su že
miečiais.

Buvo tikėtasi, jog susirinks šim
tai ir jog galima bus tartis bažny
čioje, bet susirinko 10 tūkstančių. 
Ant greitųjų buvo parioglintas 
laiptas kalbėtojams ir prasidėjo 
prakalbos.

Pirmiausia prakalbo^ Gtijer’is, 
jaunas maluninkas/ Jis išrodė <la- 
bartinės tvarkos piktenybes ir at
mainų reikalingumą, fdkių atmai
nų, kurios buvo apskelbtos "‘'Kis
nachto memorale”.

Minia klausės atidžiai; visi sto
vėjo kepures nusiqnf.

Paskui kalbėjo garsus ir visų 
mylimas daktaras 'Hegentšveiler’is. 
Jis pradėjo savo prakalą dainiaus 
žodžais:

“Frei ist der Menich, ist frei, 
"Frei ist der Mensch, ist frei, und 
waer er in Ketten geborenl **).

♦♦) Laisvas yra žmogus, laisvas, 
nors butų ir apkaltas gimps.

♦) Daugelyje valstybių nuo at
stovų rinkėjų yra reikalaujama, 
kad jie turėtų ar žemės kokį skly- 
pųj ar namus, ar šiaip kokį turtą. 
Neturintieji negali nei atstovų 
rinkti. ; Tai ir yrą_* nuosavybės cen-

2. S <

Jis* aiškino, kas tai yra tikroji džios atstovą, ir padavė jam "Uste-
laisvė; jis skelbė pamatinę valsti
jos tvarką, kur žmonių reikalai už
ima pirinąją vietą. Jo prakalba 
buvo „taiki, nekurstanti prie maiš
to. Jis tikėjos, jog vyriausybė iš
klausys teisingus žmonių norus.

Vilai kitoje pakraipoje kalbėjo 
tretysis kalbėtojas, ‘Sjeffen’as. Sa
vo iškalba jis mokėjo visus pa
traukti. Drebinančiu balsu perskai
tė jis komiteto surašytą peticiją ir 
ėmė kalbėti žmonėms apie tai, kas 
visiems kuolabiausiai rūpėjo, bū
tent apie ekonomišką padėjimą. 
Steffenui nutilus pakilo tūkstančiai 
rankų, pritariančių surašytiems pe
ticijoje reikalavimams. Džiaugs
mingas šauksmas nuskambėjo per 
lygumą ir atsimušė j kainus.

.22 d. lapkričio 1830 m. per aiy- 
žius neišdils iš šveicarų atminties. 
Buvo tai diena pirmo žmonių pasi
stengimo prie laisvės.

gali nu

neišdrįso 
neišvaikė

seno vinė

Mitingas Ustere praėjo ramiai 
ir taikiai. Nieks nesitikėjo tokio 
pasisekimo. Tūkstančiai parašų bu
vo surinkta ant peticijos.

Galbūt, kad atviras maištas ne
sukilo ir dėl to, kad valdžia šį kar
tą nesitvėrė “perspėjamų ir su
laikomų” priemonių. Dabar liuo- 
sų susirinkimų tiesa yra konstitu
cijos užtikrinta; valdžia privalo da
boti šitą ir nekliudyti nei tokių su
sirinkimų, kurie net atvirai peiks 
valdžios darbus. <Bet 1830 me
tuose susirinkimas Ustere buvo 
baustina sueiga, draudžiamas susi
rinkimas. Dalyvaš nebuvo tikri, kad 
jų už tai nesusodins kalėjiman; 
kalbėtojai ir 'susirinkimo įsteigėjai 
žinojo gerai, kad už tai 
stoti gyvybės.

Kodėl-gi vyriausybė 
pasitelkti kariumenės ir 
susirinkimo ?

Atėjo valanda, kada 
tvarka nustojo savo pajiegų. Ji 
liko žmonių alĄse neteisinga ir 
nedora. Nebegalima buvo sutai
kinti išdidusių valdytojų su nuo
lankiais pavaldiniais. Žuvo žmo
nėse persitikrinimas reikalingumo 
klausyti valdžios ir lenktis prieš 
jos reikalavimus ar draudimus? 
Vištai vyrikusybė numanė.

Beto liberališkoji partija, nori ir 
neketino susilieti su žemiečių krutė
jimu, nenorėjo būti nei atviru jo 
priešininku ir stengėsi kiek galėda
ma numalšinti karišką karštį at
kakliųjų.

Taigi revoliucija 22 d. lapkričio 
nepagamino nei riaušių, nei maiš
tų, tiktai pastūmėjo taikų politiškų 
atmainų įvykdinimą.

Sustatitoji Ustere peticija gavo 
“Ustero memoralo” vardą. Ji bu
vo labai mandagiai surašyta.

‘Peticijoje buvo pasakyta, jog 
žmonės, patyrę Didžiosios tarybos 
sumanymus, nebetiki žadamoms vy
riausybės atmainoms. Žmonės ima 
krutėti ir bruzdėti; galima laukti 
maišto. Štai kodėl tvarkos mylė
tojai sušaukė Ustere susirinkimą, 
kad žmonės galėtų apskelbti savo 
norus.

Toliaus peticijoje yra išdystyti 
visi konstitucijiniai reikalavimai, 
leurie jau buvo Kisnachto memo- 
rale surašyti. Paskui eina visa ei
le posmų, paaiškinančių laukiamas 
atmainas mokesčių paskirstymo, 
įstatymų leidimo, vietinės valdžios 
sutvarkymo ir tt. Tarp kitų reika
lavimų žymiose vietose stovš ypatos 
ir visuomenės laisvės užtikrinimas; 
peticija reikalauja laisvės spaudos, 
tiesos kreiptis į atstovų susirinki
mą su skundomis ir peticijomis ir 
ant galo nuodugnaus pagerinimo 
liaudies apšvietimą Peticijos pa
baiga buvo šitokia:

"Mes surašėme šitą prašomą su
lig aiškaus ir tvirto žmonių noro. 
Mes girdėjome Ustere žmonių 
skundas ir štai dabar perduodame 
jų reikalavimus į teisingos ir iš
mintingos valdžios rankas ir drį
stame pranešti, jog tiktai nuodug
nus pagerinimas valdymo ir paša- 
niniamas visų piktenybių, kurstan
čių žmones, gali pakakinti visuo
menę. Mes prižadėjome žmonėms 
Ustere: “atmainos turi įvykti 1” Jei 
vyriausybė pasimpįs išpildyti mu
sų žodį, tuokart *ji gali pasitikėti 
žmonių nuolankumu ir meile ir, rei
kalui atėjus, pasišventimu nei gy
vybės nesigailėti tėvynės gerovei. 
Bet jei žmonių reikalavimai nebus 
išpiklj’ti, tai jie atkartos juos teip- 
pat stačiai, bet gal nebeteip ra
miai ir taikiai .

24 d. lapkričio devyni tam . tyčia 
išniikti deputatai'nuvyko pas Zue-

ro memoralą*’.
Ant rytojaus, 25 d. lapkričio, su

lig nutarimo, buvo Didžiosios tary
bos posėdis, bet nebepaprastose ap
linkybėse. Prisiėjo svarstyti ne sa
vos komisijos sumanymai," bet tik
rieji žmonių norai ir reikalavimai. 
Liberalų partija ir žemiečių atsto
vai patarė išklausyti liaudies bal 
są. ... Komisija atsisakė nuo save 
sumanymų. Didžioji taryba ant 
galo nusprendė pakakinti žinomu 
reikalavimus. Buvo priimtas nau
jas, teisingesnis atstovų -paskirsty-
mas (miestui liko vos trečia dalis bilius slinko pasieta automobilių.
balsų), permainyta ■ rinkimų tvarka 
ir, kas svarbiausia, Didžioj i tary
ba nusprendė naujos konstitucijos* 
išleidimą pavesti naujai išrinktiems 
atstovams: pati gi nusprendė išsi
skirti ir i valandoje vakare 27 d. 
lapkričio išsiskyrė.

Teip tat sugriuvo senovinė tvar
ka, sugriuvo taikiai, be audros ir 
perkūnijos. Vyriausybė laiku pa
sergėjo žmonių kantrybės galą ir 
užsileizdama nedavė sukilti maištui 
su visomis jo baisenybėmis.

20 d. kovo 1831 m. buvo pri
imta nauja konstitucija. Iš visų 
pilnatiesių kantono valstiečių 40503 
padavė balsą už naują konsttuciją 
ir tik 1721 už senąją tvarką.

Naujoji konstitucija įvykino at
stovui) valdymo būdą tikrojoj to 
žodžio reikšmėje/ ^Teismas liko at
skirtas nuo admiųištracijbs. Vals- 
čiuose įvestą patvaidybė; apskričių 
valdymas pavestas kuopoms vieto
je buvusių visagalių valdininkų. 
Konstitucija pripažino visus ly
giais prieš įstatymus, pripažino lais
vę sąžinės, laisvę spaudos, tiesą 
peticijų, laisvę-prekybos ir amatų, 
laisvę kilnojimos ir gyvenamosios 
vietos apsirinkimo, ir būtiną užti
krinimą nepal iečiamybės ypatos. — 
Ko negalėjo tuojau suteikti pamati
niai įstatymai ,tas įvyko vėliaus 
naujose įstatymų leidimo sanlygo- 
se (finansinės ir ekonomiškosios 
reformos, pradedamųjų ir augštes- 
niųjų mokyklų permainos).

Teip tat sutruko amžius tvėrę 
pančiai. Valdininkų sauvalei buvo 
padarytas galas; jie nustojo buvę 
žmonių akyse šventi ir neklystami; 
jie liko atsakomais ir atstatomais 
žmonių tarnais. Visokios kance
liarijų paslaptįs išnyko; visas val
dymas tapo atviras. Visus tautos 
gyvenimo apsireiškimus atgaivino 
laisvės srovė. Tauta išmoko visai 
kitoniškai mylėti >avo tėvynę. Ji 
įgijo ne vien priedermes, bet ir 
tiesas; ji nebeprivalė tiktai tylėti ir 
klausyti, bet buvo pašaukta veikti 
ir krutėti. Pati vyriausybė nustojo 
buvusi tautai svetima ir priešinga; 
dabar buvo jau ne žmonės vyriau
sybei, bet vyriausybė žmonėms. 
Kultūriškas gyvenimas ėmė žengti 
nesulaikomais, nebepavijamais žing
sniais. Tautos' gerovė urnai teip 
pakilo, kad musų, lietuvių, gyve
nimas prieš šveicarų išrodo kaip 
pragaras prieš dangų..

Teip vadinamoji Ustero diena 
yra švenčiama su didžiausia pagar
ba. Kasmet tą dieną susirenka į 
Usterą “Kryžiaus” viešbutyje visi 
šalies veikėjai senų laikų paminė
jimui ir naujų sumanymų apsvar
stymui.

Pasirūpinkime, kad ir mes lietu
viai susilauktume tokios šventės, 
kad ir mes galėtume švęsti laisvės 
įgijimo dieną.

VERGO SAPNAS.
Tūlas vyras įėjo į labai apgailė

tiną lindynę, kurią namu nebega
lima pavadinti. Jojo kūnas buvo 
liesus, veidas raukšlėtas su įdubu
siomis akimis. Jis apsižvalgė ap
linkui savęs, kad pamatyti savo 
mylimą ir alkaną pačią ir savo ma
žą kūdikėlį, bet jų nebuvo lindy
nėje. Jis su dideliu sunkumu pri
slinko prie guolio, kuris buvo su
verstas anf grindų, ir numetęs nuo 
savo kojų visai nudėvėtas kurpes 
parvirto ant jo. Nuvargęs nuo vel
to jieškojimo darbo, jis urnai už
migo ir turėjo tokį sapną, kokio nei 
vienas algos vergas dar nematė...

Rodėsi jam, jog visas pasaulis 
visiškai persikeitė. Jis buvo sve
timoj šalyj ir vaikščiojo šalę gry
nu vandeniu tekančios upės, ku
rios kranui iškaišyti įvairių-įvii- 
riausiomis gėlėmis; jojo ausis ma
loniai glostė nesuskaitytų paukš
telių švelnios skambančios daine
lės ; ramus vandens čirškė
jimas jungė į vieną grpžią melio- 
diją. Saulė puikiai švietė. Jis pir
mą sykį matė saulę teip skaisčiai 
spindant. Malonioje saules skai
stybėje šian ir ten linksmai skra-

jojo įvairių spalvų peteliškės. Ant 
kalnelių, apdengtų žaliu kauru ir 
uksmėtose pakalhėse rioglinėjo bū
riai sutingusių gyvulėlių. Pama
žėliu eidamas tolyn, jis kas sy
kis matė paikius namus, pastatytus 
sale gražiai 
lio ' .j||
džiais ir įvairiomis gėlėmis. Kuo 
toliau jor/ėjb, tuo daugiau gra- 
žunių ji$ iiiątė ir vis labiau buvo 
nustebintas. Kiekvienas namas jam 
išrodė minu. Iš tų 1 namų at
vejų atvejais girdėjosi linksmi lai
mės juokai. \ ieškeliu automo-

išgrįsto rieške-
/ papuoštus mę- 

jis matė ir vis labiau buvo

Juose teip-pat vieštatavo linksmu
mas.

— Kur aš esiu ? — klausei: jis 
patsai savęs, —r Ar aš esiu turtuo
lių šalyj ? Kame yra tie žmonės, 
kurie dirba? J . j

■ Apie tą jam besvarstant, jis pri
ėjo prie plataus lauko, ant kurio 
batngavo, yt; jūrės, puikus javai. 
Dabar jis suprato, |cad šioje turtin
goj? šalyje gyvena darbininkai ir 
jo širdis iš džiaiugsino pradėjo dar 
smarkiau plaktL

Tuo paupiu jis ėjo visą dienų; 
jo ausys, rodėsi jam, niekad ]ne- 
pails klausyti dailaus vandens šla
mėjimo ir paukštelių čiulbėjimo; jo 
akys-gi negalėjo prisisotinti Šau
numais puikios panoramos, kuri 
laipsniškai prieš jį išsivyniojp. 
Upėje buvo.daug žuyių.
jis pasistiprifio jų’ iįįa. , WĮr ,

Užstojo naktis. Jis pasidarė iš 
samanų lovą ir atsjigulęs ilgai žiu
rėjo į žvaigždėtą dangų ir sten
gėsi ištirti visas tą s paslaptis, ku
riąs jis šiandien regėjo.

Ant rytojaus po ) kelių valandų 
kelionės jis pamatė miestą, kuris 
nebuvo tokiu, kokius jis buvo [pa
pratęs pirmiau matyti, bet tai bu
vo miestas iš puikių namų ir iš’ 
didelių viešnamių. Venoje miesto 
dalyje! buvo dirbtuvės, apie kuriąs 
judėjo nuolatinė žmonių srovė. Čia 
•buvo ir audžiamoji dirbtuvė) tokia 
pati kokioj jis kadaisiai dirbo. Jis 
legviau atsikvėpė, nes sumanė pra
šyli tenai darbo. . ja

— Pagalios aš suradau darbinin
kus, — sumurmėjo jis eidama^ į 
miestą.

Kuo toliau jis ėjo miestu/ tuo 
daugiau buvo nustebintas visų 
daigtų nepaprastumu. Gatvės visur 
gražiai išgrįstos ir Švarios, o na
mai rūpestingai sutvarkinti. -Žmo
nės buvo visi dailiai pasirėdę ir 
visi išrodė laimingais. Baisaus 
triukšmo ir ošimo, kurie y ra neiš
vengiami visuose miestuose, čionai 
visiškai negirdėti. į. Kiekvienas/ 
žmogus, galima buv^ pastebėti, tu-

aka re

patsai savęs

žmogus, galima buv4> pastebėt 
rėjo pakaktinai laikų savo prieder
mių išpildymui.

1*11 ' ’ j- j į
— Kuršas esu? 4 

klausė? j 1 •
Kuo toliau ėjo, tub daugiau įsta

bumų jis patėmijo. [ \'isani (llieįlte 
jis nematė nei vieno policiątd> teip 
gi nepatėmijo nei Vienos smuklės 
bei aludės. Iki šiol jis nematė nei 
vienos krautuvės^ Tai šian; tai ten 
jis tik matė doriems pasilinksmi
nimams namus. Bet kada jlš pri
ėjo krautuvės, kuri buvo užėmus 

ad
:as<

Visi pasilinksminimai pra- 
ū. Pačiam so-

keliai
. Visi

kelis skverus, tai rodėsi jam?: 
ten žmogus gali gauti visko, , 
tik yra pasaulyj, j 1

Toliau truputį paėjęs.jis atsirado 
sode, 
manymai buvo čionai, 
do viduryj, kur žaidė orchestra, 
gražiai šmirkštė į viršų puiki fpn- 
tena. Visokio amžiaus v 
linksminosi ant žalios pieyeh 
buvo gražiai parėdyti irt visi buvo i 
laimingi. Jis niekur nepatėmiįo pu
siau aprengto, išbadėjusio Vąikyš- 
čo.

• Čia turbut turtuolių vietą — 
mąstė jisai. — Gaji man bus geriau 
pasitraukti iš šitos vietos.

Su pasibodėjirrtu jis apleido so
dą ir nuėjo prie dirbtuvių. Čionai 
jis norėjo susirasti užvaizdo rašti
nę. Labai jis nusistebėjo, kuomet 
ir įėjęs į raštinę, pamatė moteriš
kę, kuri atsistojus mandagiai už
klausė, ko jis geidžia.

— Ar darbo?] — atkartojo ji 
maloniai šypsodamasi.

— Žinoma jus turite gauti dar
bą. Ką jus geistumėte geriau 
dirbti ?

Kada jis pasakė jai apie savo 
gerą išsilavinimą audimo dalykuo
se, ji tuoj aus paspaudė varpelio! 
guzikėlį /ir neužilgo atėjo lįyrasJ

Malonus Tamsta, bukite teip 
ri parodyti šitam prakilniam žnfl 
gui vietą, kur jis galės dirbti 
pasakė ii. . |

Tas vyras teip pat meiliai ■



=
' lypsojo, padavė jam ranką ir nu

sivedė prie darbo.
Laikas greitai bėgo. Netrukus 

garsiai sušvilpė švilpukas, kuris 
visiems davė žinoti, kad yra pietų 
laikas. <

dirbtuvėje jis teip pat patėmi- 
jo įstabumus. Čionai žmonės liuo- 
sai, be jokio skubumo dirbo ir 
kiekvienas darbininkas jautėsi lai
mingu. Prie darbo nebuvo nei 
vieno vaiko. Kada jis išėjo iš 
dirbtuvės, tas pats vyras, kuris pa
rodė jam darbo vietą, priėjo prie 
jo Ir nusivedė į didelį viešbutį, 
kuris stovėjo netoli dirbtuvės, ir į 
kurį slinko, yt bičių spiečius, visi

Titfirbtninkai. į
Moteriškė, viešbučio savininkė, 

kaip manė jis, patiko juos prie du
rų ir parodė didelį valgomąjį kam
barį, kur buvo ištiestas su viso
kiais užkandžiais ilgas stalas, apie 
kurį linksmai šnekučiuodami su
sėdo dirbtuvės darbininkai. Ap
linkui stalą skraidė keliolika pa
togių mergaičių, kurios nešė į 
statą įvairius valgius.

Kada jis pavalgė, 
jo vėl tas pats vyras 
ant vėsios verandos, 
buvo matyties graži 
kurios vaikai linksmai žaidė įvai
rius .žaismus. Sian ir ten fonte- 
na prie fontenos liejo viršun savo 
blizgančias sroves.

Po medžių pavėsiais meiliai šne
kučiavosi jaunųjų, porelės.

Keleivis ilgai gėrėjosi šiuomi 
dailum reginiu, potam žvilgterė
jęs į savo - vadą paklausė.

— Teiksitės man paaiškinti, kur 
aš esiu? Ką tas viskas reiškia? 
Kodėl* aš, prastas darbininkas, 
esiu priimtas teip gražiai, kaip 
koksai karalius ?

— Pirmu pirmiausia — pama 
, ži prakalbėjo vadas — jus turit< 
žinoti, kad esate didelėse, žino 
mose jums, Jungtinėse Ameriko- 
Valstijose 1920 metuose. Antra 
jus gaunate visą jūsų darbo vertę 
o trečia, kiekvienas žmogus kuri? 
dirba, yra karalihs. 
kitokių karalių.

. Keleivis* sunktai
Tačiauš jus visi 

paklausė jis.
esam turtingi ir neįur

Tikejimy Istorijos Rankvodis
Su paveikslais 

Parašė, bendradarbiaujant kitiems mokslininkams.

P. D. Chantepie de la Saussay 2/
Teologijos profesor. Amsterdame,

Vertė J. Laukis

priėjo prie 
ir nusivedė 
nuo kurios 
pievelė, ant

Y / 4
. Duatu bus viskas, kas yra už nyliškojo klonio 

vienokios su juo plokštumos; nuoEgypto*Duat 
’ augštais kalnais. -. Saulė, nusileidus vakaruose 

pradžių į šiaurę, paskui pakreipia į rytus k pietus, kol, ant 
galo, nepasiekia rytinio kalno, viršui kurio ji vėl užteka 
savo skaistybėje. Ra eldijoje vėlė nesibijo jau jokios ne
gandos ir gėrisi kuopilniausia laime. Piramidiniuose para
šuose “Charon” teipgi apsireiškia su savo pervažų, perkėli
mui vėlės vakarų pusėn pas Ra.

Naujos viešpatystės, viešpatystėje po Amono-Ra teolo
gijos įtekme atsirado naujas mokinimas, bandąs surinkti ir 
išaiškinti senus nesitaikančius suopročius; svarbiausiu jo 
uždaviniu buvo apdrutinti saulinio dievo galybę mirusių ka- 
ralijpje. Šitas mokslas yra randamas veikaluose, užvardin
tuose: “Apie tai, kas yra Duate” ir “Apie vartus”. Čion 
prašalinta visokia mintis apie numirusio buvimą ant že
mės. Velionis keliauja Ra eldijoje. Kasdieninis, saulės 

, judėjimas yra žiūrimas kaipo dievo gyvenimas. Iš ryto jis 
pasirodo rytuose jaunikaičio Horuso paveiksle, po pergalin
gai gi kovai su tamsos jiegomis miršta ir tąsyk saulinis 
laivas turi perplaukti per Duatą. Saulinis dievas apvažinė- 

, ja mirusių karaliją teip kaip faraonas savo provincijas. 
Sulyg nakties valandų skaitliaus Duat dalinasi į dvyliką ap
skričių; kaikuriuose iš jų šeimininkauja drauge su savo išti
kimaisiais valdiniais senieji šermeniniai dievai Sokar ir 
Oziris. Trumpas užtrukimas saulinio dievo mirusių apskri
tyje duoda jo gyventojams neišpasakytą suraminimą. “Kny
ga apie vartus” teipgi pasakoja apie saulės perėjimą per 
dvyliką Duato dalių, bet čion jos parodyta 12 kambarių su 
plačiomis durimis, saugojamomis milžiniškų žalčių. Čion 
randame žinomos Oziriso teis'mo regyklos variantą, išdėtos 
125toj skaidmoj mirusių ienygos. Šitos knygos pilnos viso
kių fantastiškų ir mystiškų prisistatymų, buvo numylėtu 
skaitymo dalyku vėlesniame laike.

Sulyg vieno pasakojimo, turbut paeinančio iš Pietinio 
Egypto, vėlė galėjo pasiekti dangų kopėčiomis, pastatyto
mis dievų, ir sėsti ten greta su jais. Maspero atrado prie 
kaikurių mumijų nedidelius kopėčių modelius, kurios turėjo 
patarnauti numirėlių mieriams išdėtos augščiaus pažiūros.

Mes nežinoir

atsiduso.
esate turtinai

rybų, ant 
atidalintas 
plaukia iš

nesuptirato tokios filo-

aš tujiu užmokėti
Dovandi nieks nieko

v ra uiįmokėta. Aš

tu 
ne

šti 
esate supainioti 

arką, kuri

— Mes 
tingi.

Keleivis 
Sofijos.

— Bet 
vaišymą. 
duoda.

—' Jau
prantu, kodėl jus 
Jus pamenate tv 
dešimts metų atjąl ir kuri 
ma istorijoje kaipo plėšimo 
pelno tvarka.
pati ir vaikai buvo teip nelaimin
gi, kad turėjote badauti, nes pri
versti buvote dirbti už menką už 
mokesnį. Tiktai
jūsų darbo prigulėjo jums, o ke
turios penktos daRs ėjo jūsų dirb 
tuvės savininko dehnonan. j Jus 
gyvenote lindynėse ir badavot, ne
žiūrint į tą, kad jjųs statėt turtuo
liams rumuš, dirbote jiems viso 
kius blizgučius, iŠ kurių jie labai 
puikavojosi. Jus viešpačiai duo
davo jums dirbti patolei, pakolei 
jie turėdavo turgavietes pardavi
mui jus išdirbtų prekių. Prie- 
šingai-gi, jie išmeta jus iš dirbtu
vės, apskelbia paniką, kitaip sa
kant sunkiuosius metus, ir jus 
turite su pačia ir vaikais badauti.

Plėšimo arba pelno tvarkai vieš
pataujant keli turtuoliai turėjo sa
vo- rankose valSži^, įstatimdavybę 
ir jie ką norėjo, tą darė. Tokiu 
budu jie turėjo savo rankose visą 
žmonių turtą. Jų$ dirbote, p jie 
grobė jūsų dąrbo vaisius, už ku
riuos paskui lėbavo ir visokius be
gėdiškumus darė. Jie manė, kad 
moterys negali turėti tokių pat 
tiesų kaip vyrai ir kad moteris ne
privalo užsiimti politika. Moterių 
svarbiausia priedermė buvo, kaip 
tvirtino turtuoliai, gimdyti vaikus, 
o apie savo vaikų gerovę jos ne
turėjo tiesos rūpinsies.

Dabargi jau viekas persikeitė, 
nes didesnė darbininkų puse" apsi- 
švietė ir aiškiai suprato safvo daiy-j 
1cus ir vietoj senovės vargo ir ver
gijos tvarkos, jie turi dabar liuor 
sybę ir džiaugsmą, r

— Bet kaip tas viskas persi
keitė? . -
k — Labai prastai. Darbininkai 
Atėmė į savo rankas valdžią ir 

produkciją jie patys kontro- 
AKa. Kiekvienas darbininkas <la- 
i ^kgąli dirbti ten.
iBk \beveik viskas, ką uždir- 
|H|M.T4sa ant penkto pusi.)

uomet jus,

buvt 
žino- 
arba 
jųsv

penkta daleli

f’av. 30. Oziris žemutiniame sviete drauge su Izida, Amenteft 
ir Neftise klauso išpažinties.

Per
Magiškasis elementas stipriai duoda save jausti vk 
magišką amuletų ir žodžių veiksmą velionis gali visk 

atsiekti; jojo Ka apturi maistą kape, mumija atsilaiko pu 
vimui ir naikinimuisi, o vėlė drąsiai gali leistis į pavojingą 
kelionę, kadangi ji yra maa-cheru, t. y. panašiai Totui moka 
ištarti kerėjančius žodžius su teisingą priegaida ir kirčiais 
Atskira skaidma mirusių knygos pamokina velionį šitos 
gudrybės; tąsyk vėlė apturi galybę pergalėti. nevidonus ir 
nepaisinti ant pavojų; alkis ir troškimas jai nėra baisus, nes 
ji yra apsiginklavus veikiančiais magiškais budais; vartai 
atsidaro jai.iki galui, nes ji dabar žino jų vardus. Tokiu 
budu velionio likimas neturi nieko bendro su gyvenimo 
budu anr žemės. Vienok nėra abejonės, kad jau labai se
noje gadynėje doriškas žmogaus pasielgimas, sulyg kai
kurių pažiūrų, turėjo tam tikrą įtekmę į jo gyvenimą ana 
pus kapo. Erman parodė, kad jau piramidiniuose parašuo
se velionis teisina savo pasielgimus prieš pranešiką ir kad 
eitame paraše ant paminklo jau jis yra skaitomas liuosu nuo 
caikurių nuodėmių. 125toj skaidmoj mirusių knygos, velio
nio atsiradimo, privedama tos pačios idėjos; šita įdomi 
Skaidma su priklausančiais prie jos paveikslais yra žinoma 
daugelyje egzempliorių. Matome, kaip velionį veda teisy- 
jės dieve Maat; širdis jo yra sveriama ant .teisingumo

kur jam pa-

Par. 31. Anubis ir Tot sveria numirusio širdį ant teisingumo svarklo.

svejtlo} “Horus ir Anubis atlieka šitą darbą, kuomet Tdt 
užrašo skaičių ant lentos. Šiapus sverklo tupi žvėris, lyg 
kad'fiipripotamė, toliaus gi ant vandeninės lelijos lapo sėdi 
keturi šehneniniai dievai: Amset, Gapi, Duamutef ir Ke- 
bechsenuf, galiaus, Ozirisas ant savo sosto ir viršui visos 
šitos regyklos matosi 42 teisėjai. Velionis turi .pasakyti vi
sų Išitų teisėjų Vardus ir atlikti taųi tikrą apvalančią iš
pažintį, ^skaitydamas visą nuodėmių eilę, kurių jis skaito 
savė liuesu, — labai akyva tai nudtfrauka, kadangi ji. duo
da mumĮ pamatyti, doriškus egyptiečių reikalavimus. Kito
se skaidriose mirusių knygos teipgi yra numojimai ant šito 
Oziriso teismo; 3Ota skaidma, kuri tankiai buvo rašoma ant 
akmeninio vabalo, užimančio mumijos širdies vietą, turėjo 
neduoti širdžiai liudyti prieš numirusį čion teipgi išreikšta 
mąstis apie galėjimą atkeršinti gyvenime anapus kapo. Bet 
magiškasis elementas visgi pergali ir šitos mąstys žudo visą 
savo svarbą ir vertę, jeigu yfa manoma, jog magiškieji žo
džiai ir amulėtos visa galingi. Įdomu teipgi ir tas, kad 
niekur visoje mirusių knygoje nė žodžio nėra pasakyta apie 
vėlės galėjimą pražūti; priešingai, visur skaitosi visai pri
derančiu, jog velionis šneka pataikliai ir vertas yra būti 
dalyvininku' laimės. Tiktai tekstuose; apimančiuose tėbiš- 
kojo saulinio mokslo išdėjimą apie naktinę saulės kelionę 
per Duatą, randame aprašymą pragaro sulyg egVptiškųjų 
supratimų, pieštų žodžiais ir paveikslais, kur pasmerktieji 
kankinasi kuožiauriausiu budu. Bet ir čion nėra nurodyta 
sąryšio terp žemiško gyvenimo ir bausmių gyvenime ana
pus kapo; ir čion magiškasis elementas turi didžiausią svar
bą ir mąstis apie nubaudimą už nuodėmes, nežiūrint į reiš- 
kų jo buvimą, niekuomet, tarytum, neturėjo ypatingos veik
mės į protus. • < ' *

Liekasi palytėti dar kaikurios pažiūros, turinčios ne
mažą svarbą egyptiškuose tekstuose. Visose egyptiškos 
istorijos gadynėse randasi parašai, kuriuose numirėlis ta
patinasi su dievu. Dar piramidiniuose parašuose šnekama, 
jog velionis nueina į dąngų, apeina dangiškuosius kliau- 
tus ir paskui pasislepia vakaruose; ten jį garbina Duato 
gyventojai ir jis^ vėl pasirodo šviesybėje lituose; čion nu
mirėlis visai sutapatintas su Ra. Bet vardijimas numirėlio 
Ozirisu N. N. (vardas asmens) neženklina tokio tapatini
mo; tai reiškia tik tiek, kad'numirėlis pasiekė Oziriso ne
marybę, ant kiek jis yra balzamuotas ir palaidotas panašiai 
anam ir kad jis nuo to laiko prikluso prie Oziriso karali
jos. Puikiausiu apsaugojimo budu nuo visokio pikto teip 
prie gyvybės, kaip ir numirus, yra žavėjimai, kuriuose kū
nas ir jo sąnariai tapatinasi su įvairiais dievais; tolygus 
veikalai randami teip šermeninėje rašliavoje (pav., skaidma 
42 mirusių kn.), kaip ii; magiškojo turinio tekstuose.

Visa mirusių knygos skaidmų eilė (skaid. 76—88) yra 
išraiška pažiūrų, sunkių surišti su kitomis pažiūromis. Jos 
duoda1 numirėliui galybę pasiversti į visokias esybes. Jis 
gali priimti pavidalą auksinio vanago, lelijos, paukščio 
Bennu, švento avino, krokodiliaus ir tt. Viskas tas yra 
gana nesuprantama. Situose supratimuose jokiu budu ne
galima matyti atsimušimo mokslo apie persikėlimą vėles, 
panašiai indiškajam arija pitagorietiškajam, kaip tai Hero- 
dotas klydo, priskaitydams egyptiečiams mokslą apie persikė
limą vėlių. Šitos metamorfozos buvo visai savarankios ir 
čion nebuvo nė kalbos apie nubaudimą ar apvalymą, kaip 
tas turėjo vietą vėlių persikilnojime pas indus bei pitago
riečius. Šitie tekstai, be kurių vidurinės viešpatystės gady
nėje buvo vartojime ir daugelis kitų, turbut, yra heliopo- 
! i Akosios fjaeigos ir turėjo tikslą suteikti velioniui pimą lai- ' 
mę, sutapatinant jį su dievais, ar pašvęstais jiems gyvuliais, 
t r augalais.

Lengva yra matyti, jog šitame atsitikime daug liekasi 
^.išrišta ir tamsu, daugelis klausimų dar laukia atsakymo ir 
oli dar ne visa medžiaga yra išsemta; suprantamas, daly- 
as, jog šitas išdėjimas atrodo persliekiniu, bet prie dabar- 
inio dalyko padėjimo nėra dar galima sistematiškai ar isto- 
i kai išdėti medžiagą.

2. TE°LOGISka ir KOSMOGONIŠKA SISTEMA.
Ne kartą jau turėjome progą nurodyti į neišpasako- 

) ai didelę egyptiškos teologijos bei kūniškos išminties svar- 
• ą. Bet šita pati teologija, kuriai esame kalti, visas savo 
žinias sulyg egyptiečių tikėjimiškų pažiūrų,- yra podraug 
Aidžiausia kliūtimi teisingam supratimui liaudinės tikybos, 
Ridančios už visų šitų teologiškų protavimų ir simboliškų 

liškinimų. Teologija stengiasi suvesti tikėjimiškus supra
timus j griežtą sistematišką tvarką; ji stengiasi surieti įvai
rius dementis abelnan pažvalgos ruožan ir išlyginti viso
kias nelygybes bei prieštaringumus; tokiu budu ir egyptiš
kos teologijos darbas prisidėjo daug kito prie išplėtojimo ti
kėjimiškų nuomonių bei supratimų. Politiškasis išsiplėto- 
jimas, kuris vedė politišką suvienijimą nyliškojo klonio, iš
šaukė tuomi patim ir artimesnį vietinių dievysčių vienijimą. 
|uo labiau žmonės suprato savo tautišką vienumą, juo la
biau, sužinjai, ar nesužiniai reiškėsi tikėjimiško venumo 
būtinumas. Tikėjimas draugijoje lošė tokią svarbią rolę, 
kad tikėjimiškas išsidalinimas galėjo būti pavojingu valsty
biškam vienumui. Bet buvo ir visai prigimtas < siekimasi 
prie tikėjimiškos vienybės ,— siekimosi, kurio didžiausiu 
šreiškėju buvo sinkretiškoji teologija.

Drauge su tuo teologija per visus laikus triūsė stro
fai, idant apdvasinti ir simboliškais aiškinimais sušvelnin- 
i šiurkščius primityviškus supratimus ir atgaivinti pasenu

sias formas nauju turiniu. Kultūros išsivystyiųas negalėjo 
išsykio suturėti prigimto fetišizmo idėjų vystymosi bėgio, 
>et visgi i teologija turėjo taikyti senas formas prie naujų+ 

’iesilavinančios tikėjimiškos mąsties idėjų.
Jau <ne kartą minėjome apie tai, jog teologija uždėjo 

savo antsrpaudį kuone ant visų musų versmių ir net senesni 
tikėjimiški teistai perdėm perimti teologija. Šitas tai teolo
giškasis nudarymas tekstų kuolabiausiai ir neduoda mums 
juos suprasti.' Senasis mąsčių būdas, kaip iš formališkos, 
teip ir iš medžiagiškos pusės padaro į mus keistą bei at
stumiantį įspūdį ir, kadangi šitos mąstys niekuomet nega
lėjo išsigelbėti nuo medžiagiško apvalkalo ir laisvai išskirti 
savo dvasišką turinį; tai; męs tankiai jaučiamės! esą ant 
slidaus tako ir negalime suvokti, kaip didelė yra šitų sim
boliškų aiškinimų vertė. Ankščlausiame susirišime su te
ologija yra kosmogonija; sistematiškas senovės diediškų 
formų išdėlys buvo iš dalies padarytas nuo kosmogdniško- 
sios atžvalgos.

Visai yra prigimta, jog Egypte nebuvo vienodos teolo
gijos, kaip nebuvo ir vienodos liaudinės tikybos.** Teologiš
kieji mokinimai, be abejonės, kerojosi kunigiškose .įvairių 
šalies šventynhi draugijose, prie ko visi jų pasistengimai 
buvo nukreipti žinoma, į tai, idant vietinį dievą pastatyti

■n
Bet svarba it įtekme tokių 

iškos tam tikros 
apsipažinome su 
Gaila tik, kad

vidųrin teologiškos sistemos. ] 
sistemų priklausė nuo apolitiškos ir tikėjimi: 
vietos svarbos. Aname skirsnyje iš dalies < 
tėbiškąja naujos viešpatystės teologija.
mums beveik nieko nėra žinoma apie įvairių mokylelį į mo
kinimus. Tik viena jų pasiekė platų šeimininkavimą, 4— 
tai lieliopoliškoji saulinė teologija; ji vyrauja jau piramidi
niuose parašuos® ir pamaži perkeitė ir perdirbo visą egyp- 
tinių dievų svietą. Brugscho išdėjimas egyptiško tikėjimo 
abehiai yra ne kas daugiau, kaip teologiškų pažiūrų išdėji- 
mas tame išvyzdyje, kokiame jos susidėjimo Heliopolyje.

Pasiremdama oficiališku kultu, teologija, be abejonės, 
pabarė didelę įtekmę į tikėjimiškus supratimus. Ji naudo
josi oficiališka paspirčia dėlto, kad jos tikslu buvo tikeji- 
miška vienybė, kaip ir- kad karališkosios valdžios sieki
mas! buvo prie politiškos vienybės. Vienok pasakyti tikrai 
jos įtekmės didumą negalima; gal ji ir nelabai giliai įsisėdo 
į žmonių minias. Jų pažiūrose tapatinimas vietinio dievo su 
Ra, žinoma, negalėjo padaryti jokių permainų, bet visgi teolo
gija vienvaLrodė kelią į augštesnį supratimą apie dievystę. 
Negalime išdėti čion pilnai visų teologiškų mokinimų ir 
turime pasitenkinti būdų ir abelnų senoviškų egyptinio mąs- 
čių sudėjimo išvyzdžių apsklėmbimu.

Teologija negalėjo^pergalėti egyptiečių rikėj imiškumo ir 
prašalinti fetišizmo, įsiskverbusio į egyptiško tikėjimo asme
nį, bet visgi tapatinimui dievų ji surado būda, gelbintį pa
siekimui tikėjimiško vienumo. Sulyg savo prigimimo die
vai dalinosi į kelias tam tikras rųšis: saulinius dievus, že
miškus, šermeninius, nyliškus ir tt. Nieko nebuvo lengves
nio, kaip sujungti vienos ir tos pačios grupos įvairius dievus 
į vieną čielą: tokiu išėjo sąmišiai Sokar-Oziris, Oziris-Chen- 
tamente; dėl tos pačios priežasties Mendese Chnum, Garšef 
ir Ozirisis buvo prisistatoma vienu ir tuo patim dievu. Ra, 
Tum, Horus, Mentu ir Ancher — visi yra sauliniais die
vais ir todėl visi susiliejo į vieną. Šitas vienijimas dievų 
nuėjo dar toliaus, kaip saulinė teologija užėjo ant savo 
pergalingo plėtojimosi kelio ir paėmė po savim visus kul- 
tiškuosius Egypto gardus; tąsyk kuone visi dievai buvo per
keisti į saulinius dievus ir sutapatinti su Ra. Pta, Min, 
Amon, Sebek, Oziris, Chnum ir net Sėt susiliejo su Ra ir 
užėmė atsakančią vietą saulinėj teologiškoj sistemoj.

Šituo keliu teologija atėjo prie savotiško priemoniško 
moteizmo. Įvairios dievystės reiškė visokeriopus kosmiškus 
apsireiškimus, įvairias pildenybes, arba, genaus sakant, 
įvairius išsivystymo laipsnius vieno vienatinio jo dievo, slap-. 
tybinio ir neprieinamo. Saulė, užgemantį šiądien rytuose, 
yra ta pati, kuri vakar švietė, bet drauge su tuo ji yra jau 
nauja; Ra yra tuo patim laiku ir tėvu ir simum. Rytinė 
saulė vadinasi Cheper (dievas esantis tik teologijoje ir yra * 
išreiškiamas vabalo paveiksle); pusiaudienio saulė vadinasi 
Ra, vakarinė — Tum, numirusi, pasislėpusi vakaruose- 
Oziris. Tolygus supratimai priklauso prie pirmapradinių 
ir 17toj skaidmoj mirusių kn. jie išreikšta jiu visai aiškiai 
ir reiškiai.

Dievai, radusieji sau tinkamesnę charakteritiką mytuo- 
se neteip lengvai susilieja vienas su kitu; šitoje dėstyje te
ologija sutiko dideles sunkenybes ir jos tekstai perdėm pil- > 
ni prieštaringumų ir^nėsuomonių, kurios tik paviršutiniš
kiausiai žvelgiant gali atrodyti gilią išmintį. Pavyzdin, 
Horusą teologija perdirba nepažintinai; Horus lošia žymes'**’ 
roles dviejose didelėse teologiškose sistemose: Oziriso ir 
saulinėje sistemoje. Horuso, Izidos sunaus kovą, su Setu 
teologija sulygino su kasdienine saulinio dievo kova su jo 
priešu, debesiniu žalčiu Apepi. Setai ir Apepi pradeda ! 
augti skaitliuje, kaitlingos gi Horuso formos, buvusios iš 
pradžių, turbut, nevienokiom’is, susilieja į vieną; galiaus, 
didėji raganė Izida pati išeina kovon su Apepi ir tokių budu 
papuola į dievysčių, apsiaučiančių Ra eiklių jr todėl yra 
minima mytuose liečiančiuose šitą dievą.

Greta su tapitinimu dievų atsiranda palinkimas tverti 
jų genealogiją. Augšči>us turėjome progą atkreipti atidžią 
į teip vadinamas trejybes. Męs neskaitome galimu matyti į 
jose, panašiai Brugschui, kokios nors kosmiškos idėjos iš
raišką ir turime prisipažinti, jog lygšiol nėra dar bent kiek 
patenkinančių aiškinimų jų paeigos. Rods, Maspefo pri- 
leidimas sulyg to, jog trejybės buvo kaimyniškų vietinių die? 
vysčių susiliejimo išeiga, gali būti priimtas kaikuriuose ži
nomiausiuose atsitikimuos, k/ a., Chnum-Sėt-Anuketo pa
eigos išaiškinimui; bet kituose atsitikimuose šitas prileidi- 
mas yra teisingu tik iš dalies. Teip antai, tėbiškoji Mut, 
tėbiškosios trejybės motina, — nėra niekas kitas, kaip te-,, 
ologiška abstrakcija, kadangi žodis “Mut” reiškia tiesiog 
“motina”; priešingai gi, Mentu, toje Trejybėje turėjęs su-motina”; priešingai gi, Mentu, toje Trejybėje turėjęs

Pav. 32. Trejybė: Gorus, Oziris, Iii d*.

naus vietą ir Oionsu, vėliaus aną pakeitęs, yra ištikro kai
myniškais vietiniais dievais. Memfisinės trejybės motina 
— Sechet, matomai, buvo vietine kaimyniško apskričio die
ve, kuomet Imchotep, šitos trejybės sūnūs, turbut, buvo te
ologiška vėlesnio atsiradimo dievyste. Nefer-Tum, pirmiau 
skaitytas šitos trejybės stmumi, stojosi įvairių liutagalvių 
dievų sunumi ir męs jo negalime tikrai skaityti prie kokios 
ųors vietos. Juzas, heliopoliškosios trejybės motina, ne
užginčijamai, yra teologijos produktu. Oziris ir Izida, be 
abejonės sulyg Maspero, buvo vietiniais kaimyniškų apskri
čių dievais; bet kaip pateko jų trejybėn Horus, tai sunku 
yra pasakyti.

Kitas dievų sistematizavimo būdas į enneadau, arba 
dieviškąsias devynerijas, kaip neabejotinai tikrai nurodė 
Maspero, paeina iš Heliopblio, kur keturios dievų poros su 
vadovu priekyje padaro svieto ir svietinės tvarkos istoriją

(Toliau bus).
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ARNAI
Verte J. Laukis.

kis su juo ir teip tarnaudamas jam gabaus 
jame atjausi savinybę ir jam atleisi.” Jis at-

Aš tą darysiu.” Po to man praėi- 
Tmsoje ,aš kažin ką išgirdau 

padariau viską! Niekas ne
kalbėjimas apie jį gero man nie-
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«
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sakė: “/ " 
' nant nakties 

' šaukiant: “A
gelbsti! Mano
ko nepriduoda! Jei aš dalyčiausi su juo sa
vo širdies krauju, tai ar degimas manyje bus 
kiek mažesnis?! Aš negaliu atleisti; aš negaliu 
atleisti! O, Dieve, aš negaliu atleisti!”

Aš pasakiau jam: “Žiūrėk, ve, pasižitirėk 
atgal į yisą savo praeitį. Nuo savo kudiky- 
bės peržiūrėk visą mažybę, visa neteisybė, kuri 
buvo tavo; prisižiūrėk tam gerai ir toj šviesoj 
ar tu nepamatysi, kad aleivienas yra tau bro
lis? Ar tu tejip be nuodėmės, kad turėtum 

i teisę kitą neapkęsti?” ,
? Jis pažiurėjo į mane ir tarė: — įeip, 
tavo teisybė; aš teipgi suklydau ir aš atlei
džiu savo artimui. Eik savo keliu, aš paten
kintas.: aš atleidžiu.” Jis atsigulė ramiai, su
dėjo anfr krutinus rankas ir aš maniau, kad vis
kas su juo gerai. Bet vos spėjau pajudinti 
savo sparnus ir atsigrįžti eiti čionai, kaip iš
girdau vėl ką, šąukiant ant žemės: “Aš nega- 

. liu atleisti! Aš negaliu atleisti! O Dieve, 
Dieve, aš negaliu atleisti!” Ir aš nuėjau ir 
atsistojau pas jo duris lauke tamsoje ir gir
dėjau jį kalbanjt: “Aš teip nenusidėjau, ne! 
Jei aš bučiau išplėšęs nors mažiausią jo mė
sų dalelę, aš bučiau klupojęs ir bučiavęs žaiz
dą savo lupomis, kol ji. nebūtų užgijus. Aš 
nenorėjau, idant kokia siela pražūtų dėl ne- 
apkentimo manęs. Jei jie butų tik pamanę, 
kad aį įžeidžiau juos, aš bučiau puolęs prieš 
juos ant žemėsl idant jie galėtų mane min
džioti ir teip matydami mano nusižeminimą, 
man atleisti ir nepražūti dėl neapkentimo ma
nęs; jie nenorėjo manęs išgelbėti; jie neban
dė, idant jiems atleisčiau f’

'.Aš pasakiau jam: “Žiūrėk štai, buk paten
kintu; neatleišk; užmiršk šitą; eik savo keliu. 
Kitame sviete

Jis sušuko: 
nieko neišmanai 
dabar pražuvęs, 
saulės šviesos, < 
mano akyse! Ei 

į ko neišmanai!
mirsiant pamačius, jog svietas yra gražus! O, 
Dieve, Dieve, aš negaliu gyventi ir nemylėti! 
Aš negaliu gyventi ir neapkęsti.
Dieve, Diėve!”
ir sugryžau čia”.

Dievas tarė: 
but-t-išganyta”. .

Į. Ir angelas atšovė:
’ Dievas tarė: ■

Angelas tarė

d —• "T 
“Eik sau šalin nuo manęs, tu

Kas man iš kito svieto! Aš 
šiądien. Aš negaliu matyti 

lulkės mano' gerklėje, smiltįs 
k sau šalin nuo manęs, tu nie- 
E, kad dabar nors kartą prieš

O, Dieve, 
Teip aš palikau jį verkiant

‘To žmogaus ’siela turi

Kaip?”
- “Eik ir gelbėk ją”.

— “Ką daugiau aš galiu

Tąsyk Dievas pasilenkė ir pakuždėjo an
gelui į au^į ir aigelas išskleidė savo sparnus 
ir nulėkė ant žerc

Ir aš pusiau 
dyto a^kmeris, ga 
perdaug buvau p; 
ją< ūžiant terp jlvvų medžių ir sugriuvusių 
skliaustų ir pask

'Angelas atėjo 
užrūstinta, širdžių,, paėmė jį už rankos ir vedė 
į tani tikrą vietą.’

Dabar žmogus nežinojo, kur jį angelas ves 
ir ką jam ten parodis. Ir kaip jie nuėjo, an
gelas savo sparnu uždengė žmogui akis ir

Ino, žmogus kažin ką pamatė 
Mat Dievas teip

nės.
pabudau, sėdėdams ant skal- 
vą ant kelies padėjęs; bet aš 

• lilsęs keltis. Aš girdėjau vė-

:ii yėl užmigau.
ant žemės, surado žmogų su

kaip jis jį pakruti ii 
ant žemės priešais save, 
davė, idant atidengtų žmogaus sielą; atimtų 
nuo jos visas tas 
amžiaus ir lyties 
gus yra patinam
jų atskiriamas, ir siela atsistojo prieš juos 
nuogai, lyg kad 
akis vidun ir būt

Jie matė jos/praeitę, jos vaikystą, mažytį 
\ _ i ant jo; jie matė jos jaunybę,

> išlaukines pavidalo/ parvos, 
ypatybes,- sulyg kurių žino

tas terp kitų žmonių ir nuo

žmogus butų atkreipęs savo 
.ų žiūrėjęs į save.

{gyvenimą su rasa
kuomet rasa krito ir sutvėrimėlis pakėlė savo 
mažytę burnelę gerti iš perdidelės jam taurės 
ir jie matė, kaip 
jos viltis,* kurios 
matė jos protinės neregybės valandas, žmo^ 
nių vadinamas nuodėmė; jie matė jos visųpla- 
čiausio į žvilgio-valandas, kurias žmonės vadi
na teisingumu; jie matė jos stiprybės valandą, 
kuomet ji pašoko ant savo kojų ir šaukė: “aš 
visogalis!” — josj silpnybės valandą, kuomet 
ji nupuolė ant žemėsJr nutvėrė tik dulkes; jie 
matė, kuo ji gklėj^ buti^ bet niekuomet nebus.

Žmogus pasidavė pi 
Ir angelai tar£: — 
Jis atsakė: — “Tai __ 

jis ėjo pirmyn lyį norėdamas 
, dėti už tai; bet angelas jį suk 

jam akis. | . -
Dabar Dievas davė angelui galybę tą sie

lą išrengti toliausw nuvilkti nuo jos visas tas 
išlaukines laiko, vietos ir aplinkybių ypatybes, 

. sulyg kurių vienatjos gyvastis yra atženklina- 
ma nuo abelnos gyvasties.

Vėl angelas atidengė žmogui akis ir jis 
pažiurėjo. t Jis prieš save pamatė tą, kas savo 
mažyčiame lašelyje atmuša visątą; jis matė tą, 
kas apreiškia savyje tolimiausios žvaigždės žy
gį ir pasako kaip krišpolas auga po žeme, kur

vanduo išsiliejo; jie matė 
niekuomet neišsipildė; jie

■ “Kas> yra?”
| “Tai aš, tai. aš pats!” JrL---- širdį pa- 
įgelas jį sulaikė ir uždengė

LIETUVA

jokia akis jo nemato; kas judina tik-ką užgi
musio kūdikio ištiestus pirštelius ir laiko me
džių lapus atkreiptus augštyn; kas juda ten, 
kur tik viena medžiaga teslankioja ant saulėtų 
jurų, ir yra ten, kur kerpės darosi ant kalnų 
uolų.

Ir žmogus pažiurėjo.
Angelas jį palietė.
Bet žmogus savo galvą nulenkė ir sudrė

bėjo. Jis sušnabždėjo: *
— “Tai yra Dievas!”
Ir angelas vėl uždengė žmogui akis. Kaip 

jis jas atidengė, tai kažinkas^nuo jų ėjo neto- 
liesia, — nes angelas vėl sielą apsiautė josios 
išlaukiniu pavidalu ir apvalkalu — ir žmogus 
pažino, kas ten buvo.
“'-''Angelas tarę: — “Ar tu jį žinai?”

Žmogus atsakė: — “Aš jį žinau”, — 
jis pasižiurėjo į paveikslą.

Ir angelas tarė: — “Ar jam atleidai?”
Bet žmogus pasakė: — “Koksai gražus 

mano brolis!”
Ir angelas pažiurėjo žmogui akysna ir jis 

uždengė savo vaidą sparnu nuo šviesos. Jis 
maloniai šypsojosi ir nuėjo pas Dievą.

Bet žmonės buvo ant; žemės drauge.
Aš pabudau.
Žydras, žydtas buvo dangus. viršuj mano 

galvos ir bangos žemai plakė į krantą. Aš 
perėjau per mažą meidyklą ir mačiau Madon- 
ną mėlynai ir raudonai aptaisytą, ir Kristų 
savo kryžių benešantį, ir Romos kareivius su 
rykšte, ir Palaimintąjį Bambiną su jo ištru
pėjusiu veidu; ir paskui aš nuėjau pakalnėn 
keliu iki plytomis grįstam takui. Alyvų me
džiai augo abišaliai kelior jų juodos uogos ir 
palšai žali lapai styrojo augštyn; ir mažytės 
ledažolės kyšojo iš akmeninės sienos plyšių. 
Man atrodė lyg kad palijo man bemiegant. 
Man rodėsi, kad aš pirmiau niekumet nebuvau 
matęs dangaus ir žemės tokiais gražiais, 
ėjau keliu žemyn. Senas, senas, senas 
vargis pranyko.

Dabar atėjo taku kaimo vaikiūkštis savo 
asilu vedinąs; ant asilo iš abiejų šonų buvo 
po didelį gurbą; ir jie nuėjo keliu pirma 
manęs.

Aš niekuomet nebuvau jo matęs pirma; bet 
aš norėčiau eiti-šalę jo ir jo ranką laikyti — 
tik, jis nežinotų kam.

ir

Aš 
nuo-

GYVENIMO DOVANOS.
Aš mačiau moterį miegant. Miege ji 

sapnavo, buk Gyvenimas atėjo pas ją ir abie
jose rankose laikė po dovaną: vienoje Meilę, 
kitoje Laisvę. Ir jis moteriai sakė: — “Pa
sirink!”

Ir moteris, ilgai laukus, pasakė: — “Lai
svę !”

Ir gyvenimas tarė: — “Gerai išsirinkai. 
Jei butum pasakiusi “Meilę”, aš tau bučiau tą 
davęs, ko prašei; ir aš bučiau nuėjęs nuo tavęs 
ir daugiaus bučiau negryžęs pas tave. Dabar 
ateis diena, kuomet aš sugryšiu. Tą dieną aš 
ąbi dovani vienoj rankoj laikysiu”.

Aš išgirdau moterį juokianties per miegus.

DAILININKO PASLAPTIS.
Kitą kartą buvo dailininkas ir jis tepė pa

veikslą. Keli dailininkai turėjo puikesnius ir 
retesnius dažus ir tepė įžymesnius paveikslus. 
Jis gi savąjį tejiė vienu, įdomum raudonu 
žu; žmonės, pro šalį ridami, sakydavo: 
“Mums patinka, patinka paveikslas, mums 
linka dažas”. .

Kiti dailininkai atėjo ir klausė iškur 
imąs dažus. Jis tik nusišypsojo ir tarė: — 1 
jums negaliu pasakyti 
toliau.

Vienas jų išėjo į rytus, parsigabeno iš ten 
brangių parvų, pasidirbo retą dažą ir tepė, 
liet nepoilgam paveikslas nubluko. Kitas iš 
senų knygų išskaitė ir pasidirbo puikų ir retą 
dažą, bet kaip jis fį ant paveikslo uždėjo, jis 
buvo numiręs.

Dailininkas gi tepė toliaus. Jo darbas vis 
ėjo raudonyn ir rąiidonyn, o dailininkas bal- 
tyn ir baltyn. Ant galo vieną dieną jie rado 
Jį pas jo paveikslą negyvą ir jie paėmė jį pa- 
aidoti. Kiti žmonės grozdė po visus puodus 
ir tarpintuvus, bet jie nieko nerado.

Bet kaip jie jį išrengė įkapėmis aprengti, 
tai iš kairėsės pusės krutinėję jie. rado žaiz
dos ženklą, tai būva sena, sena žaizda, kuri ten 
juvo per visą jo gyvenimą, nes kraštai buvo 
seni ir sukietėję; bet Mirtis, kuri viską už- 
antspaudžiuoja, kraštus sutraukė ir opą už
vėrė.

Ir jie jį palaidojo. Ir žmonės vis, praeida
mi, sakė: — “15 kur jis ėjnė savo dažus?”

Ir atsitiko, kad po tūlam laikui dailininkas 
buvo užmiršas. — Bet jo darbas gyvavo.

da-

pa

Jis 
Aš 

— ir dirbo, įgulęs,

. AŠ TARTUM STOVĖJAU.
L

Aš tartum stovėjau Danguje prieš Dievo 
sostą~7r~-Dievas manęs klausė, ko-aš afėjusi. 
Aš pasakiau, jog atėjau savo brolį, Vyrą ap
skųsti.

Dievas tarė: — “Ką jis padarė?”
Aš tariau: — “Jis paėmė mano seserį, Mo

terį, ją suskaudino, sužeidė ir išmetė ant gat
vės; ji guli ten išdrika. Jo rankos yra rau
donos nuo kraujo. Aš atėjau jį suskųsti, idant 
karalija butų atimta nuo jp, nes jis nevertas, 
ir butų pavesta man. Mano rankos yra nesu
teptos”.

Aš jas parodžiau.
Dievas tarė: — “Tavo rankos Nesuteptos. 

Pakelk savo rubus”.

Aš juos pakėliau; mano kojos buvo raudo
nos, kruvinai cąudpnos, lyg kad po vyną brai
džiojus. |. r Į

Dievas tarę; —^“Kaip tas yra?”
Aš tariau: j— ^rangus Viešpatie! ant že

mės gatvės pilpos^urvų. Jei aš eičiau jomis 
tiesiog, tai mapo rųbai galėtų susitepti, matai, 
koki jie yra baltitjTaigi aš pasirenku kelią.”

Dievas tarę: “Per kttr^1
Aš tylėjau ir savo rubus. paleidau. Įsukau 

gaL’ų į savo ploščių ir patylomis išėjau. Aš 
baimijausi, idant manęs angelai nep^natytų.

H.
V ėl kartą ties Dangaus vartais atsistojau 

aš ir kita. Męs drūčiai laikėmėsi viena už ki
tos;- buvome labai pailsusios. Pasižiūrėjome 
į didžiausius vartus; angelai juos atidarė-*ir 
męs įėjome. Ant musų drabužių buvo pur- 
vai'.r. ėjome marmuro asla" tiesiog pas 
didį jį sostą. Čia angelai mus perskyrė. Jp 
pasodino ant viršutinio laipto, mane gi žemai, 
sakydami: — “Aną sykį šita moteris atėjus 
čia raudonus pėdų ženklus paliko ant aslos; 
męs juos savo ašaromis turėjome nuplauti. 
Tegul ji neina augštyn.”

Tąsyk ta, su kuria aš atėjau, pasižiurėjo 
atgal ir pratiesė man savo ranką; ir aš užėjau 
ir sale jos atsisėdau. Ir šviesieji angelai, ku
rie niekuomet nenusidėjo ir nekentėjo/vaikš
čiojo pro mus šian ir ten, augštyn ir žemyn; 
manau, kad mums truputį butų buvę ilgu, jei 
męs nebūtume buvę viena su kita, angelai bu
vo toki skaistus.

Dievas manęs pąklausė, ko aš atėjusi; jr 
aš truputį išstūmiau savo seserį, idant jis ją 
galėtų pamatyti.

Dievas tarė: — “Kaip tas yra, kad judvi 
šiandien čionai drauge?”

Aš tariau: — “Ji buvo gatvėje ant žemės 
ir jie ėjo per ją; aš atsiguliau šalę jos ir ji 
savo rankomis apsikabino man aplink kaklą 
— ir teip aš ją pakėliau ir abidvi atsikėlėme”.

Dievas tarė: — “Ką dabar ateini apkaltin
ti prieš mane?”

Aš tariau: — “Męs„neateiname kaltinti 
nei vieno”..

Ir Dievas pasilenkė ir tarė: — “Mano vai
keliai. kągi jus <norite?”

Aš tariau: r— “Męs ateiname prašyti, idant 
Tu pasakytum vyrui, musų broliui ir duotum 
mums pranešimą jam, kad jis galėtų suprasti 
ir kad jis galėtų —

Dievas tarę: — “Eikite, neškite jam pra
nešimą!”

Aš tariau: — “Bet kur pranešimas yra?” 
Dievas tarė; — “Jis yra parašytas ant 

jūsų širdžių; neškite jį jam”. J -
Ir męs apsisukome išeiti; angelai su mu

mis ėjo iki durų. Jie žiūrėjosi į mudvi.
Ir vienas tarė: — “Ana va, tikrai jų pa

rėdai puikus!”
Kitas tarė: — “Aš maniau, kad tai buvo 

purvai joms įėjus, bet dabar žiūrėk, vis tai 
auksas!”

Trečias atsiliepė: — “Tylėk, tai šviesa nuo 
jų veidų?”

Ir męs nuėjome pas jį.

Jos bijo. Pragare visi

Kaip tas yra, kad judvi

SAULE SVIETE ANT MANO LOVOS. .
Vieną tamsią naktį aš atsiguliau į savo 

lovą. Girdėjau gatve einant policistą; veži
mų ratus girdėjau pardundant namon iš pa
silinksminimo namų; moterį girdėjau kike- 
tojant po mano langu — ir užmigau. Sapna
vau. tarytum, mane Dievas nunešė į Pragarą.

Pragaras buvo nebiauri vieta; ežero van
duo buvo mėlynas.

Aš tariau Dievui: — “Man šita vieta pa
tinka”.

Dievas tarė: — “E, tau patinka!”
Paukščiai giedojo, vėją žaliavo vandens 

pakraščiu ir medžiai augo ant jo. Toli, terp 
medžių aš mačiau gražias moteris vaikščiojant. 
Jų drabužiai buvo iš visokių gražių parvų ir 
joms tiko; jos buvo augštos, patogios ir turėjo 
geltonus plaukus. Jų rūbai driekėsi žole. Jos 
slankiojo terp medžių, o viršuj jų galvų ka
ly) j o geltoni vaisiai, kaip didelės tarpinto 
augso kriaušės.

Aš tariau; — “Labai gražus; man malp- 
nėtusi eit ir paragauti —”,

Dievas tarė: —»i“Palauk”.
Ir neužilgo aš pamačiau labai gražią mo

terį praeinant ;><ji pasidairė į šalis ir palenkė 
šaką žemyn ir man nusidavė, kad ji bučiavo 
vaisių; paskui ji nuėjo savo keliu ir jai einant 
žole, jos drabužiaimešnabždėjo. Jai iš akių 
man išnykus, išterpu medžių išėjo kita mote
ris, tikrai graži, linksmai nudarytais rūbais; 
ji apsidairė į šalis. Nieko nematydama, ji 
prisitraukė vaisių žemyn ir, visą apžiūrėjusi, 
idant suradus vietą, pridėjo jį prie burnos ir 
nuėjo. Ir aš miačiau kitas ir dar kitas moteris 
be balso ateinant ir teipgi nukiūtinant žole.

Ir aš tariau Dievui: — “Ką jos daro?” 
Dievas tarė: — “Nuodija”^ 
Ir aš tariau: — “Kaip?” t
Dievas tarė: ■— “Jos paliečia savo lupo

mis U plonai pryšakiniais dantimis prakandę, 
jos įleidžia tą, ką jos turi po liežuviu ir lupo
mis; ir nueina”.

Aš tariau Dievui: “Kam jos tą daro?” 
Dievas tarė: — “Idant kiti negalėtų val-

' J.
Aš tariaivDievui: — “Bet kaip jos visus 

užnuodins, tąsyk nei vienas valgyti neišdrys; 
jkį jos laimės?” I

Dievas tart: — “Nieko”.
Aš tariau: — “Ar jos nesibijo, kad joms 

pačioms gali atsieiti kąsti ten, kur kitų yra 
įkąsta?”

Dievas tarė: 
žmonės bijo.”

Jis pašaukė mane toliau. Ir ežero vanduo 
rodėsi mažiaus mėlynu. ■

Čia po dešinei, terp medžių, žmonės dirbo. 
Ir aš tariau Dievui: • “Man norėtųsi eiti ir 
su jais dirbti. Pragaras turi būti labai der
linga vieta, žolė vd tokia žali^.”

Dievas tarė: —- “Tame darže, kurį jie 
kąsa, nieks neauga”.

Męs žiūrėdami stovėjome; ir aš mačiau 
juos terp krūmų dirbant, duobes kasant, bet 
josna nieko jie nesodino*; O kaip jie jas žabais 
uidengė ir žemėmis užbėrė, tai kiekvienas pa
sitraukė į užlęrumę ir laukė; ir aš pastebėjau; 
kad kiekvienas, kuris ėjo, žengė atsargiai, žiū
rėdamas, kur jis eina. Aš tariau Dievui: — 
“Ką jie daro?”

Dievas atsakė: 
jų artimas galėtų įpulti’

Aš tariau Dievui 
Dievas tarė: — 

kad jo broliui įpolus, jis pakils”.
Aš tariau: — “Kaip jis pakils?” 
Dievas tarė: — “Jis nepakils”.

• Ir mačiau jų akis žibant iš užkrumių.
Aš tariau Dievui: — “Ar šitie žmonės 

turi protą?”
Dievas tarė: — “Ne; Pragare nėra žmo

gaus su protu”..
Ir jis man liepė eiti toliaus.
Ir aš žiurėjau, kur aš žengiu.
Ir męs nuėjome ten, kur Pradaras išeina į 

lygumą ir kur didelis namas stovi. Marmuro 
jiekštps rėmė stogą ir balto marmuro laiptai 
vedė į jį. *Tik iš užpakalio stora užlaida ka
bojo. Gražus vyrai ir moterįs už ilgų stalų 
ten kėlė puotą. Jie šoko ir aš mačiau moterų 
rubus sukanties ore ir girdėjau stiprius vyrus 
juokianties. Jie vaišinosi vynu; jie pylė jį iš 
didelių ąsočių, kurie stovėjo truputį užpakalyj 
ir jiems bepilant aš mačiau vyną putojant.

Ir aš tariau Dievui: 
ir gert r”. Dievas atsakė 
mačiau žmones įeinant puotanamin;jie ėjo iš 
užpakalio, iš kraštų pakėlė užlaidos kampą ir 
greitai repečkojo; ir užlaidą paskui save palei
do; jie nešė»dideliiis ąsočius, vos beatkeldami. 
Ir vyrai ir moterįs spietėsi aplink juos ir atei
viai, savo ąsočius atkimšę, jiems davė savo 
vyno gerti; ir aš mačiau, kad moterįs go- 
džiaus dar gėrė ir už vyrus. Kada kiti gerai 
įgėrę, jie savo ąsočius pastatė .pasienyj prie 
senųjų ir sėdosi prie stalo. Ir aš mačiau, kad 
vieni ąsočiai buvo labai sėni, apiplėkę ir aprū
kę, bet ant kitų dar stovėjo šviežio vyno lašai 
ir blizgėjo nuo krosnies.

Ir aš (ariau Dievui:
Nes pro dainos balsą, šokančių kojų dundėji
mą ir juoksmą prie, vyno taurių, aš išgirdau 
raudojimą.

Ir Dievas tarė: — “Pasitrauk į šalį”.
Ir jis nuvedė mane ten, kur aš galėjau ma

tyti ix> abiejų užlaidos pusių. , Namo užpa
kalyj stovėjo vyno spaustuvė, kur vynas buvo 
spaudžiama. Aš mačiau vynuoges spaudžiant 
ir girdėjau jas klykiant. Aš tariau: — “Ar 
jie, anoj pusėj negirdi?”

Dievas tarė: — “Užlaida stora; jie links
minasi”.

Ir aš tariau: — “Bet vyrai, kurie atėjo 
paskiausiai. Jie matė?”

Dievas tarė: — “Jie paskui save užlaidai 
leidžia nupulti — ir užmiršta”.

Aš tariau: — “Kaip jie savo vyno ąsočius
. ...Dievas tarė: /- “Tai yra tie, kurie, spau

stuvę bemindami, išėjo į viršų; jie kraštu pra
lindo ir savo ąsočius žemai pripylę, įėjo na- 
man”. ‘

! • Ir aš tariau: — “O jei jie, belįsdami, bu
tų nukritę?”.

Dievas tarė: — “Tai iš jų butų buvęs 
vynas”.

Aš ištolo stovėjau ant saulės, žiūrėdamas 
ir drebėjau, ? ,j

Dievas atsikreipė prieš saulę, teipgi žiu> 
r ėdamas.

Tuo tarpu vienas besilinksminančių paki- 
ir tarė: — “Broliai, melskimės!”
Ir visi vyrai ir moterįs sustojo: ir stip

rus vyrai nulenkė savo galvas ir motinos savo 
mažučiams vaikams sudėjo rankas ir savo 
veidus atkreipė augštyn, į lubas. Ir tas, kuris 
pirmas pakilo, atsistojo kerčioj; už stalo ir iš- 
cėlė abi ranki; jo barzda buvo ilga ir balta ir 
jo rankovės ir barzda buvo permirkę vyno; o 
cadangi rankovės buvo plačios ir pilnos, tai 
jose daug vyno tilpo ir jis lašėjo ant aslos.

Ir jis sušuko: — Mano broliai ir seserįs, 
melskimės!!”

Ir visi vyrai ir moterįs atsiliepė: — “Mels- 
dmėsi!”

Jis šaukė:

“Duobes kąsa, į kurias

— “Kam jie tą daro?” 
Nes kiekvienas mapo,

“Man norėtųs eiti 
- “Palauk”. Ir aš

/‘Kas tas'yra?

O

Jis šaukė: — “Už šitą puikų puotos namą 
1 męs dėkojame tau, Viešpatie!”

Ir visi vyrai ir moterįs atkartojo: — “Męs 
ėkojame tau, Viešpatie!”

?‘Tavo yra šita§ namas, brangus Vieš
patie!”

“Tay(^ yra šitas namas”.
“Mums tu jį patiekei”.
“Mums!”
“O, pripildyk musų ąsočius vynu, brangus 

Viešpatie 1”
^Toliaus bus).

Imperfect in original

(Tįta nuo ketvirto puel.)
Priguli įsuk Musą vaikai 

lanko mokyklas. Seneliai v nu- 
silpnėjusieji žmonės yra visai p<w- 
iiuosuoti nua darbo su pilnomis 
pririlegjomis. Darbas yra teip 
paskirstytas, kad pakanka dirbti 
tiktai keturis mėnesius -j metus. 
1 er tį laiką darbininkai su *pagel- 
ba mašiną padaro tiek daug visko, 
kad kitus aštuonis mėnesius jie 
gali būti be darbo.

— Bet jeigu kas nori, ar gali 
dirbti per tą laiką?

Irip, gali, bet jis tuomi nie
ko neišioš. Žiujėldt, kada darbi
ninkas išdirba reikalingą vabar 
dų skaitlių, tai gauna tam tikrą, 
paliudijimą, su kuriuo jis gali gau
ti geriausius šio pašalio daiktus. 
Su juomi jis gali važinėti gelžke- 
liu, automobiliu, valiuoti į patin
kamąją šalį, gali gauti puikias 
drapanas, gali g)venti viešbutyj, 
atsilankyti ant visokių perstatymų, 
parodų ir. tt

— Ar tas tikietas, ar paliudiji
mas yra geras tik vieniems me
tams ?

— Teip.
— O kuomet to ti kieto laikas 

pasibaigs, ką Ūda daryti?
—1 Tuomet jojo savininkas turi 

grįžti prie darbo.
— Bet jeigu jis nepanorės?
— Tuomet jis turės pilną tiesą 

badauti ir niekur bevažiuoti.
— Na, o jūsų moteris?
— Mes joms palikome raštines, 

nes mes stipriai tikime į tą, kad 
ranka, kuri supa lopšį ,turi val
dyti pasaulį. Jeigu musų moti
nos darys įstatymus, mes esame 
persitikrinę, kad jos’niekuomet ne
leis tokių įstatymų, kad Vargintų 
savo vaikus.

Vyras išbudo. Jo žmona pa
žadino jį, sakydama: c

— Eikš greičiau prie lango, žiū
rėk, 200.000 bedarbių maršuoja 
gatvėmis prie miesto majoro rei
kalauti darbo. P. G..

I : ikai

KODĖL ŽMONĖS APSERGA 
DŽIOVA? Įį;

To priežastys yra keltos:
1- ma. Jie įkvėpuoja arba įval- 

go bakterijų genialus.
2- ra. Jie gyvena blogame, pur

viname ore. . ’ ■ ■
3- čia.’ Jie dirba arba gyvena 

bloguose namuose.
4- ta. Jie yra tinkančiame sto

vyje įgyti ligą ir daleisti jai išsi
platinti po visą jų kūną.

Džiova išsiplatina per bakterijų 
gemalus. Žmonės serganti džio
va yra tikraisiais džiovos platinto
jais. Karvės turinčios džiovą teip- 
gi yra didelėms džiovos platinto- . 
joms. Mes negalime išvirti orą, I 
kuriame kvėpuojame, ir jeigu ge- m 
riame nevirintą pieną — jiedu yra 11 
džiovos priežastys;.
vienok daugiaus išplatina džiovą, 
negu karvės. Atsargus džiovinin
kas jos neišplatinsį bet nepaisantis į 
nužudys nemažai žmonių. Spiatt-1 
dymas, čiaudėjimas, kosėjimas yra I 
tikri keliai džiovujs išsiplatinimui. ]

Kaip praeitame “Lietuvos” nu- 1 
įnoryje buvo pasakyta, džiova ser- 4 
gančių žmonių ipiaudalai, pri- i 
spiauti publiškose, sausose rieto- į 
se, išdžiųsta ir su vėjo pagelba iš- j 
siplatina po orą, o su oru visi pra- J 
einanti žmonės džiovos gemalus, 1 
buvusius spiaudaluose, sukvėpuoja. I 
į nosį, gerklę ir plaučius. Tokioj 
bodu užsikrečia ne vienas žmogus E 
Žmogaus nosis, gerklė, o ypač® 
plaučiai yra visai tinkamomis vie-l 
tomis džiovos gemalų augimui ir B 
platinimui si. Vos spėjus įkvėpuoti ■ 
džiovos genialus, jie turi kovą.® 
juos užpuola baltoji dalis žniogąus® 
kraujo, aplipdo juos savo kūneliais® 
ir su spii-udalais arba prakaitu iš-fl 
varo iš kūno laukan. Bet ne visa-K 
da teip būva: jeigu žmogaus ger^B 
klė, arba plaučiai dėl ko nors su® 
gedę, pav. nuo nusišaįdymo ;irb®l 
nuo rūkymo, traukimo į save du®| 
mų, tada tose sugedusiose vietoj® ’ 
dzic vos gemalai randa labai ma®H 
pasipriešinimą, arba jo ir visaHn^B| 
ramia ir jie liuosai platinasi, n^H 
įveikiami kūno baltojo kraujo u^BB 
puolimų. Kuomet apgesusiose v;®|| 
tose privirta milijonai džiovos ba® / 
terijų, tada jas apgalėti labai si^H. 
ku arba visai ncga1ima. ®®|

Antru svarbiu bildu džiovos^B i i 
siplatininv' vra valgymas ir j® f b 
mas, Teiru žmogaus kunaJ^^H| 
šilimėlės fiziškai, in krau)o^®HB| 
♦oi: dalis, talpnanti saviįe ®|g||| 
rž' bakterijas pasiprieu^inio® ;



ivft
ventducijos, kur reiki, kvėpuoti TėVVnėS Mylėtoju 
kitų iškvėpuotu purvinu oru. Teip " ■ • J ~

atve- 
kelius, 
Žmo-

lę — antitoksiną, būva persilpna 
įveikti užpuolančius priešus, bakte
rijas arba jų gemalus — spėrus; 
jeigu {ižiova sergantis apčiaudės 
musų valgomą daiktą, arba jeigu jo 
spiaudalų dalelės kaip nors prasi- 
platįs vandenyje, kurį geriame, ar 
ba jeigu gersime džiova sergan
čios karvės pieną neatvirinę — ne- 
pasteuriz<ivę, tada drauge su val
giu į valgy sime ir bakterijas. Jos 
lengvai išsiplatins po musų kūną ir 
nerądę smarkaus pisippriešinimo, 
pradės jame daugintis. 1

Kokiu budu kūnasJ netenka ga- 
'nėtinų pajiegų įveikti užpuolimą. 
‘ arba^Mcitaip sakant, kodėl kūnas 
neturi antitoksino ?

Trukumą antitoksino arba “pa
linkimą prie džiovos” vaikai gali 
gauti nuo džiovulingų tėvų. Vie
nok tas ne daug reikš, .jeigu žmo
gus sergėsis nusilpnyti savo orga
nizmą blogu gyvenimu arba mai
stu. Blogu gyvenimu galima pa
vadinti : ndsilpninimą kūno kan
kinimaisi, . persidirbimu, neišsi- 
miegojimais, nepasilsėjiihais, persi- 
rupinimu ir perdėjimu kitokių da
lykų ant tiek, kiek organizmas ne
gali pakelti, kas privers.jį sunau
doti kūno j»laikymui visas pajie- 
gas, o kovai su užpuolikais neliks 
ganėtinai reikalingii jiegų. Teip

- lyginai kaip viešpatystė suvarto
janti visas savo pajiegas viduriniam 
trukumui, neturi jų atsigynimui 
nuo priešų ir papuola jų valion. 
Bet nelygus organizmai: jeigu 
žmogus iš.prigimimo/yra aprūpin
tas didele doza antitoksino, tada 
jis, sulyginant su mažakraujais, ir 
apimtais vidurinių blogumų netiek 
išnaikys savo pajiegų. jų dar liks 
apsigy nimui ir nuo priešų. Blogu, 
nusilpinančiu kūną maistu yra: 
1, vartojimas nuodų —r snapso, 
tabako, morfinos, etc.; 2, vartoji
mas mažiau maisto, negu kunui 
reikia išeikvotoms pajiegoms, arba 
vartojimas netikusio maisto — bul
vių, kopūstų — kuriais reikia per^ 
kimšti pilvą, kad išgauti šiek tiek 
stiprumo, bet toksi ' perkimšimas 
užteršia žmogaus kūną.

Bet svarbiausiu dalyku, 
riančiu džiovos platinimuisi 
yra blogas, purvinas oras.
nes gyvenati tyrame ore, laukuose, 
tarp medžių . ir prie to, tyrose 

. triobose, džiova visai neapserga.
Bet neužtenką laukų, turi būti va
lus ir namai; jeigu žmogus gy vens 
laukuose, bet stuboje, kitame gale 
bus arklių tvartas, stubos kampte 
aviniukas, o po kakaliu vijtinin- 
Icas, o žiemos laike priemenėje sto
vės karvė, arba kiaulė su paršais, 
ir stuboje kampe rūgs kopūstų, 
barščių ir pelų statinės, tada pra
leidžiant didesnę dalį laiko stuboje, 

^ypač žiemą, kada ir laukuose ne
būva tiek daug gaivinančio oro 

1 kaip vasarą, žmogus maitys savo
- kraują supuvusiu oru ir todėl prie, 

mažiausios progos galės apsirgti
i džiova. Didžiausiu kraujo, o su 

juomi ir kūdb, sustiprintoji! ir 
valytojų yra šviežias, tyras oras. 
Be maisto mes gailime išgyventi 
sanvaitę, net ir dvi sanvaiti^ 6 gal 

, ir ilgiaus, bet be oro, be kvėpavimo 
negalima išgyventi nei minutą lai
ko. Kaip gerai žinoma, kraujas, 

1 varomas širdies, išsinešfoja po vi
są kūną, nėra tos vietelės žmogaus 

plėšose, kurią kraujas neatlanky- 
|tų, neatnaujintų, neišvalytų. Iš

■ kūno kraujas gryžtą venomis ne-
■ Šinąs su savimi netikusias kūno da- 
■eles, mėlynos parvos, jis atplau- 
Mua į plaučius ir čia po juos išsi- 
Kilatina, tuomet žmogus pritraukia 
■pilnus plaučius oro; nuo oro krau- 
■įas įgyja raudoną parvą. jis atsi- 
Bgaivina. Žmogus iškvėpdamas iš 
savęs orą, iškvepia milijonus purvi- 
■rų garo dulkelių. Todėl lengva 
Suprasti kaip kunui pavojingas ne-j 
Keras purvinas kvėpavimui oras,) 
Įuris įkvėptas į plaučius negali 
Blaivinti ten pritekėjusio kraujo.

Kiekvienas suprasdamas tokią 
Halelę vertęoro tyrumo, turi steng-
■ gyventi tiktai ten. kur geras, 
^Bagedęs oras. Prastas oras yra 
I^V^ausia ligų priežasčia. Skle- 
i^K/e gy venanti -žmonės todėl yra 
^■Ąškę. ligūsti. Mokėk už stubą 
^■ingesnę randą, o (langiaus su- 
||®posi. nes gyvendama^ geresnia-

ore, neišleis pinigų dakta- 
H^ks ir gyduolėms. Langus visada. 
|^Hią ir vasarą, laikyk pravėrus 

butų ruimuose venteliacija 
lll^'^kį stubą

B nes Jį
5 saulės spin
dina ligų gc 
Iby bes. Sau 
■ nes jis y n 
■ti teatruose

darydamas neapsirgsi džiova.
Apart tyro oro, žiūrėk sveiko 

maisto ir atsargaus elgimosi pa
pročio. Vartok distiliuotą vande
nį, valgyk gerai išvirtą mėsą ir 
kitus valgius, gerk atvirintą pieną, 
apipiaustyk duonos ir vaisių viršų, 
nes jie gal būt apčiupinėti biauriais, 
džiovulingais pirštais, arba buvo 
nupuolę į spiaudalą arba kitaip li
gos gemalais tapo apnešti. Prieš 
valgį visada gerai nusimazgok ran
kas, nes ant pirštų, kuriais čiu
pinėjai vaisių duris, kliam- 
kas, pinigus, etc., yra nesu
skaitoma daugybę visokių ligų mi
krobų. (berdamas vandenį neap- 
sižiok puodelio briaunų, nes ant 
jo nuo visokių lupų yra ligų ge
malai, kuriuos apsižiojęs drauge 
su vandeniu prarysi arba, jeigu 
įtrukus lupa, tiesiok užsikrėsi. 
Bažnyčiose nebučiuok visų bučiuo- 
jajnus daiktus, teipgi kas nepa- 
puls nekišk į burną arba-į nosį pir
ma gerai nenuplovęs ir. nenušvei- 
tęs arba neišvirinęs: nekrapštyk 
nenuplautu pirštu nosį, akis, ne
kišk į burną pinigus, vinis, raktą 
etc., nekramtyk pirštų nagus, po 
kuriais yra milijonai mikrobų, ne
kasyk nečystais nagais kūną, nes 
įdrėskęs užsikrėsi kokią nors ligą. 
Labiausiai saugokis dulkių; šluo
jant arba dulkinant užsikimšk vata 
nosį arba užsidėk tam tikrą prie
taisą. — Teip elgdamasis išvengsi 
džiovos, plaučių uždegimo ir kitų 
limpančių ligų.

Džiova sergantis, jeigu spiaudo 
į popieras, kurias potam sudegina, 
jeigu laiko prieš burną speketukę 
čiaudėdamas, arba tiesiok į skepe
tukę nusičiaudi ir kosi, jeigu 
užlaiko čysta savo burną, jeigu 
neina ten kur susikimšę žmonės 
— karuose, stubose, bažnyčiose, — 
jeigu^gy vena ten kur daug yra 
apie jį ar ant jo pučiančio oro, 
jeigu eina ant saulės spindulių, 
jis yra nepavojingu džiovininku ir 
turi visur būti priimamas. Tas 
yra menku reikalavimu, galimu 
kiekvieno džiovininko išpildyti, jei
gu jisai atjaučia sveikais esančių 
laimę.

Žmogus turintis džiovulingą kar
vę turi arba ją užmušti ir sunai
kinti jos mėsą, jeigu ji blogai sir
go, arba jeigu neperdblogai dar 
sirgo, užmušti ją ir vartoti mėsą 
valgymui (geriausiai verdamai mė
sai, nes verdant, susinaikina ligos 
gemalai )Jrba laikyti ją maitinjmui 
veršių, arba laikyti melžimui pieiio, 
kuris tikrai ir atsargiai turi būti iš
virinamas arba pasteurizuojamas, 
t., y. išvalomas nuo bakterijų ir 
niekaip kitaip neparduodamas. Tas 
yra mažu peno pirkėjų reikalavi
mu nuQ pieno pardavinėtojų. Tė
vai duodanti neužtirintą vaikams 
pieną, yra nenaudėliais, vaikažu- 
džiais. * Pieno pardavėjai nepa 
steurizuojanti parduodaipą žmo
nėms pieną yra niekšais, žmogžu
džiams lygiais. \ aidžia, nepai
santi uždrausti pardavinėjimą ne- 
pasteurizuoto pieno ir leidžianti 
džiovą ” sergantiems žmonėms gy
venti tarpe sveikų žmonių ir to
kiu budu platinti tą šių laikų pa- 
vojingiausą ligą, nuo kurios vien 
Amerikoj kasinėtas miršta dešimtys 
tūkstančių žmonių, ir daleidzianti 
sveikiems žmonėms gyventi 
riuose, žėrimose, tamsiuose 
bariuose ir dirbti biauriuose, 
rinčiuose " oro fabrikuose, 
kiekvienas darbininkas gali 
džiovą, yra teipgi žmogžudiška. 
Ir, ant galo, kiekvienas žmogus, 
galintis apsisaugoti džiovos, bet 
jos nesisau^ojantis ir nepaisantis, 
prastai gyvęnantisį blogu oru kvė
puojantis’ yri* savo ir žmonių pe- 
raudėliu, nes save nužudo, o ki
tiems būva apsunkinimu ir net 
mirčia, nes gali ne vieną užkrėsti. 
. Dabar, pavasario ir vasaros lai
kui ateinant, džiova pradeda smar- 
kiaus apsireikšti, todėl, jeigu ir 
kas nenori būti vienu iš tų 
tūkstančių jos aukų, nepraleisk pro 
ausis veltui tą, kas buvo pasakyta. 
Ar esi į ją linkęs ar ne, yistiek 
teip gyvenk ir elgkis, kad ji butų 
tau ir tavo" šeimynai nežinoma.

Šiandien mes vien tik į trum
pą laiką galime apraudoti kelių 
energiškų, smarkių, darbščių, jau
nų lietuvių likimą. Vien čia )>at. 
kiek žinoma, neseniai, 2\ metų 
senumo, mirė O. Avieciutė, nese
nai sunkiai apsirgo J. Sutkus ir 
nrašalintas iš- veikiančių tarpo J. 
Hgaudas. Vis tai yra skaudžiu 
rasergėjįmu. f J- Viskas.

Dr-stes Reikalai
Visus raitus Tiv. Myl. Dr-jos rei

kaluose, kuopos ir pavisntoe ypatos 
malonės siųsti Dr-jos L4L Kom. na
rtai i .................ir redaktoriui.

J. LAUKIS, 
Brlck Valparaiao,

PRIE ATVIRUMO.
‘^Lietuvos” num. n T. M. D. 

Centro Valdybos pranešime apie 
gautąjį čarterį, randasi šis 
bei tas paslėpta. Kas ten paslėpta, 
gal daugumui draugijos natių yra 
nežinoma.

Ir kadangi C. Vekiyba, praneši
me mini apie kokią ten “sanmatą”, 
buk kuopos sekretorius nesupran
tąs draugijos įstatų, tai mano pa
reiga yra tą sanmatą iškelti aikš
tėn. Aš, būdamas tuomi sanma- 
tos sekretoriumi, turiu prirodyti 
jos priežastį.

Skaitytojas gilėjo matyti tam 
pačiam straipsnyj tilpusį turinį ap
likacijos, kurią neviena kuopa ap- 
laikė.

Aš, aplaikiaū minėtąją aplikaciją 
ir, prierašą C. sekretoriaus, kuria
me reikalauja išpildytą blanką (ap
likaciją) sugrąžnti, o paskiau (ant 
kito) prisiusiąs pamatinius T. M. 
D. įstatus. Išto, matosi, lyg T. 
M. D. yra užgimę nauji įstatai, 
ant kurių aplaikymo reikia pir
miau sutikti — pasirašyti t. y.

juodą ant balto. (Tai 
tvirtinimas ir grynas 

jieškojimas — reikėjo 
Komisijos straipsnį iki

■ -IMI —— ■ v r- •
‘ kultūros daigelį, tuomet sakom — || Chinų atstovas Yin-Tchang

1 visi!.... pą^kui.... paskui pastarame laike apleido Berlyną ir 
“mes”. ' ei išvažiavo į Pekiną užimti {karo

Gaila teipįmatant* Bet* ką.... mmisterio vietą. Sugrįžęs į Chi- 
jl hijuodžitikynas. nūs j;8 mano ant tiek padidinti

1 -. . 1 . .. .w . . Chinų kariumenę, kad ji butų di-šitą rastpalaikį . talpmu ne dėl- , . ... . . .. ., , .. r/ ’.. . . ... desne uz kitų viespatvscių ka-to, kad jis drat.giriai turėtų kokią .
jį. ... , numenes. ■«vertę kaipo- klaidos nurodymas,

ar janK buti-Ccntr Valdybos nu- w
skriausto nario ar kuopos balsas, . ... >r . . ....... . . . . pngulmti prie’ Mažųjų Antini,
tik daugiau kaipo tūlų žmonių . . , ».... .... „ kuri atsiranda 1 rvtus nuo Jamai-pnekabių j ieško limo faktą. P. , .. . . . K '., , • t. kos, is pnezasties__tvirtoJuodziukynas žino gerai, jog T. M. . .... . ... . .. , *. . ... drebejimo visiškai įsnvko.D. turijo ir turt savo įstatus ir jis , ...... . .. .. . . keli gvveniMai, kurie tuožinodamas juos pnsirase prie jos, . . . ..... . ?.... . ... . žvejojo, .išliko gyvais.kad tie įstatai yra pačių žmonių pa- 
daryti ir C. V. pastatyti tik jų 
pildymą prižiūrėti, bet jis suokia, 
kad jis yra varžomas, kad jis jo
kių tos draugijos įstatų nežinąs ir 
tt. Tai yra tikra vaikybė tokia 
pasaka. Jis sako, kad draugijoje 
laisvės nėra, jeigu jam reikia ant 
aplikacijos pasirašyti. Kokioj tad, 
draugijoj yra laisvė? Gal L. S. 
S.? Kaip gali kokia nebūk drau
gija būti be įstatų, o drauge su 
tuo ir be varžymų? Tokios dar 
nebuvo ir nelius, 1 
šinga protui. Kas pilnos laisvės 
sau trokšta, tas turi iš draugijos 
pasitraukti šalin.

Ant galo neturėdamas prie ko 
kabintis, tai kinba nors prie žodžių, 
buk C. V. giriensi. kad pati viena ||-Atka|to j ^tapilj Cai- 
visakų padariusi. Jei ir teip butų. Amerikos prezidentas
tai tame butų tik gryna teisybė, Valdininkai, žinoma,
Ištikro, tokie žmonės verti yra j. kaipo
pagarbos, kurie tiek padaro kiek Q t0 ir rcikia
antai yra padaręs draugijai T. M.
D. pirmininkas. Bet nereikia ma- || Maskolijojj m!„te 
nyti, kad jis tuomi girtųsi. Je.gu binąlsj šnipų
jis, ar kas kitas išsitarė panašiai, dl)j Mačinskj Jr dū policijos urėd- 
tai gal jis buvo priverstas tų pa- mat dinami(o

n'iJ,'.'“s...nTa1,™'bon,bas kdi< wrti"CTat-
iš

žemės
Tiktai

laiku

Beth-
3 iki

biau-
kam- 
nctu-

kur- 
gauti

— padėti 
bergždžias 
priekabių 
perskaityti 
galui. Laukis).

Ir su kokiu tikslu, C. V. galėjo 
išduoti tokias aplikacijas? Neži
nau (Nesuprantant tokio reiš- 
kaus paaiškinimo, kokis buvo C. 
V. Komisijos, tai ištikro .kaip ga
lima ir sekretoriumi būti. — Lau
kis). " •

Aplikacijos pasargos priimama
kuopa prašosi priimti į T. M. D. 
O kadangi ketvirtoji kuopą (pir
miau buvus penkta) susitvėrusi jau 
kelintas metas, (pirmiau negu da
bartinei viršininkai liko C. V.), 
pertai yra aišku, kad jokių pra
šymų priimti nereikia. (Bet ji turi 
gauti draugijos čarterį, o tam 
reikia išpildyti reikalaujamas for
mas. — Laukis). Rodos L. S. Są
jungoj, kuomet kuopos reikalavo 
čarterių, tai nei viena negavo -iš
pildymo blankos. (Argi L. S. Są
junga yra neklaidinga? — L.).

Suprantama, jeigu T. M. D. 
kuopos norėtų prigulėti prie Rymo 
katalikų organizacijos, tuomet ne
būtų iško stebėtis, jeigu turėtų iš
pildyti aplikaciją, nes ten turi eiti 
“velykinę išpažintį” 1....

Ir kitas dalykas.
Mes draugijoj kiekvienam na

riui pripažįstame laisvę (kitaip jis 
joj nebus): jis turi tiesą svarstyti 
abelnus draugijos reikalus ir, jei
gu yra, kas neatsako tuolaiki
nėms sąlygoms, galima atmainyti 
arba pataisyti. Mes negalime sa
kyti, kad kas dabar gerai bus-teip ir 
rytoj. Nes tokis pasakymas butų 
priešingas kiekvieno žmogaus liuo- 
sam protui.

O’dabargi, T. M. D. C. Valdy
ba arit aplikacijos — pasargose ant
ram — pasako, jog koki dabar 
draugijos įstatai, tokiais gali- ir to- 
liaus valdyties; ir kad nariai pilnai 
sutinka juos pildyti.

Ar kiekvienas sutinka? — aš 
►nežinau. Ir tokis pasirašymas bu
tų šimtą syk sarmatlyvesnis (kvai
lesnis), negu toji sarmata, kurią
C. Valdyba primetė man.

Kaip vieną syk parapijonai rašyti 
nemokėdami, o pasirašė, kad jų 
kleboną neiškeltų kiton parapijon; 
ne^gi pasigyrė*: "Matai kūmai! 
nemokam, nemokam rašyti, o štai 
ir pasirašėm!”....

Gal būt, ir radosi toki kuo
pų komitetai, kurie pasirašė už
tikrindami kitų supratimą apie 
draugijos reikalus.

Na, iš visko nėra ko nei stebė- 
ties. Net jau “Lietuvoj” (drau
gijos organe) yra, kaip pavienių, 
teip ir C. V. narių pritiesta pa
gyrų. Turbut numary j 9 pasa
kota: jeigu mes mokėjom T. M.
D. pastatyt ant kojų, tai kodėl ne
galima užlaikyti? Bet skaityto
jau! Tur atmeni pereitus metus, 
kuomet bęvienas lietuvis rinko cen
tus ir juos siuntė T. M. D. Kudir
kos raštų išleidmui ? O už tą 
viską gal nevienas, kuris nereika
lauja aplikacijų, gaus išbraukti, 
kaip jau yra daroma. Bet “mes" 
iškėlėme draugiją.... o “jus”....

kaus, jeigu neteip mąstot kaip 
|,‘mes”. > O Jcuomet patinkame kokį j

|| Rašo, kad Prancūzijoj, 
any laukuose, nuo liepos 
10 d? š. m. atsibus viso svieto or- 
plaukių susivažiavimas. Pasako
ja, kad šitas* ^susi važiavimas bus 
didžiusiu iš visų, ligšiol atsibuvu
sių. Tenai bus jeprezentantai visų 
civilizuotų šaliai

Į| Iš Rusijos rašo kad Rusijos 
valdžia skubiai rengiasi prie ka- 

“rIro su Japonija, nes kassykis di- 
nes ji yra prie tenai savo kariumenės gar

nizonus ir skubina tiesti antrą Si- 
byro gelžkelį. Kuomet gelžkelis 

| busiąs pabaigtas, tuomet ji pra
dėsianti su Japonija kautis. '

sakyti. 1 
pasakyti, kad skaudinimai nedaroJ j menų, manydami tuomi galesę
į mus jokios veikmes — butų blo-- • .4 jų daug pinigu isspausti.
ga, jeigu teip butų. Ar reikia 
stebėtis, jei pirmininkas tiek dar
bo padėjęs draugijos labui galėjo- 
jaustis įžeisti b^ręikalingų užsi- 
varinėjimu if k< panašaus tam 
pasakyti? T* ntėko svarbaus nė- ■■Darbininkai ir i„leiigncila”. 
ra tame. „ J. Lauku. z A į,lincr5viIle> Pa

Melstume T, M: D. skyriaus re- Spaud, įr |6<)5 j M Jasukvičiau5. 
daktonaus tajryt.es> pa.e naujų re- m Io. Kaina ,c.
dakcijų nutarimų. Nutarta vengti 
tuščių ginčų. T cturi laikjliesi ir 
organizacijos. Organizacijų sity- 
riuje humoristišky feljetonų ne jj į'' |iterat„ros reikalams.
teikta; ten gali bot t.k aprasmėja- nj$. Musy 
mi vien organizacijų reikalai.

“Lic/yt’oj" Red.

Čhieago, III. 'įsiusto dalyj, va
dinamoj Atlantic sfisitvėrė nauja Į 77T' * ._ . .............. 1 Lietuvoje ir kunigai. Augustas
T. M. D. kuopa iš dvylikos na-1 1 
rių, kurių 6 užsimokėjo už šiųps 
ir pereitus metus, 3 tik už šiuos, 
o 3 persikėlė iš kitų kuopų. Susi
rinkimus nutarė laikyti kis antras 
mėnesio nedėldienis po num. 4565 
Wentworth avė.

Kp. Rašt. J. A. Jakantas,
4565 Wentworth avė.

UŽSIMOKĖJO.
Springfield, 111., pav. A. Ct- 

kanauckas už 1909 ir 1910 m.
Newark, N. J., 41, kp.: J. Vo

sylius, J. Lapinskas, P. Bindokas 
— vysi už 1909 ir 1910 m., V. 
Pranis už 1910 m. . -

So. Boston, Mass., 81 kp.: A. 
Bauževičius už 1909 ir 1910 m.

Cliicago, III., 37 kp.: S. Dantas 
ir M. Kazėnas už 1909 ir 1910 m.

Hazelton, Pa., pąv. A. -Bendžiu-
nnite '9°9 'r J9'» ”• MALONUS PRALEIDIMAS

So. Chtc.go. Ill, kp .P. NED£LDIENIV.

(Vilkes Barre, Pa., pav, M. J>ed«diCTi»is Gąrriefc teatre 
Adoimniute už 1909 ir 1910 m. <k'rlė Ra"dolPh ,r Dearborn

Elizebeth, N. U pav, V. Bu- skai<on'M “811*-
jauskas už 1969 it 1910 m. kalboje; lekcijų skaitymas

(Vaukegan, IIL.e» kp.: L. Ju- PaPr,stili P™d«i» '5 ™nųtų po 
ceviėia už 1909 ir 19io m. d';imtai Pri” P‘'ll,s “ iki

EdMrdaviiSri-ak, 84 kp.: J. a",rai valandai P° Pi.«d--
Kupstas, J. Eazncika, J. Gibavi- Lekcijų turinys, liečia įvairias 
čius, J. Deglių, p Greblikas, J. mokslo šakas,.kaip va: socijoliogi- 
Kožaskas, J. Vaitkus, P. Žiuris, R. astronomiją, teologiją, geolo- 
A. Paukštis, Kaišius, J. Bie- ir Lektorius yra Lewis, 
lis — visi už 1909 m. gerai žinomas visai progresyviš-

Iron River/^fiA., pav., A. S. Mj>> Chicagos visuomenei. Kad
Kraujalis už įo9iir 1910 m. daugiau žingeidumo priduoti savo

Greenpoint, N. Y., 44 kp.: J. lekcijomis, jis tankiai pasikviečia
Klikunas, V. tyockus, V. Bajo- ^okį nors kitą mokslininką, ge-

' resniam klausimo išgvildenimui.
V. A. Greičius. T. M; D. raštin. T"0"*' vi'na’ « ima

28 Stiles Hali, .t pozityviškąją klausymo pusę, o
Vąlparaiso, Imk antras negatyviškąją. Žingeidu-

nias gana didelis. Publikai aiškiau 
pasidaro, katroj pusėj yra teisybė, 
o katroje neteisybė; koks būdas 
yra geresnis, ar blogesnis, kad at
siekti ką nors naudingesnio soci-

|| Filipinų pakrantėse, ant Ame- Į jališkame surėdyme.
rikos kariškojo laivo “Charleston 
sutruko šaujant didelė kanuolė irl(Sarrick teatre galima išpažinti ir 
jos šukių 3 įguloį jurininkai tapo | smagumą; prieš prasėdėsiant lekci- 
užmušti.

NAUJI RAŠTAI

“Visuomenė’*, mėnesinis laik
raštis, skiriamas visuomenės, moks- 

.. Turi- 
Iš musų 

^kairiosios kultūros štatistikos. Min
tis apie dabartinę valandą. “Dar
bininkų klausimas". Kova su gir
tuoklyste. 1831 metų sukilimas

Bebelis. Iš užsienio gyvenimo. 
Lyg ir apžvalga. Atsisveikinant 
(eilės). Ponas viršininkas. Apie 
J. šliupo “Lietuvių tauta senovė
je ir šiandien”.

Išeitu Vilniuje, Užupio gat- 16 
b. 26. Vieno numerio kaina 30 
kap.

“Allgtnieine Litauische Rund
schau", mėnesinis laikraštis vo
kiečių kalba, pašvęstas lietuviams, 
kalbantiems vokiškai ir supažindi
nimui vokiečių su lietuvių 
kultūra ir jų darbais. Tą laikraštį 
leidžia J. Vanagaitis, Tilžėje. Vie
no sasiuvo kaina 38 pfenigiai. N. 2.

VIETINES ŽINIOS.

IŠ VISUR
Apart moksliškų žinių gavimo,

ma muzikai ir dainai. Muzika at
liekama ant smuiko ir piano; ži
noma, ne kokių girgždynę, bet 
tikrą artistišką muziką publika iš
girsta. - 4

Publika, matomai, atsilanko ga
na skaitlingai. Iš lietuvių tarpo, 
teko patėmyti, teipgi atsilanko ke
letas ypatų. Tojo teatro lanky
tojai be abejonės apturi visoke
riopą naudą, o ypatingai gali daug 
kame pasinaudoti lietuviai" inteli
gentai; čionai galima išgirsti pa
vyzdingą anglišką kalbą, pasiklau
syti muzikos bei dainos ir patirti 
ką nors moksliško.

Prie to dar reikia pridurti, kad 
įžanga į tąjį teatrą dovanai; tiktai 
išlaidų atlyginimui renkanvos au 
kos; duoda kas kiek ištenka. Tai
gi smagus praleidimas- liuoso ne- 
dėldienio laiko prieinamas visiems.

Lankytojas.

GAISRAI.
Chicagoje šiose dienose Starck 

fortapijonų firmoje atsitiko gais
ras. Iš ten gaisras apėmė ir len
tų sądėlius Hines Lumber kompa
nijos. Gaisras padarė nuostoliaus 
apie $500.000. Keli žmonės 
sunkiai sužeisti.

Kovo 22 dieną Chcagoje, 
gatvėje, užsidegė gatvekaris. 
nis kėlės ypatas sužeidė. -

likosi

Lake
Ug-

Neperseniai čia sudegė 
Poweso kiaušinių sandelis, 
lyg aprokavimo, sudegė vienas mi
lijonas kiaušinių.

M. J.
Su-

.4

GAZO SPROGIMAS.
Chicagos universitete . kovo 22 

d. expliodavo gazas, kuris padarė 
nuostolio apie $10.000.

TEISMO UŽDRAUDIMAS.
Septynioliktojo Illinojaus valsti

jos skyriaus teismas išleido už- 
draudmą (injunction), kuris ne
leidžia audėjų unijai jokiu budu 
versti skebus pamesti darbą.

PASIVAŽINĖJIMAS ANT 
TUKŲ LEISTAS.

Neseniai keli Chicagos ukėsai, 
kurie turbut neturi vaikų, padavė 
prašymą policijos viršininkui Ste- 
wait, idant tasai uždraustų vai
kams važinėties ant ratukų ir šoki
nėti per virvutes ant šalygatvių.

Policijos viršininkas apreiškė, 
kad jis to išpildyti negali, nes jis 
niekad negirdėjo, kad vaikai ant 
šalygatvių butų ką nors suvažinė- 
ję ir kad jis niekaip negali leisti, 
kad vaikai važinėtų gatvėje, kur 
smarkiai bėgioja automobiliai.

Teip pat reikia pridurti, kad ant 
ratukų pasivažinėjimas ir per vir
vutę šokinėjimas yra sveikas mie
sto vaikams žaislas.

RA-

APSKUNDĖ DENTISTĄ ANT 
$10.000. ■

Tūla p. Julija C. Denowan, ap
skundė dentistą C. O. Gillette už 
tai, kad tas begydydamas jai dantį 
užkrėtė jos bumą kita kokia li
ga. Ji tvirtina, kad įrankiai, ku
riuos naudojo Gillette buvo. neva
lus ir užtai jis turi būti atsakomu.

NELAIMINGAS ATSITIKI
MAS.

Chicagoje prie taisymo Boston 
krautuvės kovo 22 d. atsitiko ne
laimė. Nukentėjo trįs ypatos. 
Traukiant viršun geležinius stul
pus, truko virvėj ir stulpas, svė
rėmis apie pusę tono, nukrito ant 
trijų moterų, kurias labai sužeidė, 
šito atsitikimo kaltė puola ant 
tų, kurie, nepaisydami ant žmo
nių gyvybės, gailisi pinigų geres
niems įtaisymams.

PABĖGO IŠ BAIMES PATEK
TI Į PRIEGLAUDOS NAMUS.

Kaip pasielgia su žmonėmis 
miesto prieglaudos namuose ir ko 
darbininkas gali tikėtis senatvėje, 
parodo aiškiai sekantis prietikis.

Pastarame laike aštuonesdešim- 
tis metų senelis James Davis sy
kiu su savo žmona 71 m. norėjo 
pabėgti iš Chicagos todėl, kad tū
los “mielaširdingos” ypatos norė
jo juos atiduoti į prieglaudos na
mus. Prie savęs jie turėjo tik 
24c. turto,, kurio neužteko išva
žiuoti net iš Chicagos ribų. Prie 
Wilson gatvės juos išmetė iš va
gono, nes jų tikietai toliau ne
tarnavo. Nakvojo jiedu ant sto
ties suolų, o rytmety j policija su
areštavo ir uždarė už grotų. Pir
mą sykį savo gy venime jie likosi 
suareštuoti ir dabar turbūt neiš
vengs jau prieglaudos namų, ku
rių jie labai bijosi ir kuriuos laikė 
už didelį pažeminimą.

ai keletą minutų yra pašvenčia-1 taps įstatymu,

UŽDRAUSTA NEŠIOTI ILGAS 
ŠPILKAS.

Chicagos miesto taryba savo 
paskutiniame posėdyje užgyrė bau
sti $50 bausmės kiekvieną moterį, 
kuri nešios ilgas špilkas, atsikišu
siais iš skrybėlės daugiau negu pu
sė colio. z

Po pasirašymui miesto majoro 
šitas sumanymas įeis gyveniman ir

Iš Chicagos Lietu
vių Gyvenimo. .

NEVISUOMET PRITARIA GE
RIEMS DARBAMS, i

Jeigu pažvelgsime į žmonių isto
riją, 
sime, 
razdavo gabių žmonių su ge
rais norais patarnauti žmonijai, ’ : 
bet žmonija tuokart neperdau£ 
brangindavo jų darbus, tik jau 
šiek tiek vėliau suprazdavo jų nu-1 
veikimo naudingumą.

Tas pats yra ir su musų tauta. 
Ir musų tauta turi užtektinai su 
gerais norais žmonių, kurie nori 
šiek tiėk padėti savo broliams, bet 
ir pas 
geistini 
atskirti gero nuo blogo. Ir teip 
sJl. * ’
Chcagoje ant Union ir 19 gatvės, 
parengė šią žiemą saviems žmo
nėms eilę paskaitų, ant kurių lie
tuviai neskaitlingai atsilankė. Va
sario 27 d. įpio hi. atsibuvo iš 
eilės ? paskaita ant temos "Alko
holius bei blaivybė", kurią skaitė 
Dr. A. Graičiunas, Henry Booth 
House svetainėje, 701 W. iąth 
Place. Paskaita noęS trumpa, bet 
labai aiški ir naudingą. Klausy
tojų susirinko vos-vos 17 ypatų. 
Kas -per priežastis to neskaitlingu- 
mo ’— nežinia.

Kaikuriose vietose girdėjau, kad 
jie nenorinti ateiti tik dėlto, kad 
nepatinka jiems ypata (prelegen- 

Stengiausį aš jiems nuro- 
kad nepridera ,paisvti

tai lengvą! patėmy-
kad visuomet • atsi\

mus apsireišk a tokie ne- 
dalykai. Lietuviai nenori

A. 129 kuopa, gyvenanti

tas), 
dyti, 
ypatos, kadangi kiekvienas rašti
ninkas bei kalbėtojas stengiasi nu
rodyti žmonėms ką nors gero, 
bet ne blogo. Ir vėl, darodinėjau 
aš. kad mes negalime būti teisėjais, 
kad mes turime mokėti atskirti 
gerą nuo blogo. Bet tas mano iš
vadžiojimas nieko negelbėjo.

Trečia paskaita atsibuvo kovo
13 d. Apveizdos Dievo parapijoj 
svetainėje temoje: “Patoliogija ir 
Hygiena dantų”. Skajtė Dr. A. 
Zimontas. Paskaita labai naudin
ga ir ne visai trumpą; ji butų ga
lėjusi į trumpesnį laiką pasibaigti, 
jeigu prelegentas butų skaitęs grei
čiau. Aš nežinau, kokia tam bu
vo priežastis. Gal raidės buvo iš
sitrynusios, ar gal neaiškiai buvo p 
parašyta, nes prie nekuriu žodžių 
prelegentas apsistojęs turėjo trum
pą valandėlę žiūrėti, kad pasakyti ; 
žodį ir prie to kiekyneng. žodį du '■ 
sykiu tarė. Teipgi ir kalbą reikė
tų truputį grynesnę vartoti. Žmo
nių buvo apie 50 ypatų ir visi ra
miai užsilaikė.

129 kuopa turi ištarti širdingą 
ačių vetiniam klebonui Steponavi
čiui už svetainę, už kurią nereikė
jo nieko mokėti. Teipgi geistina 
butų, kad klebonas iuteiktų savo 
svetainę ir kitoms paskaitoms, nes 
ten daugiau, žmonių susirenka, 
kaip kitur.

Ketvirta paskaita atsibuvo kovo 
20 d., 3 vai. po pietų Henry 
Booth House svetainiėję, 701 \V.
14 Place, temoje:
vargai žmonijos”. 
Giraitis. 1 
ir ideališka. PrelegentasL kaip pa* 
sakoja, yra sutaisęs ją pagal L. 
Tolstojų ir kitus raštoinkus. Per
skaitė jisai tik pusę savo paskai
tos. Antrą pusę jis skatys balan
džio 10 d. šį kartą žmonių buvo 
42 ypatos. Prie šito reikia pri
durti, kad į viršminėtas paskaitai 
labai mažai tesilanko tos pačios 
kuopos nariai; į kuopą rodos pri
guli apie 50 ypatų, i j ) 5. ■

Skaitė J. J.
Paskaita gana naudinga

Kensingtone, 411. L. S. S. 137 
kuopa 2 balandžio, svetainėj Tur* 
nėr Hali pn. 168—170 Kensingtoą 
avė rengia teatrą ir balių. Pra
džia 7l/i vi. vakare, j-
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3 D. BALANDŽIO, 8 V AL. VA
KARE, HULL HOUSE SVE
TAINĖJ BUS "AUŠROS” NAU
DAI PETRAUSKO IR PO

CIAUS KONCERTAS.
H Programas koncerto sekantis: 

į. a) Koncertina aria “Per pie
ta” (Itališkai). ., j.
- Andante, Allegro assai, Adagio 

Tempo primo ............... Mosart.
b) Aria iš operos “Majskaja 

Noč” .............. Rimsky-Korsakov.
Padainuos M. Petrauskas. -

2. Menuette “l’antiąue” ...... 
 I. Paderetvski.

Pianas solo, A. Pocius.
3. a) V teni zadumčivago sada

(-Rusiškai) .......... Balabanov.
b) Chanson de Florian (Pran

cūziškai) . .... • B. Godard.
c) Serenada “Savo dainą” (Lie

tuviškai) ........  Schubert.
d) A May song (Angliškai)

Mary Carmichael.
e) “Nakties rasa” M. Petrauskas.
g) “Jau laukus, rudinius’ .... 
.................  p. Tschaikozsky.

Padainuos 4- Petrauskas.
4. Sonata, QMasi una fantasia,

Adagio sostenuto. Allegretto. Pre
sto agitato ................... Beethoven.

Pianas solo, A. Pocius.
■■ ~ ; “Straszny

Piesn Stefana (Lenkiš- 
.................... Moniuszko.

>čtume “Saulute leidžias 
E. Grieį.

Dnunsii; nikilii.
Lietuvių RateliO/Skaitykla

Butą atdara:
Utarninkais nuo 7 iki 9 vai.
Ketvergais nuo 7 iki 9 vai.
Subatomls nuo 7 iki 10 vai.
Nedėliotais nuo 3 iki 6 po pietų.

Skaityklos Užveisda.

vakare, 
vakare, 
vakare.

TEMYKIT CHICAGOS JAUNI 
LIETUVIAI!

Sausio mėnesyj, 1910 m., susitvėrė 
naujas kliubas (pašelpinis) po* var- 
,dų "Jaunų Lietuvių Amerikos Tau
tiškas Kliubas”. Pigus Įstojimas; 
nou 16 iki 40 metų priimami; susi
rinkime' atsibūva kaupt rm* aedėlia 
kiekvieno mėnesio. Radavičiaus sve
tainėje, po nr. 936 W. 33-rd St., pir
mą valandą po pietų. Su guodene

Komitetai.

DIDELIS TEATRAS ŽIVILE’
Lietuvių Jaunimo Ratelis stato ant 

scenos, 5 aktų ir 8 atidarymų tra
gediją “Živilę”; 3 d. balandžio 
(April), 1910 m.. West Stde Audito
rium svetainėj. West Taylor ir 
ter avė. Pradžia 7 vai. vakare, 
kietai 35c.. 50., 75c. ir |1.00.

Todėl nepraleiskit ncatlankę 
teatro, kurio dar nieks Chicagoj
matęs, šis veikalas turi rūpėti kiek
vienam atlankyti, jeigu kas nori ,su
sipažinti su “Živile”, kuri perstata 
lietuvių kares su daugybe svetimže- 
mių savo priešų. Nuoširdžiai kvie
čiame Chieagos ir aplinkinių mieste
lių lietuvius.

Lietuvių Jaunimo Ratelis.

Cen-
Ti-

šio 
nėra

Pajieškau savo brolio Juose Artoa-I Reikalauju dOpaBfkes prie mažos 
no, pirmiau* gyveno Chicago, UI., teip- f-*—7—; —~ “'T“-'- — ‘

cevičiaua, Padleeų kaime. Jis pato 
ar kaa kitas malonės duoti žinią ad
resu:

šeimynos; mane mflierls miras, aš 
likau su dviem 
metų, antras

Dovana tai ne Juokas New Britain, Conn.

V. Arman
517 Missourt St., San Francisco, Cal

Pajleškau savo švogerie Jono L*- 
vanavičiaua; paeina iš Sabu vos kai
mo. Jezno par., Trakų pav., Vilniaus 
gub..* apie 3 metai kaip sugryžo ant
ru kartu Į Ameriką. Jis pata ar kas 
kitas malonės duoti žinią adresu: 

Mikola* Judickas
215 Putnam St., Scarnton, Pa.

Pajieškau pusbroli Juozą Grigaiu- 
ną; paeina Iš Titonių sodos, Pašvi
tinio par., Šiaulių pav., Kauno gub.; 
girdėjau gyveno Chicagoj ant Town 
of Lake pirm 2 motų. Jis pats ar 
kas kitas malonės duoti žinią adresu: 

Mlss Uršulė Gaubukė
822 — 33-rd Place, Chicago, III.

Pajieškau savo vyro Mikolo Stan
kevičiaus; paeina iš Vilniaus gub, 
Trakų pav.. Krantų vol., Vilūnų » 
pirmiaus gyveno St. Louis ,Mo. Jis 
pats ar kas kitas malonės duoti ži
nią adresu:

Mrs Agota Stankevičienė 
Sagamore St, Plttaburg. Pa.

Kur bun* mano broliai Stanislovas 
ir Jurgis Nivlnskžl? Jiedu pirm dvie
jų metų gyveno Mlnero Mills, Pa Pa
eina iš Kauno gub. Ir pav., Josvainių 
p*r.. Pliaupiu sodž. Jiedu patys tar 
kas kitas malonė* duoti žinią adresu:

Jonas Nivinska*
4671 Logan 8t., Denver, Oolo.
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Mokėsią 82
| _ *s. Meldžiu
s teiti subatoj po pietų arba nedėlloj 
blle laike, o7Atokioms dienotas 7
vai. vakare. Gyvenimo adresas: 

Juozas Petrošius
524 W. 13 PI., p Chicago, IU.

Reikalingi lOftO ddrUnink^ Į val
stijas K&llforntK Oregon ir Washiag 
ton. Algos 82.25 Iki 83.00 ant die
nos. Kiekvienas turi užsimokėti už 
nuvažiavimą iš Chieagos 833.00. Teip
gl reikalingi Chicagoj ir aplinkinėse 
darbininkai už 'algą 21.75 iki 82.00 
ant dienos. Ateikite tuojaus arba 
rašykite Įdėdami 3c. markę atsaky
mui. šnekam lietuviškai. Adreeaa: 
1363 Weet Chicago Avė.. Samdymo 
agentūra, J. Lucaa, Mgr., Chicago, III

Reikalinga 80 vyrų darbininkų Į 
darbą. Ataišauklt ypatiškal subatoj 
nuo 4 iki 8 vai. vakare, antrašas: 
Workers Alllance. 409 80. Halsted 
St, kampas Vau Buren 8t.. ant antrų 
lubų. *Agentas. Chihago, III.

■lala paskaitymais. Kiekvieną san- 
»*itą via atapaudinu naujus. Kiek
vienam prisiųsiu tuziną, kas pri
sius 5c. įtampoms persiuntimo lėšų 
apmokėjimui. Kiekviena* parašyda
mas gerai savo adresą, ad neauki te:

V. V. Strygas
3207 E. Salmon St., Philadelphia. Pa

V. AmbrasevKia, 1T8 F 
, <r \

T > Pittate»> Pa.

J -G. MUlauckaa, 1811 Wharton 8L

Reikalingi 16 Gero Irianciio

Dykai
NQRWOOD, MASS.

ANTANO BARANAUSKO. (A. a. 
kunigo vyskupo) laiškai Į profesorių 
Joną Baudouin'ą d e Courtonay (Iš 
lietuvių Tautos**), VUnius, 1909

BURTAI. Zigmanto!; Przybylaklo 
vienaveiksmė komedija Ižverto ir 
išleido Liuda* Gira. Vilnius, 1909. 
Pusl 16 ................J.............lOt

- Aria t iš Operos
Dwor”. ----- -------
kai? • • • 4...........   • * ’

(Lietuviškai) 
. iPadat.iuos M. Petrauskas.

6. Rondo Caprlcioso op 14 • • • •
........ . Afendelssohn.

Pianai ęolo, A. Pocius.

TĖVYNĖS MYLATOJŲ DRAUGY
STES PIRMAS BALIUS!

Bus laikytas Danys Brothers salėj, 
25 St., po No. 2418, S. Omaha, Nebr.,
3 dieną balandžio, 1910 m., prasidės
4 vai. po pietų. Pelnas bus paskirtas 
17 kp. Tėvynės Mylėtojų Draugy
stės knygynui. Įžanga vyratas 25c., 
moterims ir merginoms dykai. Gra
lis geriausia orkestrą. Kviečiame lie
tuvius ir lietuvaites atsilankyti ant 
to pasilinksminimo, o. užtikriname, 
kad nesigailėsite atsilankę. Su pagarba
- " • Komitetai.

Pajleškau savo pusbrolio Kazimiero 
Devėno; paeina iš Raudondvario, Sia- 
dvos vol.. Panevėžio pav., Kauno gub. 
Jis pats ar kas 'kitas malonės duoti 
žinią adresu:

Antnas Staškunas
JS02 Lewls St., Rockford. III.

Pajleškau Kazimiero Dlkselio, iš 
miestelio Sartininkų, Raaelnlų 
Kauno gub. Pirmiau gyveno 
Yorke. Jis pata ar kas kitas 
nes duoti žinią adresu: 

John Kaniauckis
1609 Clybourn Place, Chicago,

pav., 
New 

malo-

III.

atsibus mus Tė7. a) /‘Kada 
vyne?” (Iš poemos Jaunoji Lietu 
va, Maironio) -..

b) Aria iš ope: 
piu Zaza (Italvškai) Leoncazallo.

Tautiškos dainos:
c) Ko liūdit, sveteliai?..............
........ J M. Petrauskas.

, d) Siuntė manė motinėlė..........
’........ ;........ ... M. Petrauskas.

. M. Petrauskas. 
ros “Zaza*, Mai

e) Šių nakcey, per .nakceiy, 
. ;...........   M. Petrauskas.
g) Jojau dieną,, jojau naktį .. 

............................. AL Petrauskas.
Petrauskas.Padainuot M

Ištisai akomfianiuoja A Pocius.

Redakcijos atsakymai.
M. Senkui. Jusu koresponden

cija nėra svarbi. Su Bagočium 
s mės neturime jokio reikalo.- Ne

talpinsime.

Audėjui. Tamstos žinutė netin
ka musų laikraščiui. Tokias ži
nutės Tamsta galite siųsti tik 
‘'Saulės” redakcijai.

A. Bakeričiui. Tamstos rašteli, 
netinka spaudon. ! *

J. Butkui.. Tamstos žinutės mes 
netalpinsime, nes joje trūksta fak
tų. Negalima be jokio reikalo, o 
gal dar neteisingai, . teip .ypatą 
šmeišti. *

APGARSINIMAI.

Pirmiau-

AUGSTOS KAINOS.
Augštas pragyvenimo kainas 

suriku išaiškinti. Daugumas žmo
nių mano jog jos yra dėl blogos 
ekonomijos arba taupumo. Mes 
nusiperkme daugiaus negu galime 
suvartoti ir numetame liekanas. 
Pagaminame daugiaus mėsos, ne
gu suvalgpme, geriame daugiaus 
negu reikia. Jeigu tokia nuomonė 
yra teisinga, tai išaiškinimas* leng
vas. Buk ekonomišku.
šiai duok silpniems viduriams ge
rai pasilsėti, o paskui vartok gerą 
viduriams toniką, tokį kaip Tri- 
nerio Amerikonišlfą Kartaus Vy
no Elixirą. Jis prirengs skilvį su
vartojimui visokių valgių, Tamstos 
apetitas pasitaisys teip, jog galėsi 
valgyti - teip, kaip ivalgydavai savo 
jaunuose mefuosę. Niekas nebus 
numetama. Ši gyduolė yra labai 
tinkanti skilvio^ vidurių, nervų ir 
kraujo ligose. Ją visada gali pa
tarti visiems žmonėms turintiems 
silpną norą valgio, esantiems išgel
tusiais, nusilpnėjusiais. ir nuleng- 
vėj tįsiais, nesi jaučiantiems gerai po 
valgių, turi tiems priklumą ir skaus
mus. Aptiekose.; Jos. Trinėr, 
T333—J339 So. Ashland avė., Chi- 
cigo, III.

moteriškų drabužių alurimo.^ Turi 
būti gerai susipažinę su savo darbu. 
Teipgl reikaltngaa geras prostntojas 
moteriškų drabužių. Užmokesti* — 
raa. Darbos ant visada. Norinti 
ro* vietos atsišaukite sekančiu 
teau:

Mr. Louis Kasper
3139-31 Wentworth Avenue

Phone Yards 2263. Chicago.

ad-

III.

PUIKUS BALTUS?
Parengtas Draugystės 

atsibus 
1910 m.. 
3421 So. 
6 vai. 
Draugystė “Vienybės” užprašo vyrus 
jaunus ir mažus ir didelius at
silankyti ant to “Vienybės“ baliaus, 
ne3 tai bus pirmas Balius po Vely
kų ir pirmas ŠĮ pavasarį, todėl už
prašome visus atsilankyti ir linksmai 
su mumis tą vakarą praleisti.

Draugystė “Vienybė". -

subatoj, 
Freiheit 
Halsted 

vakare.

Vienybės”, 
.2 dienų balandžio, 
Turner salėj, 3417— 
St. Balius prasidės 
Įžanga 25c porai.

Pajieškau savo draugo Juliaus Pa- 
kireko; pirm dviejų metų gyveno 
Stantford. Conn. ir išvažiavo Į Chi- 
cagą. Paeina iš Kauno gub. Jis pats 
ar kas kitas malonės duoti žinią 
adresu:

Jon*s Juškevičia
8737 Commereial Avė., S. Chicago, III.

Pajieškau savo giminaičio kunigo 
Domininko Polio n les arba Piežo; gir
dėjau jog gyvena Amerikoj. Meldžiu 
atsišaukti antrašu:

Jonas Palionius
185 Chestnut St., Lawrence, Mass.

Mokykla Šokių.
Prof. Julius S. užtikrina, kad 

kys šokti kiekvieną jauną ar 
Išmokina vąlcą 6 yųšių ir taip kad 
gali drąsiai-eiti šokti publikoje. Taip
gi išmokyt ir kitus šoklus su 6 'va
karai*; fakare nuo 8 valandų iki 11, 
Kas moka vaikščioti, tas gali Išmokti 
ir šokti. Kas nori mokytis tegul at
eina Į svetainę. 1900 Union Street, 
kampas 19to*. irti Halsted Street. 
Mokinama kas utarnlnkaa. seredoe ir 
pėtnyčlos vakarais. Prof. Julius 8. 
praneša visiems, kurie nori išmokt 
tuos šokius, kad ateitų ant sekančio 
adreso: 2124 South Halsted Street 
Ofisas ant 3čių lubų. Atdaras nuo 
5 iki 8 vai. vakare, nedėliomis, pa 
nedėlials, ketvergais ir *ubatom*. Mo
kina visokius šoktas: Buck, Skirt, 
airišką Jig, španišką plock, Sand Jig, 
Stralght Jig ir kitus.

Prof. Juliaus Šokit) mokykla užsi
daro prieš Velykas tą nedėllą. Po 
Velykų ji vėl bus atdara.

limo

Kiekvienas žmogų*, jeigu gauna 
kok| daiktą dykai, vadina tą dova
na. ir yra dėkingu. Iš visų daiktų 

rei- 
na-
j>o 
di-

Wl ______ -- per
kelis metu* tas pelnas sugrąžina 
pirkėjui Įmokėtus pinigu* su pro
centu. Namas tada pasilieka amži
na pirkėjo savasčla Ir pinigai su
grįžta jam J kišenių. Tas išrodo ne
galimu daiktu, o vienok taip tikrai 
yra. Kas ateis Į musų ofisą tas per
sitikrins kad mes sakome teisybę..

Pirkti namus dabar yra geriausias 
laikas, ne* pavasary) kiekvienas ęali 
gražiai padabinti savo kiemu*' žoly
nai* tr gyventi tikrai gražiai. Kiek
vienas. kas turi nemažiau kaip 8300 
iki 83000 sučėdytų pinigų, gali pas 
mus nusipirkti namą. Mes turime ir 
pigius tr brangius, mažos ir didelius, 
paprastus ir naujausios mados pui
kiausius namus. Jeigu reikalaujate 
randos, tai visupirm ateikite pas mus 
apžiūrėti musų namu* ant pardavi
mo. o persitikrinsite, kad jums ge
riau užsimokės nelaukiant ilgiau nu
sipirkt sau namelį arba didelĮ namą. 
Mes tarime pardavimui tokius na
mus, kad jums visiškai patiks, ir ste
bėsitės. kaip mes galime parduoti už 
teip pigias kainas.

šitą sanvaitę mes n ©paduodame kal
nų jokių namų, nes turime per daug, 
kad visus paminėti, bet tlktąl tiek 
pasakyti galime, kad parduosime 
jums gerą namą už 31000 iki 86000.

Teip pat turime labai pigių lotų 
gerose vietose teip bizniui kaip ir 
pastatymui gyvenimo namų. Todėl 
kas nori turėti lotą už 8600 iki 
81500, tas JĮ ras pas mumis. Pas mus 
gali pirkti bėdnas ir bagotas. ar turi 
daug ar* mažai pinigų. Mes duoda
me pagelbą kiekvienam geram žmo
gui. Laikas pirkti namus yra da
bar. Ateikite tuojaus, o mes jums 
duosime visus reikalingus paaiškini
mus dykai.

A.OIszewskl
3252 S. Halsted St>

gyvenime žmogaus namas yra 
žalingiausiu. Mes turime daug 
mų kurie pasilieka visai dykai 
kelių metų. Tokį natų* i atneša 
delĮ pelnų ant Įmokėtų pinigų. Ir

70 Laty-Hti

H. Poteliunaa, >45 e. Rjw 8t 

ROCKFORD, TTT.
Adoma* Kazakevlč'a, 310 E. Stato *t

SO. CHICAGO. ILL.
Pet. Ostrovskts, 8701 Commereial

N. Gendrdllus,
J._ G. Gegužis,

834 Athens Street
28 W. Broadvay.

•pringflald, 1IL 
Geo. Tachllauckaa, 701 E šlaaon st

•eranton, Pa.
Geo. Baltrūnas,
Jms. Pstrikya,

2018 Lnzerne St.

8henandoah, Pa.
Kryžanauskas, 38 E. Centre 8t

D.
^LJnlon City, Conn. 

r. Simaitis, 65 p

Wstsrbury, Conn.
J. žemantauskas, 39 W. forter
Jurgis žemaitis, 824 Bank

Ant Bernotas, 45 W*rd

Naujausios Knygos
putros “Uettm” Reddcljoj.

APIE BALTRŲ-GIRTUOKLĮ. Vaiz
delis iš gyvenimo Baltraus girtuoklio. 
Rygoje, 1909. Pusl. 32 .............. lOc.

ARCHAIOLOGIŠKI TYRINĖJIMAI. 
Gaidės apylinkėje. Kun. Juozapo žio
go. Su 21 paveikslėliu, (Iš “Lietuvių 
Tautos”). Vilniaus, 1909. Pusla
pių 23 .............................  40c.

Naujas Išradimas

li tas METINIS BALIUS!
Parengtas 36-tos kuopos Susivieny- 

jimo Lietuvių Amerikoj. Atsibus ne- 
dėlioj, 3 d. balandžio, 
Elias svetainėje, 4600 
Prasidės 4 vąl. po piet 
UžkViečia

1910 m., J.
So. Wood St.

Tlkietas 25c.
■ Komitetas.

ANTRAS PUIKUS
Lietuvių Pašelpinis Kliubas, Chica

go. III., parengia antrą puikų balių, 
kurs atsibus subatos vakare, 23 d. 
balandžio (April), 1910 m.. Freiheit 
Turner salėj, 3417 So. Halsted St. 
7 vai. vakare. Įžanga 25c. ypatal. 
Orkestrą po vadovyste A. J. Pelecko. 
Ateik ir atsivesk savo draugus, nes 
visi busite užganėdinti — pašoksite 
ir pasilinksminsite prie geros muzi
kos. Kviečia . Komitetas.

BALIUS!

DIDELIS TEATRAS IR BALIUS!
Rengia Mindaugio L D. K. Kliu

bas naudai Šv. Jurgio parap. Moky
klos Chicagoje. Bus sulošta drama, 
4-se veikmėse “Kova prie Žalgirio" 
(Gruenwaldo). Loš “Birutės“ draugi
jos artistai, 15 <(. gegužio. 1910 m., 
nedėlios vakare. Pradžia 7 vai. va
kare. A®. Jurgio Salėje, kertėj 32-ro 
Place ir Auburn Avė., Chicagoje ant 
Bridgeporto. Po teatrai dainuos “Bi
rutės” choras, vadovystėje musų kom
pozitoriaus Ir dainiaus M. Petrausko. 
Po -viskam bus Balius. Įžanga 81.00, 
5oc., ir 25c.

M. D. L. K. Kl. Komitetas.

Pajieškojimai
’ Pajieškau savo pačios Adelės, 
tėvais darakauckiutė, paeina iš Kau
no gub. ir pav.,* Raudondvariu par., 
Kaniūkų kaimo. Ji paliko mane ir 
du vaikučius, vieną % kietų, kitą 2 
mėnesių. Ir paėmė mano 800 dol. ir. 
brolių keliasdešimtis; ji 2 aršinų ir 
5 verškų augšcio, tiesi, mėlynos akys. 
Kas apie ją dažtnos, meldžiu pranešti 
adresu;

po

S. Samolis 
424 — 8-th St„ Moline. III.

Akkšerunienės, po 
40 metų amžiaus, 
geltonais plaukais;

Pajieškau Onos 
tėvais Borbullcė,’ 
5% pėdų augščio, 
pirmiaus gyveno Pitmonte, Va. Kaip
psrsiskyrėme, jau 15 metų. Malonė- 
čiau ąple ją žinoti. Kas apie ją man 
praneš, gaus atlyginimą. *

Mr. Williarn Alekszerunas 
1330 So. Vlcktor St., Waukegan, III

' Pajleškau brolio Kaz. Matevlčios; 
paeina iš Kauno gub., Telšių pav., 
Plungės par.. Palūžto sod.; 7 metai 
Amerikoj: plaukai jo visai balti. Jis 
pats ar kas kitas malonės duoti ži
nią adresu:

• Konst Matevičia
•3602 Cedar St., Indiana Harbor ,Ind.

Pajieškau Marijonos Paulaltlenės. 
po pirmu vyra Rosle Lutkevfčienė. i 
metai atgal girdėjau, jog gyveno Chi
cagoj ir turėjo ant Canal St. šaitaną, 
vėliaus girdėjau, jog miras. Taigi 
prašau giminių ar pažįstamų man 
priduoti teisingą žinią, nes jeigu ji 
mirus tai 8 metų sūnūs Julius liko 

pasvienas, aš norėčiau jj atsiimti 
save. Mano adresas:

. K. Panlatis
P. O. Box 62, EI Moro,

Aš Juozas Mosgabis pajieškau 
no Armanavičiaus. paeinančio iš Kau
no gub.; jis ženotas; pirmiau gyveno 
Dlen Park Dulkiet, Škotijoje, ir išva
žiavo Į Ameriką Jau 3 metai, gyvena 
Pennsylvanljoe šteite. kur apie Wil 
kės Barre, Turiu labai svarbų rei
kalą. Jis pats ar kas kitas malonės

334 So.

Pa.

Jo-

Pajieškau Pranciškaus Banio; tu
riu pas JĮ svarbų reikalą. Jeigu kas 
žino apie jį, malonės pranešti man 
sekančiu adresu:

F. V. Banys x
W. Madison St.. Chicago.

Naminė’ Mokykla.
Gramatika angliikos kalbos moky

tis be mokytojo (apdaryta).. |L00.

Į Tūkstantiai plikų žmonių atgavo pui- 
’ klos plaukui, sulaiko sUūkimą plaukų 
k galvos labai trumpame laike. Vietoj* 
ir* nauji, gražus plaukai. Visokia in> 
dykai. Artesnėms žinioms reikia**- 

at kraao* ženklelį.
PROF. J. M. BRUNDZA

pas Alnos agentus:

718 III.

Ant Pardavimo,
Archer Av. 
akrų prieš 
akras arba

Parduodami lotai. Ant 
J vakarus nuo Argo 10 
Archer Av«. Po 2 ir 5 
po 3, 2 ir 1 akrus. Puikios vietos
namams, daržams, sodams, vištų au- 
gykloms. žeme labai naši. Archer 
Avė., strytkariaia iki Lsafy Grovs.

W. Z. Cronin, savininkus.

Parandavojimui ruimai, po vieną 
ar po dvi ypatas. Pigiai. Atsišauki
te po nr. 3252 So. Halsted St., Mra. 
Dwyer.

PardarĮmui galiūno*, lietuvių 
gyventoj vietoj, biznis išdirbtas, 
siduoda pigiai. Parsiduoda dėl 
sveikatos šeimynoj. Atsišaukite . pas 

P. M. Kaltis
1644 W North Avė., Chicago, III.

np- 
par- 

ne-

Parsiduoda grotemė ir buėemė, su 
trims- murmuriniais stalais, 5 peiliais 
mėsos kapojimui, su vežimu ir arkliu. 
Įėjimai 80 dol. Į dieną. Randasi lie
tuvių apgyvento)* vietoje, netoli lie
tuviškos bažnyčios. Parsiduoda dėlto, 
kad savininkas išvažiuoja J Lietuvą. 
Atsišaukite adresu: 1957 Canalport 
Avė., Cbicago. III.

Pardavimui Rettaurantas, lietuvių 
apgyventoje vietoje. trĮs metai gyvuo
jantis, su gerais baldais, už prieina
mą kainą. Gera proga Įgyti gerai 
apsimokančia verteivystę už mažus 
pinigus.

Thede Restaurant
2136 So. Halsted St., Chicago, III.

Pardavimui Kriaučių Sapa; 1 
vieta, lietuvių aplink apgyventa; 
vininkas nori Važiuot Į Lietuvą.

Antanas Rusgalla
948 ~~ 32-nd St.. Chicago.

gera
; sa-

III.

Pardavimui Raliunns. už prieinamą 
kalną, nes savininkas užsideda kitą 
biznĮ kitame Ateito. Atsišaukite pas 
savininką. 2024 Cąnalport Avė., Chi
cago, III.

Pardat'imui Grosemė ir Bučerač 
su visais Įrankiais, teipgl arklys ir 
vežimas. Geroj vietoj. Biznis išdirb
tas. Aplink apgyventa lietuvių. Sa 
vininkas nori važiuoti Į Lietuvą 
Kreipkitės adresu: 564 W. \8-ta St.. 
Chicago, III.

Pardavimui penki arba detimts ak 
rų ant kampo 14-tos gatvės ir MII 
waukoe Avė, visai pigiai. Kreipki 
tėsi adresu: 3344 North 40-th k ve. 
Chicago. Vienas arba daugiaus akrų 
galima -pirkti.

Už XI flfF'UL VllUU ratunkų *u gražiom- 
dainelėms ir pu i 

kiorns kvietkom* bei konvertale 
Teipgl ir; visokių knygų ir popien 
kataliogą -siunčiu už 4e stempą. Rei 
krlauju pardavėjų ir duodu gerą pel 
r • * * * z
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M. linkaitis

Malu st New Britain, Ccnn

Reikalavimai
Reikalingas geras flateris, toks.neiKaiingas geras flateris, toks, ku 

ris supranta Jobsus statyt Mokestb 
pagal gabumą. Turi būt blaivur 
?1.*act:^Ukt‘ 1 “Lte‘uvos” rudakei 
ją. 8252 So. Halnted 8t, Chicago. 111

Naujas Budm mokytis rašyti be 
mokytojo ......................................  10c.

Aritmetika mokyti* rokuadų be 
mokytojo (apdaryta) .................. 25c.

Pinigus siųskite per Money Orūer 
šiuo adresu:

P. MIKOLAINIS,
P. O. Box 62, New York, N. Y.

E. Fromas, 
Ant Jankauskas,

MllevrskL 
Simanavičius,

“VISUOMENE”
Statosi sau tikslu suspiesti apie 

save susipratusius ar tebeeųslprantan- 
čiua nuoseklaus visuomenės demokra
tizmo šalininkus, bendrai pasiaiškinti 
Įvykstančias musų gyvenime permai
nas, išsidirbti bendrą jiems risuome- 
nlniai-kulturinlo darbavimosi būdą.

Kis ii Vilniaus sykį f mėnesį.
KAINA MA8KOLIJOJE:

..... 3 rubliai
1 rab. 55
..... 80
.......... 30

KAINA UŽSIENIUOSE: 
Metams ................................. 4 rubliai
Pusmečiui ................... ......... 2 rubliai
Trims mėnesiams .... 1 rab. 20 kap.

Redakcijos ir AdminlaL Adresas: 
“Visuomenė”

Užupio (Zarečnaja). gatvė, 16 b. 26.
Vilnius, Lithuania-Rtusia.

Kur gauti “Lietuvą
Galima gauti kiekvieną savaitę 

“Lietuvą“ už 5c.
•reoklyn, N. Y.

73 Grand Street 
87 Hudson ave> 

815 Berry Street 
124 Grand st 

i 258 Wythe Are.
BALTIMORE, MD.

John Louis, 657 W. Baltimore

BROCKTON, MASS.
Pocius, 175 Ames

Chicago, IIL ‘ 
M. Kaltis, 1644 W. North Avė. 

M. J. Tananeviče, 670 W. 18th

st

sė

P.
st

Dr-asW,A.Martišus
Ofisas R. 42 Auditorium Bldg.
306 Wibash avė., Chicago.

Gydau visokias ligas kaip šviežias 
teip ir užsisenėjusias. Ypatingai vi
durių ligas, moterų vaikų Ir 

Telpgi pritaikau akiniu* ir 
sau nesveikas akis.

Offlso valandos: nuo 9 ryto 
po pietų. Kitoms dienoms ir 
lioms offisas atdaras tiktai 
sutarimą. Phone Harrison 1300.

patai

Iki 5 
nedė- 
pagal

Metams ................
Pusmečiui ............
Trims mėnesiams 
Atskiras numeris

kap. 
kap 
kap.

Turėk pat* savo Verteivyste.
Ar ne geriaua dirbti pats sau, kaip 

kam nors kitam? Musų real estate 
patarimas sutelks tamstai užsiėmimą 
pata aau. •

Mes turime labai gerų vietų to
kiuose miestuose kaip Gary, kur sa
vastį* Mla vertėje per visą laiką. 
Mes parduodame lotua tokioms išly
goms, jog kiekvienas gali lengvai iš
tesėti. •

Nekuria musų agentai pelno net 
iki 8500 arba 8700 Į mėnesĮ. Tam
sta lengvai gali pelnyti nors $100 
| mėne«|. Mes tamstą pastumsime 
su gerais apgarsinimais.

Musų nuošimčiai yra lengvai 
rlamais ir grelĮ; išmokamais, 
užmokame važ' ““ 
tamstą Ir tamst ________
ni nurodymai dykai! I Kreipkis Į

skl-

iinėjlmo išlaidas už 
įtos kobtumerlus. Fil

mus

J. L. Wilson
1213 — 131 La sille.St., Chicago, III.

—:------ —2_______
VELYKOS1! VELYKOS! '
Tarp kelių mėtų /Varginimų ligos, 

niekad neturėjau- linksmos dienos ir 
nors ne pas vieni diktara gydžiausi; 
teipat Institutui, suotokėjau nemažai 
ninigų, bet nuol^ftos vietoje sveikatos, 
nuolatos darėsi man auftkesnis gy
venimas be pertraekio. — nors ir 
kelias Velykas; pęrleidau. bet be 
linksmos Aleliują, n^s kiekvienas dak
taras kitokia Ilgia pripažino, bet ne
išgydė. Vienok kaip šįmet gavėnioje, 
-ats 1 Kinas Dievas davė, man perskai
tyti Dr. Ferdinando Hartmano ap
garsinimą. prie ję atsmaukiau aprašy
damas liga teip kaip mokėjau Ir at
jaučiau; tad kaip daktaras Hartma- 
nas. atsiuntė man savo pritaikitas 
gyduoles teip' kaip rašė tada ir aš 
las suvartojau, tad noro ilga laika 
- rgan, — bet į. *erą nedėltų pasi
likau sveika* ir Išgydytas, teip kad 
m» kelių metr? varginimosf. o šįmet 
■įasidėkavojant "MFelTaiiMani Dr. F. 
lartmanul ir aš su kitais, gailu Įve
li sveikas ir linksmas Velykas gte- 
lodamas Aleliuja.' ‘

Su dšklngumu, ■
Kazimiera* Pu*ikau*ka*L 

Montello Maaa.
Kovo

ELIZABETH, N. J.
Bočiais, 211 First

JER8EY CITY, N. J. 
Ant Rėklaitis, 

Lawr«nce,

D.

a
’» Mentolio, 

P. Kinkinis,

234 Wayne

st

St

101 Qak Street

85 Arthur 8t

F. P. BRADCHULIS
Attomey & Counselor at Law

132 S. Clark, Cor.Madison St.
Atwood Bldg., Room 809 

TsL Prsnkliii 117*.
Lietuvy* advokate*, baigęs tiesų mokalą Ame

rikoje. Veda visokia* byla*, civiliškas ir kruni- 
naliikas visuose teismuose (soduose).

J. Vaitkevičius, 227 Chapel St

Phiiadsjphia, Pa.
M. A. Ignotas, 1028 So. 2-nfl Street

PorUand, Oreg., 
John Brovman. Browman Neva On.

Foreign and DomesUe 
Periodlcal A Newspaper Agency

M. Paltanavičių, 15 Milbury Street.
J. J. Kalakauskas, 55Green 81

“Lietuvos” Agentai
kytl 'Lietuvą** metams ar pusei 
metų Ir užsimokėti.

Jonas Jaaušaa keliaujantis Agentas 
po Illinois valstiją.

• Brooklyn, N. Y. 
Ambrozėjusr 120 Grand

Jos Matulis, 262 Metropolitan

St

Balti m*r*, M<L
Petras Glaveckas, 635 W. Lombard M. 
L Gavite, 1834 N. CasUe Street 
Viacas želvis, 603 Bo. Paca st

Chloago, Ui.
J. I. Bagdžlunas, 2334 8. Oakley Ava 

3337 Auburn Av.
1813 String St

3312 S. Halsted St 
1U2 8. Leavltt, St 

8143 8. Halsted St
8139 Vincennes Rd

And. Jurevlčia, 
V Ine. Links. . 
Stan. Petrulis,
Geo. Pupeusky, 
K. Steponts, 
Jonas Visockis,

Ctevsland, Ohlo.
Pov. Mukia, 6524 Formas Av< g.

CAMBRIDGE, MASS.
Pet. Bartkevičius. 877 Cambrldge
Q Karoliu*, 42 Washington

HAMMOND, IND.
Juclarlčfas, 235 — 153thZen.

' HARTFORD, CONN.
Lasovlčius, <0 Mulberry

8t

8t

Herrin, llllneta, 
J. T. Adomaitis, boz 708.

INDIANA HARBOR, IND. 
R Yaslulls, 1S04 Deedor St

6yv. 3II2S. Halsted st., arti 3lmos
T•teplione Yards 2390.

VYRAM TIHAI 
IIEJIMM DYKU 

kas galt būt matyt* 

GALERIJOJ 
MOKSLO

344 SO. STATE ST. 
CHICAGO, ILL.

near Harrison St

Žmfcidtimai Patolofijoa
Žingeidumai Osteolofijo*

Rasos nuo Lopszio iki Grabsi. Pamatyk Kei
stumus Gamtos. Žingeidumus ir Miltintsr- 
knmus ,

Tirtnek Intekme ligos ir paleistuvystes, per
statytas gyvo didumo figūros*, sveikuos* ir 
ligotuose padėjimuose. Gavus issrodlueto 
atsakinėja visokius klausymu*. Didžteuste 
proga tavo gyvenime.

INŽENGA DTKAI

KUOSA GALERIJA MOKSLO
344 So. State St. CHICAGO, ILL.

džiova, jos priežastis ir 
KOVA SU JA. Dr. K. Jokanto. (Ma- 
rijampolės paskaita), Vilnius, 1909. 
Pusi 38 ............  į.4.........   10c.’

GILŠE. Dzūkų legenda ir BOBU
TES VARGAI. Parašė Vincas Krėvė. 
Vilniua. 1909. Pusi. 42 .......... 10c.

IŠ SEINŲ VYSKUPYSTES HI8TO- 
RIJOS. Parengė spaudon J. Basa
navičius ir K. Grinių?. (Iš “Lietuvių 
Tautos"). Vilnius, 1909 Puslapių 4L 
Kaina J. .j................

KLAIDA. Apysaka parašyta 
dynų Pelėdos. Kas šios rašt.ainkės 
veizdeliua sk_ltęs. tas lino jų v vertę 

ir nesigailės šią knyt 
Ji parašyta iš lietuvių 
nius, 1910. Pusl. 52C

“LIETUVIŲ TAUTA 
Draugijos raštai. Kn; 
Vilnijus, 1909............. 1.,

MUSŲ GERASIS. E 
komedija. Parašė te 
1909. Pusl. 26 ,...1?

NUO AUDROS PA SI SLAPUS. Pa
rašė žemaitė. Vilnius, 1909. Pusi 16. 
Kaina ........... 77.17... FJ aį.

w, Vil- 
11.00.

Mokslo

31-26.

. 10c.

RAŠYBOS LAVINIMOSI DARBAI. 
Pradėdambmsioms mokykloms Sutai
sė mokytojas 8. Vaznelis su pagel- 
ba J. J. šiauliąl, 1909. Pūki. 112. 
Kaina .......................   žog.Kaina

lujl luzikuliszki YeitaiaL
Lietuviška muzika. ČESLOVO SOS- 

NAUSKIO.

V. Sąsiuva. UŽMIGO ŽEME. I 8i*> 
statyta vienam balsui, fortepianui pri
tariant. žodžiai Mairionto. Peterbur
ge, 1909 m.

VI. Sąsiuva. Ta pati daina UžMI« 
GO ŽEME: Mišriems halsam* ą 
capella. Peterburge, 1909 m. .. 50c.

VII. Sąsiuva. SKUBINK PRIE
KRYŽIAUS. Vienam balsui, forte
pianui arba vargonams ir smuikui 
pritariant žodžiai kun. M- Gustaičio. 
Peterburge, 1909 m. .Lj............. 50c.

TĖVYNĖS mylėtojų dr-stEs 
CENTRO VALDYBOS ANTRAŠAI:

Pirmininkas: B. K. Balevičius, 
* 913 — 32nd st.. Chicago. IU.

Vlce-Pirmininkė: p. Ramanauckleaė,

Raštininkas: V. A. Greičius.
28 StUes Hali, Valpariiso, ind. 

Iždininkas: A. J. Povilaika, s 1
804 Bank st., Waterbury, Conn.

331 Baraes st. Plymjuth, Pa.

LUeratUkasis Komitetas; J. Gabrys, 
1L rae Sommerard, Paris, France.
V. Jokubynas, 218 W. Broadway, 
So. Boston. Mass. J Laukis, 501 
Brick st, Vai pa ra įso, Ind.

A. 01szewskio Bankoj
galite aprūpinti visus 

savo reikalus
TOJ BANKOJ LIETDVYS NOTAKAS
Išdirba “Doviernastis” — Kon

traktus, Raitus pardavimo 
ir visokius kitus dokumentus, ir už
tvirtina visokius dokumentus pas 
konsullų. Inkorporuoja draugijas ir 
atlieka visokius kitus notarijališkua 
darbas. •

Visokiuose notarijališkuose reika
luose kreipkitės Į

J. J. /Hertpianowlcz 
(Notary Public). * j 

3252 So. Halsted st, Chicago.

AD. ZALATORIUS
pbotogiapbietag !

Photographistas iŠ Lietu- p 
vos (seno krajaus) ir Ame
rikos mokslą pabaigęs? !

3322 South Learitt S t re e

$6. Baczk. Miltu $^75 
ar 100 sv. cukraus «

klas *i»«lkBi*oas. Jus 1 
negu sea* **t kiekvieno 
apmokėtas Ir daiktai si* 
ant musu rieko. Jetetfjus 
kaip u* $17.60 (ar syki* eu 
•imi beeik* milte, ar 10) 1 
arbapna* baėsko* miltu
01.40 su 910.7* orderiu. _________ _ _
bakais* u* provtzl)* Ir kitus ds k;us Persi- 
kateaktt Spėriai Barrain List flsu įteikta, fe*-, 
rinoe me* jame paaukosime. ' .

CHICAGO WHOLESALE CO.

irieriaoeit m 
Juro draugui

KONCERTAS 1
M. PETRAUCKO ir A. POCIAUS

-AUSZROS'SNAUDAI
Garsus musų muzikas M. Petrauckas ir atžymėjęs studen

tas The American Cąnservatory A. Pocius duoda koncertą “Au- 
Sros” Dr-jos naudai (sušelpimui mokslaeivių) Medelio j, Balan
džio 3 d., 1910, HULL HOUSE SALĖJ, kampas Halsted ir Polk j 
Sts. Ine j imas nuo Polk St. Pradžia 8 vai. vakarį '

Tikietusgalima gauti HulLHouse svetainėj dienoj koncer
to, o pirmiau: “Lietuvos” Red., 8252 So. Halsted St>, “Kata- j 
liko” Red., 3244 S. Morgan St. ir. M, J. Tnnnnevičiaus oftiėe, 
670 W. 18th St. Tikslas to koncero — supažindinti musų pu
bliką žu geresniais muzikališkąis veikalais, kaip lietuvių, taipir , 
kilų tautų. T«s koncertas suteiks jums daug dvasiško peno> , 
(nes kas nežino svarbumo muzikos musų gyvenine), užsiganė- 1 
dinimą ir smagumą nuo geros muzikos ir gero išpyldymo, su- 1 
rinkti šiek tiek moklaetviams, nes visas pelnas nuo koncerto eis 
tar tikslui. Pnsitikime, kad atsilankysiu.. ...., Ilk., 4

i



Nori

iki 4 po piet. Nuo d iki 7 vakarais. Nedėidieniais

Dr.O.C.HĘINE kaip ligoniai ataiiaukua pačiam.

nuo reumgtitmo, skaudėjimo

Gary, Ind.

REIKALINGOS MERGINOS

BROOKLYN, N. Y.

mieste

Telefonas

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

ir męs jūsų šifkortes

.. $56.20. 
mares 
.. $61.20.

Gera alga,

BROOKLYN SHIRT CO
Cor. N. fhh ® Driggs Avė

Atsilankę iš kitų miestų, kreipkitės j musų Ofisų o bu- 
Męa pastoroslme nakvynes. Nemokėkite randoa kitam,

Užkietėjimą, skaudėjimą ir n ©dirbimą vidurių. Gaivos skausmą, širdies, 
inkstų, kepenų ir plaučių ligas. Greito pailsimo ir sunkaus kvėpavimo, per
šalimo, slogų, sveikatos nusilpnėjimo ir vyriškumo. Greito supykime, Dy*p<*

nesveikumų, sėklos nubėgi mo, blogų šapu 
čiamų kavarieriškų ligų — nudegimo. 1 
nereguliariškų mėnesinių,-balti 
nepaisykite, kad kiti daktarai 
dysiu šviežias ir užsisonėjusias 
atsišauktum, pirmiau negu kui 
kai, nėra skirtumo kur gyveni.
savyje, aš suprasiu, ištirsiu, duosiu rodą,___ _____ . _.„E _  . n
kurios yra geriausios ir naujausio išradimo, p apturėsi t sveikatą, be skirtumo 
kaip toli gyvenate Amerikoj Kanadoje, AnęUjofe ir kitur. Biednus gydau dovanai!

DR. FERDINAND HARTMANN M. D.
218 E. 14-th sL, New York City.

1 ofisą ateinančius* priimu kasdien: nuo 12 iki 0 valandai po pietų.,

23 AKMENŲ.
Gelžktlli LaikiHIs.

g , Galrnte užauk.ąa* ir
• ■■sistemas Vyrą ar

V eterių dvaSio.

. 20 mėty auksuotas. 
SAkVį dilu ubuos.- <>*«!* omi.o 
; T? •* iusitnosr, lugirte 
BIMBA, rtiotai. Tikra. rm>« 
jįUoPvT laiko rodyto »• itelake- 
KBįrHf lid“> mot.••m-. rn n'iiii 
RaMpteĮT jsnurms g«ro>l*Ur

1 trik tu ra a ėsi-. 
Igas liečia vila*

Pasekmingai gydau visokias ligas vyrų, moterų ir vaikų, 
neaplenkiu ir paslaptinių.

Ajųf** — __-_________+ < _____ *

3311 So. Kala

Norinczios mokinties marszkiniu
^=SIUVIMA^=

Darbas visada

Gera Proga Kiekwienam
Leisti doleri i darba kuris uždirbs dauginus doleriu 

beganeziu trumpu laiku.
, Jeigu nori pakiltie naudingoje verteje.

Tai pirmutine proga yra pirktis sau lotą naujel praoidėdančem 
Mieste GARY INDIANA. Kureme stato didžiausius Milžiniškus Fab
rikus Mes apipirkome daugibę akerių žemės arti fabrikų ir išda
linome j lotus. Dar parduodame žemomis prekėmis ir ant lengvų 
išmokėjimų Todėl pasiskubinkite kurie nogite, apipirktie geresnes 
vietas ir pakiltie naudingai vertėje. Pirkite dabar ba prekės lotų 
kilą brahgin. Atsilankykite j musų Ofisų ypatiškal, ir palmkie musų 
Automobilių kuris Jumis nieko nekaštuos, o mes jumis apvešime ap
linkui visą miestą GARY ir aprodysime visą jo stovj abelnai. Pat
sai prisiskirsi lotą kur tiktai norėsi, geriausiose vfetosą. Mes tu
rime daugiausiai lotų ir namų dėl pardavimo po visą miestą GARY 
už prieinamiauses prekės. Dabartinės prekės lotų po 2200 ir auk
ščiau, kurie negali visų pinigų užmokėtie, mes duodame ant lengvų 
išmokėjimų, $50 jmokėtie o likusius po $10 ant mėnesio. Teipat 
ir namus statome ant lengvų išmokesčių. Kiekvienam pirkėjai iš
duotam tikras. - Ropieras Dykai ir abstraktai gvarantuoti per Chi
cago-Title and Trust Company.

Tamistos pinigai niekados neprapuls, jeigu kokioj nelaimėj li
goje arba smerties, męs aprašisime dėl tamistos brolių seserų arba 
pažįstamų, 
aite priimti.
pirma pasikalbėkiįte su mumis. Męs turime daugel gatavą namų dėl 
pardavimo. Už visai žemas prekės Ir ant lengvų išmokesčių. Todėl 
netrukdykite laiko važiuokite dabar, darbą galima gautie kožną die
ną ir su geru užmokėsnių. Reikalinga daugel darbininkų prie vi
sokių darbų. Kiekviename reikalą Rręipkltės J musų Ofisą ypatl- 
škai, mes esame pasirenge patarnautle dėl kiekvieno kožngiąe jū
sų reikale. j

Kalbą, tai retai žinai, kad esi 
KAIP NEBYLYS. J

Bet kiekvienas lietuvis gali getai ir loa- 
___ .---------------------------Kiekvienas, kurs tik per mane užei

kite nauja laikraščiai skaitytoja prikalbins, priduotus *2.00 ant mž | 
-• «._________________________________ 4‘Vienybę Liet."

verslą iš prancusų kalbos 
itlką Mokintoją An- 

Kaip tik kuris prisius du 
Metas skaitosi nuo dienos ui-"

J. Naujokas

40.000 žmonių ras darba
, nuo pirmo Gegužio

r Karčemos bus'valna laikyti, yra geras miestas dėl biznio, mu
su kompanija dovanojo gabala žemės dėl lietuviškos bažnyčios pa
čiame viduryje miesto; prie bažnyčios dar turime keletą gerų ir ne
brangių lotų, kurias parduosim lietuviam už numažintą prekę ir 
ant lengvų iŠiaolnačių. Norėdami pirkti, kreipkitčs pas lietuvius: 

LITHVANIAN REALTY CO.
D K VValmHIrrt M«g

1212-14 Mtarfway . *

Atsišauk> tnoj > ^aėt:

ILLINOIS MEDICŠL INSTITUTE AND SANITARIŲ!
ISO SO. CLARK ST., arti Madison Salves, CHICAGO, ILL.

Ofiso valandos: nuo 10 
ir šventadieniais nuo 10 ik

JAU LAIKAS VISIEMS UŽSIRAŠYTI

“DAGIS“

- 140 West 34th Street - New York City 
kar rasite tikra pagelb* sveikatai.

Priima ligonius; Kasdiena duo 10 vai. ryto iki
1 vai. po pieta Ir nuo 2 vai. po pieta iki 6 va
kar*. Bventadienais nno 10 vai. iki 1 vai. po 
pieta, o utarnikais ir petničiomis nuo 7-8 vak.

ir gydub- 
geriaueia 
Pabaigtu 
metų gy- 

orke

KOŽNAS GAUS DYKAI 
□m* ", karia prialųa k-teta

markių, muaų No. i; 
kaUliogą, didžiausiu 

<~ UeturitkoJ kalboj, M 
dideli puslapiai. Jame 
telpa suvirl

| 'i*'-.}-'-»o ligų, vjrų. mote-ų
t’ V-.'kų »>n<; k<>

■ - ir 
.'"''rįBtTScSr i1'"'"’1 

apsaugoti, kokia, g) 
duobs naudoti, k i< k 
J. » į rėklu ir

kės yvatrtąkr.ptatičh 
ir gydančių mtillų. I’.-r- 
tomų, Elektro gydar 

tįĮĮgį čių'aparatų. Rot* r h
uių liklirbiinų. Nonų.

SBf ragi Painų. Stukų. Prukuo 
>'’ių NMlnėlIų. Ar- 

^B monikų. Koncertinų.
V Brltvų, Pavloferonių
W V ir (imtai kitokių koi

nam reikalingų daly
• kų. Ukirpk litą apgar

rinlmą Ir prtaiųak mum. o 100Jaut gaeat viaal dy 
► I kaUliogą John L lUgdaiunai, Pronr 

UOHN’S SUPPLV HOU8I 
13ik.V' Vė SO. OAKLBY AVĖ., CH>CA0O,KA.

Real Estate 
=LOANS 
Norėdami pirkt Lotą arba Namus, Naujam 
GARY, IND. ąrba apielinkėj, tai pirmiausiai atsi- 
šaukit arba atsilankykit pas: .c . f '

(įmoksi Anglišką Kąlbą Je»r« Amerikoje nemoM AngitAfal 

Dovanai 
gvsi išmokti, jeigu tiktai nori, DOVANAI, 
rašys, arba! , __
do vardo, gaus vieną iš čion paminėtų laikraščių: “Lietavą' 
arba “Kovą*? per metus, leippst gąrsiają, didelę knygą, verst 
Baltramiejaus NaktĮ kurios kaina 75c ir teippat Oramatl 
glų Kalbos parašytą visiems gerai žinomo J. Laukio. F \ 
dolieriu už naują skaitytoją, tuojaus viską aptarė* F 
si rašymo. Duodu dovanas, kad laikraščių 
skaitytojai daugintųsi ir lietuviai kaip sve
timtaučiai turėdami gramatiką, išmoktų — f , ą^į. ją.i j
agiišką kalbą. Balotą dar galima gauti J q9 E- 1Z7-th Sta 
prlsiunčiant 1 doL viršauą Pinigus siųsti m-... Vnvlr M V
Money Orderiu ir adresuoti tokiu adresu: • new TOrH, to.
l'e:paL klekviebam pasiunčiu vavo kataliogą. Visokių iš naujausių lietuviš
kų knygų. Atsiųsk už 2c. štampą. _________

Olsxewskio oiisaj siuntimui pinigų ir šifkorčių tapo įsteigtai 
tprie laikraščio “Lietuvos” išleistuvės 1893 metuose mažytėje pa- 
^samdytoje stubelėje po No. 941 33rd Place, o kad žmonių reikalus 
kaipo tai: -Siuntimą pinigų, Šifkorčių ir kitus reikalus geriau ir tei
singiau vedė kaip kiti, tai šiądien tas pats Olszevvskio ofisas randasi 
savame, didžiausiame ir gražiausiame šios miesto dalies name 
vertame $110.000.00 ‘ir gėrisi geriausiu pasisekimu, kurio net musų 
konkurentai mums užvydi. Męsgi ant keno užvydėjimų nepai
some, bet savo biznį kasdien platiname ir stumiame pirmyn, ir 
čia vėl paduodame dabartines kainas Pinigų ir Šifkorčių, kad žmo
nės žinotų kiek jos kaštu,oja ir kur jas geriausiai pirkti.

Dabartinis pinigų kursas yra $52.25 uz 100 rublių.. Dabartinės 
iifkorčių kainos atvažiuoti Amerikon, nuo Tilžės iki Chicago yra 
sekančios:
1. Holland-American Linija, perplaukianti mares iš Rotterdamj

New Yorką per 8 iki 10 dienų ................4.................... $66.10.
2. N ar t h German Lloyd Linija, perplaukianti mares iš Bremo j

Baltimore per 12 iki 16 dienų............................ \...........  $61.15.
3. North German Lloyd Linija, perplaukianti mares iš Bremo į

New Yorką per 9 iki 12 dien..................................... 7T7 $64.70.
4. North German Lloyd, Exf>resinė Linija, perplaukianti mares

iš Bremo j New Yorką per 6 iki 8 dienų ...............u.......... $69.70.
5. Hamburg-American Unija, perplaukianti mares iŠ Hamburgo

j New Yorką per 10 iki 14 dienų . ................................... $64.35.
6. Red t ar Linija, perplaukianti mares iš Antvverpo j New

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

po j Montreal per 12 iki 15 dienų ..................      $60.30.
8. Russian-Am,erican Linija, perplaukianti mares iš Liepojaus

j New Yorką per 13 iki 18 dienų ...r......................... $57-5°-
9. Hamburg Philadelphia.................................   $59.10.

Dabartinės šifkorčių kainos išvažiuoti riuropon nuo Chicagos 
iki Tilžės yra sekančios:- . ; .7

Hailand-American Linija, perplaukianti mares t* J?ew Yorko 
į Rotterdamą per 8 iki 10 dienų ........t................... $57.60.

2. North .German Lloyd Linija, perplaukianti mares iš Baltimore 
JBremą per 12 iki 16 dienų \........$53.201.

3. North German Lloyd Linija, perplaukianti mares iš Neyv 
Yorko į Brcmą per 9«iki 12 dienų

4. North German Lloyd, Exf>resinš Linija, perplaukianti
iš New Yorko į Bremą per 6 iki 8 dienų ........... ;.

5. Hamburg-American Lin\,a, perplaukianti mares iš New Yorko
į Hamburgą’per 10 Iki 14 dienų ........................................ $55-85

6. Red Star Linija, perplaukianti mares iš New Yorko j Antvver-
pą per 8 ik-i 10 dienų........... ................... .’.................. .  .>. $57.80

7. Canadian Pacific R. R. Linija, perplaukianti mares iš Mont-
real į Antwerpą per 12 iki 15 dienų . ...............   $56.80

8. Russian-American Linija, perplaukianti mares iš New Yorko
• j Liepojų per 13 iki 18 dienų .. ............. $53 00

Išvažiuojantiems Lietuvon parūpiname ir pasportus nuo 
Rosijos konsulio, teip kad kiekvienas gali drąsiai eiti per ru 
bežių policijos netrukdomas

Reikalaujanti šifkorčių j kitus miestus 
norite išvažiuoti ar iš kur parvežti, o jeigu 
kitę mums visų vaikų metus, o: męs ■’tgal 
visų linijų kainas, tada jus pasirinkę sau 
prisiųsti mums pinigus per Money Orderį 
kuo greičiausai išsiųsime.

Adresuokite mums visada šiteip-

A.. Olsze wski
3252 So. Halsted St. Chicago, II)

Jei sergi, aeriksakiak, bet priltak arba parašyk pas aš išgydysiu!
Per 80 metų daktaravęs, tyrinė 
jęs medicinos mokslą '

• ■nf lių veikmę, kurios
gydo žmogaus kūną.

’ universitetą per 20
/■J bSV džiau Didžiamjam New
vn VYRUS IR MOTERIS

gydžiau greitai ir gerai.
I 10 metų atsidavęs

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

kad tavo pasažierius gerai atvažiuotų, tai siųsk ją per,

A. Olszevvskio Banką
Jei nori, kad tavo siųsti pinigai greitai ir gerai nueitų, tai 

siųsk juos teipgi per— *

llf vdoma mitai, tikrai Ir •• ntl- 
ik‘W..«&■ 

* • »flpry tfi, MtilfiaMi kr* 1)0, 
uianadiįiiaa*, (tapimui 1 K»XtjB

Plaučių Ilgos.
Dn>u')i. Broaohiiai ir kl<ca pl.a 
etų !l,-o« t krat, UztOoma mano 
vėliausiu bužu, štralea liftn.

Patarimas Ir 
ifttyrlmss dykai. 

Dr. ZINS (tarp Randolpti Ir Laką)
ValinSMi Mm* S ryta iki • vakare, •adėliaj nu* • ryt* iki 4 y*

♦ g MIm A*nie Lukai*žTJBerry ®<-BrookĮy*.H;Y. 

bjftea

MSBMie Ar®.. New York Mr®. Udd;e F ••'•h- 

Mina.—Irau Pai»*. Box W, \orkhaven. Pa. *

J GALĖTU GARSINTI IR LIUDYTI 
SAVA STEBUKLINGA GYDYMĄ;

M. ROZENSKI. vice pres.
GARY SECURITILS COMPANY.

|- » inkorporuota
ONAL BANK BLDG.

GARY, INDIANA.

Užsftlmšfeal^—mv.niH.vinrMr u m U t* kankina do
rinimai. pilklnantli punta neavclka-
mas. erzinimai, tentas nare. l(tu(tinloao, mp 
iicvdom virtai minėtam Md#)iuiu» be vartojimo 
peilio ir be •luntlmo į4ta>taa<b

Sutinimai utjt-rB4lę h|toe kortoi padaro 
gyvenimaiaeiaiminit*, IŠGYDOMOS ANT VI
SADOS BK ŽUDIMCILABKK

Gazuotos ir SusMe tyslos įįXkil' 
dasi viaur ant tem»»hėnSalta kūno, bet daufi.a- 
aial kairėj putėj; Jot pataretanocų labai nerandi; 
yra ailpnaa velkanti* (aMttane daaftmai nuolateL

’ Dr. fcC. ČOLUNS
' įsteigėja* Oolline New York Medical Institate.
HERA' VISAM PASAULYJ DAKTARĄ,

Stipini » ty laikro
dį v i* {e m t G «. D. ta SS.78 ir raprreo lUa* ii- 
egzaminavimai. Jei nebūt taka rntp Hkaai. 
NtarnkėkH. tai atartą.' ATMINKIT, kitur ui 
mokysite ui toki taikredį į js tai. Aukeutaa* 
reteiHia Ir tekėtas Dykai w ktaua laikrodi.m 
tmisiM Mira te.

čionai pacientai bu v* labai
6tes, adresai ir padėka * *“

Kiti daktarai 1
padėka laiikaia,

ILNNTkMTM, UTCMTSM. (BTltN. UDMt 
jnk| štamus ukmžtn. • • <

Eina Iš Chicago*, antri metai, 20 
piial. 7x10 formate knygos, *u vlršla- 
lials. Prenumerata metams 1100, pa
vienis num. 10c. "Dagyje” telpa Įvai
rų* lietuvių piešti paveikslėliai iš mu
sų politiškojo lauko ir visokį link
smus pasiskaitymai. "Dagia” turi ra
stis kiekvieno lietuvio name, tai gy
duolė nuo visokių “izmų” Ir kitų ligų-

Siunčiant pinigus už prtnumnrat* arba raitus, 
visados reikia adresuoti (iteip:

“DAGIS” Publ. Co., 
812-33rd St., Chicago, llliaote.

5 DIENASISGYDAU | -------
Koriu i(gyd)tl ktakrien* vyią serganti 

ki#«>sm"» kraujo .totas, aervitkf »ue.».l*)imf, pai—.—,   .
vtres. šlt> e euollrdoa SMlulinlma* yra atvira, visiems, k ui i. praleido d.ur pinigu ant dak 
tarų ir vaistu b* jok e* naudos r mano nerz yra parodyti vistelis litiems (mostems, knrie 

gydomi d>( aat •vasdaugmu daktaru b* jokio ptaltekima, kad a( taria viealaiėlį bodf

e mokėk ut gyBymą b* naudo* — moktk m* tikrą Išgydymą. 
A( tikrai liąrtau liga* skilvio, p|aučt< ir inkstu, net ir labai tassdluta*.

Cleveland. Mirt. -X Justo 
ton. Ark. — A Jo* Mlculką. 
[o. Jaokeou st. 80. Bsod. Ind.

I. Jacobson. H p® r mato re- __ _ -fefc Boa tajutadote 

•1A Do* Simo GuIm, Zadar. Dolmacia.

Moterų Ilgos.
Vlduriaė* Itgc* sksuainat strė
nos*. Baltosios urk ijinta* ir kitos 
irtos tiktai ll«v<f'*S.*. Utpako- 
įita* tarno*, utadintos ir nervJš- 
kc* ilgos mo'er^.

UtnuOdijimBB . 
‘ kraujo,

ir viso* odos ligos, kaip re polkai 
piktoji dedervin*, (naro Ta, nle- 
tlui-s, hemol'i'K'al. sustiprini-" 
m it sisių. naikinanti nubėglmai 
įsisenėjusios ilgo*.

AŠ KALBU 
LIETUVIŠKAI.

„SO. CLARK STC||ici|ž|||

Mas Išgydom Vyrus
Mg* trokllam, kad visi, kurie yfa neužganėdinti su kitai* 

gydymais, ateitu pa* mus ir pamėgintu mdsų tikrų ir IHikl- 
■a gydymų. M p* paartkinsim tau dėlko kiti gydymai tavų* 
neilgydė ir kaip męs tava ilgjdysUn.

tisprte telmynilko gydytojaus, rudos plėmos, lopai burnoje, 
skauduliai ant iteiluvio, slink imas plaukų, skausmas kauloo- 
se,Yunariuote. ptemo* ant kūno, jsnslu* tekanti skauduliai. 
MŠS IŠGYDOM ŠITOKį PADEJIMA-MES NRLOPOMI 
klsskišsv!sm as Ar kankina tavų nubėgimai paeinanti nu® 
nUDuL iTldl perėengitno guujto* tiesų, tyrifki silpnu- 

mai. nualinimaa, silpna atmintis, galvos
skandėjlmai, plėniai prieUl akis, nerviėkumas, skausmai strė
nose’ Ar pats ėsi apimtas nors vienu II tų ženklų? Ateik pna 
mus. mjs tave Ugydysiut nes kitaip nereikalauji mum mokėti.

Ateinąs Nusilpnėjimas
mas, negallaguma* prie darbo arba tinkamu, 
nu gyvenimo, nuirsimas, yvalrus gėdinanti 
silpnumai, ir tt. ATIDĖJIMAI YRA PAVO- 
JING1—PAS1RODAVIK SU MUMI DABAR.

Odos Nesveikumai
lopai, netobn- 

lumal, žalido* skauduliai, pageltonavus ir 
iiblyikus oda, pajuodavę paakiai. Vyrai, yra 
jum nuo to visko vaiste*, atsišaukiant paa 
mus ant gydymosi- GALĮ UŽMOKĖTI KA
DA BUSI IŠGYDYTAS.

hksta, Pūsles ir Sėbrus Nesveika* 
mal Inkstų nesveikumą* gali llsivystytl 

į pavojinga* kompUk*®ljas, ir jeigu ne- 
•tbomu tagimdpa KUėA Mm* ir kompiikael- 
ja*. Ar manai apsivesti? Ar esi tikrai sveikas?

mokintis Barzdaskutyklos?
Tatn ista Šį amatą gali iš

mokti nuo 4 iki C savaičių.
\ Kainuos tau. tik MO. Mm 

duosime vi*a tetą skutimo 
SrlB prietaisų. S i* amatas yra 

>>Qkamu perdėm ritame 
aviete Ir tamsta turtai la-

I da savo ypatiikąvertelvys- 
tą busi savo darbdaviu. Rašyk pat: 

NOSSOKOFF’S BARBER SCHOOL
1405 Peno Avė., Pittsburg, Pa.

FRANKJ.BAGDZIUNAS
33S1 Attburn ava., Chicago, III.

Band Ir OrchBBtra
Muziką pristatau viso k lems reikalams 
Duodu lekcija* ant smuiko ir mando- 
llno.Mokytąjae prie Schmoll’s Academy 
«f Muslc, Room 87, Auditorium BMg.

____________________ ID0K61U1! 
praktikavojau Paryšiuje, maid-i 
doue, Berline ir Peterburge, 
surasdainaa naujausias gvduo 
les išgydymui visokių ligų. Su- 
grįžus iš Europos daktarų bend- 
rovė išrinko savo pirmsėdžiu; o 

,z v- ‘ dabar užkviečiu sergančius vi- 
šokioms ligomis, nes paaukauju

- ' -J via* aavn mokslą sergantiems.

Sveikus mokinsiu kaip uilaikyti sveikatą, o seiyantius iiįjį- 
dyeiu, nes be sveikatos nira laimės nė darbininkui nė bitnienfti.

PROGRESAS MEDIKALIŠKAM MOKSLE! «L 
Tik tie daktarai pasekmingai Išgydo, katrie tėmĮJa | mokino* mokslo prta 
gresa; katrie te nedaro, negali sergaaėią išgydyti, aitai kad užrako gyduole* 
ne n*dj*ORlo bodo, ne* n*ąj*usi Medicinos pagerinime! tekiem* daktarams 
nežinemi ir ar tai Jie užmiršo ar nenori Žinoti, netėmijant į mokslą, kad 

KRAUJAS YRA TAI PAMATAS SVEIKATOS IR GYVASTIES. 
Gyduolės, kurios nepataiso kraujo 
išgydyti ligas, nes blogas kraujs^ 
NAUJAUSIAS BUDAS PRITAIKYMUI GYDUOLIŲ!

Užtikrinu, kad mano visos gyduolės yra pritaikytos prie kiekvie 
nos ligos; už tai ir daugiausia sergančių išgydžiau ir tuos, ką kiti 
daktarai neįstengė. Jei aš pasakysiu, kad galiu tave išgydyti, tai j 

tikrai apturėsi sveikatą.
* o * a •- S«rf*kis garsinamų profesorių, ne* tai yra paaąmdyli kom« • 

PAoAKCtA . panijų šarlatanai kaip ir bumbugo Instituto šarlatanai, net* 
numirusį daktarą Kalinsą garsina ui savo daktarą profesorių. I Žinok gerai, < 
jog geras daktaras niekad ui algą nebernaus. Matant tokia* neteisybes, 
apginti nuo apgavikų, tad pagal ‘praAymą draugų daktarų irdmonių. kuriuos , 
išgydžiau. kad serganti žinotų kuratrąsi Ukrą psįelbą sveikatai, apsigan inau. <

AP81MU JU8 IŠGYDYTI
narių, kaulų, strėnų, kojų, pečių ir šonų. 
/ ‘ 4 -*-*—’ j. Gaivos skausmą, širdies. 
Greito pailsimo ir sunkaus kvėpavimo,„ _ _ __ _ _ .._ r_ _ _ _ _ _ _ _ . mil

psijos.’ neuralgijos bei nervų ligos; teip-pat nuo saužagystės ir ik to įgautų 
.. — ....---------------------l,------ nemigos ir nuo visokių uisikro-

lip-pat MOTERĄ: skausmingų Ir 
,___ .___ , gumbo ir visokių moteriškų hgų;
ims nepagelbėjo; aš kad apsiimu tai ir H<y- 
gas. .Butų geriau, kad iš karto pas mano 
Utur; jei ne ąsablškai, tai parašyk lietuviŠ- 
RaŠyk kaip moki ir kaip jauti nesveikumus 

ad reikės pritaikysiu gyduoles.

Vienatinė LietuvISka Sąkrova.
ir *S«nturs litsrstBro* ant ”N®rtb Sids” Chica(® 
čion Salima fanti moksUSką. »»i*ti(kt| ir draaiT 
k* kay|*. raiaačiij. (kaplisrią. abrortti*. visokią 
jaikraiČių. Amerikos ir Earopos ir popisrą <rM 
matom*. T*ip<i M laikau visokio tavom juo
dyto. paltelį, plunkami. drakuojauM| matemklą. 
kritvą, stsraoskopą ir daugelio kitą daiktą. No*1 
Muiirikit* atsilankyti, o busite n*t*a(diatL

PETRAS M. KACTIS
NS44 W. North ovo. Chloogo, III
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