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Į POLITIŠKOS ŽINIOS.
MASKOLIJA.

Dar galutnai nepriimtas durnoj 
rando sumanymas įvesti Lietuvoj 
žemietijas. Bet nors jas ir įvestų, 
Lietuvos žmonėms naudos iš jų ne
bus, nes rando norima iš jų pada
ryti savo įnagius, savo padėtojus. 
Todėl rinkimų teisės teip supainio
tos, kad vietinių gyventojų perei
tų kuomažiausiai . Stolypin pai
nioti moka, bet išpainioti jam ūžta; 
nesiseka. lai paprastas dalukas, 
kas naikinti moka, tas tverti ne
įstengia kas tveria, tas nenaikina; 
'kas paprato spausti, tas laisvės ne
duoda. Ir Stolypin, apdirbdamas 
savo, žemietijų programą Lietuvai 
ir Baltarusijai, teip rinkimus sutai
sė, kad vietiniai gyventojai kuo
mažiausiai turėtų jose savo atsto
vų ir kad su žemietijų pagelba 
valdžia galėtų piudyti tarp tavęs 
Lietuvoj gyvenančias tautas: lietu
vius su lenkais, baltarusius su len
kais, katalikus su stačiatikiais. Be 
piudymo mat valdžia negali apsi
eiti, nes tik besipiaunant tarp sa- 

k vęs Maskoiją apgy venančioms tau- 
tojns galima ją teip neteisingai 
valdyti, kaip yra valdoma. Ką 
maskoliškoji valdžia tik veikia nė-

• tikrų maskolių apgyventuose kraš
tuose ; ji vienuose savo sumany
muose palieka vis spragą, per ku
rią tautos gali tarp savę piudyti: 
vieniems duoda daugiau, o "nuo 
kitų atima ir tuom pasėjo tarp nu
skriaustų pavydumą, o tarp neva 
apdovanotų didesnį godumą. Bet 
tautoms tarp valdžios supiudytoms 
tarp savęs besipiaujant, valdžia ly
giai pančioja nuskriaustuosius, 
kaip ir apdovanotuosius. Žiūrint 
į savo vįsus valdžios darbus ma
tyt, kad išnaudojanti visą Masko- 
liją biurokratai ^gerai pažįsta žmo
nių silpnumus ir tuos silpnumus 
moka sunaudoti palaikymui savo 
sauvalios * ir žmonių prispaudimui, 
vis tiek, kas jais nebūtų — tikrie- 
jie maskoliai, ar nemaskoliai. Biu
rokratai visus išnaudoja, nors iš
naudoja ne vienaip: nuo vienų ati
ma kaulą ir jj meta kitiems, kad 
gavę kaulą piautusi su tais, nuo 
kurių jį atėmė.

Tas valdžios besistengimas piu
dyti maskolius su ne maskoliais 
matyt kiekviename valdžios darbe, 
bet ištikro ne matyt, kad toji val
džia ir likimu tikrų maskolių la
biau rūpintųsi. Valdžia ant ūkiš
kojo banko supirktų žemės ploti] 
visokiais palengvinimais ir dova
noms iš Maskolijos gilumos trau-

* kia tikrus maskolius ir traukia juos 
vargai, nes mažai rasis kolionistų,

. kurie Lietuvoj prie gyvenimo mo
kės pasilaikyti; prisitaikymui, arba 
įvedimui į svetimą šalį savos tvar
kos reikia, kad kolionistai patįs bu
tų kultūringesni už vietinius gy
ventojus, kad turėtų patįs daugiau 
energijos, butų savistoviais, tuom 
tarpu maskoliai kultūriškai stovi 
žemiau negu lietuviai ir lenkai, o 
energijos ir savistovumo jie tu
rėti negal, nes pati valdžia tą mas
kolių savistovumą naikina savb 
nfgėistaina globa ir pnžiurirnami 
kiekvieno žmonų žingeidumo. Sa
vo sumanymu kolionizuoti Lietuvą 
maskoliais valdžia ją gali dar la
biau nupuldyti, bet savo siekio su
rusinti ją. turbūt, neatsieks.

Pereitą'sanvaitę netoli Varšavoš, 
ant gelžkelio stoties Grodzisk, kok
sai vyriškis metė bomtįą. ir susirin
kusius žandarus. >^uo e.xplio- 

vienas darbininkas ir
> užmuštas, ke

rimi mirtinai užgauti. [Bombametys 
suimtas. Tat, nors valužia ir ener
giškai i)eva gaudo revoliucijos ša\ 
lininkusį bet išgautdyti jų neįsten- 

’i' gia nei išnaikyti kartuvėmis ir ka
ro teisiais. Nuraminti žmones 
galima Įvien duodant tą, kas jiems 
būtinai reikalinga.. Jeigu Maskoli
jos viduriuose žmonės teip laisvės 

«rt*rastii. kaip supranta tą 
Latvijoj, Lenkijoj, Lietuvoj, Mas- 

kkolija turėtų jau geresnį rėdą ir 
valdžios piudymai žūtų, jos siundy- 

-tačiatikių ant kitų išpažinį- 
$ų neturėtų pasekmės, ji

rijos
vienas žandaras tapo
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Metas XIX

savo tikslams terp žmonių nerastų 
padėtojų ir pasekėjų.

CHINAI.
Anglija atsišaukė į randus Pran

cūzijos, Jungtinių Valstijų ir Vo
kietijos kviesdama tų kraštų ran
dus drauge atsiliepti į Cmnų-ran
dą ir pareikalauti tuojaus priėmi
mo paskolos padirbimui gelžkelio 
nuo Havanos į Se-Čuan. Mat An
glijos, Prancūzijos ir Vokietijos1 
piniguočiai seniai buvo sujtarę tam 
tikslui Chinams pinigus duoti, bet 
dėl protesta_Anį£nkos, kiįrių pini
guočiai teipgi panorėjo prie pasko
los prisidėti, Chinų randas sutarties 
neužtvirtino. Kadangi ir Europos 
paminėtų viešpatysčių raudai kiš- 
tiesi nenorėjo, tai piniguočiams at
siėjo tartiesi su Amerkos bankinin
kais ir juos įsileiti. Sutartis jau 
padaryta, todėl dabar Anglijos ran
das kviečia ir Ameriką reikalauti 
nuo Chinų priėmimo tuojaus pas
kolos, kad per užvilkinimą banki
ninkai palūkanų nežudytų.

Chinuose, Yingtak apst rityj vėl 
sukilo gyventojai ir jų piktumas 
krepiasi pirmiausiai prieš svetini-/ 
taučius ir krikščioniškus nisijonie- 
rius. Tose aplinkinėse buvo bap
tistų misijos. Dalį jų išgriovė su
kilėliai, misijonieriai paliego ir at
kako į Hongkong , prigulintį 
glijai- .

ir erzinimo atsitiko Prancūzijoj, 
kur pirma teipgi dvasiški ja, o per 
ją ir popiežius, ant valdžios labai 
didelę turėjo įtekmę. Ispanijos ran
das žada pertraukti tarybas su po
piežium, kurios prasidėjo apie su
tvarkymo katalikiškos bažnyčios 
reikalų Ispanijoj. Užsispyrimas 
mat ir fanatizmas retai tokius vai
sius išduoda, kokių užsispyrėliai 
laukia.

joo vaikų, kaip kumečių, taip ir 
sodiečių ūkininkų. 'Tose moky

tos, sudegė daug gyvulių ir visas 
turtas. Kaimas dabar žada skir
stytis į viensėdijas. Manctrta.

(“Lietuvos Ūkininkas“).

An-

gana

buvo
Lai-

MESIKA.
Meksikos valdžioms pasisekė su

šaukti Yukatano apskrityj sukilu
sius indijonus ir išvaikyti juos į 
sunkiai prieinamus kalnus. Bet ar 
jie ten susirinkę ir susidrutinę vėl 
nepradės užpuldinėti ant baltpSr- 
vių pliantacijų ir miestų, negalima 
dabar įspėti. Jeigu prie sukilimo 
prisidėtų ir kitos Yakutano indijo- 
nų giminės, valdžiai nelengva bu
tų suvaldyti. Indijonų padėjimas 
Meksikoj ištikro sunkus, ne leng
vesnis neg Jungtiniuose Valsčiuo
se. Neįstabu todėl jeigu jie savo 
skriaudėjams nori atkeršyti. Bet 
Meksikoj indijonų yra kur kas dau
giau t«n yra valstijos, kuriose in
dijonų yra daugiau negu baltpar- 
vin.

Švento Jono dieną rengiamas bu
vo žmonių sukiiinr s valstijoj Se
nom. šiaurinėje Meksikoje, 
vąldžios

las išguldomas lietuvių i * rusų kal
ba. Vaikai inukyktosna priimama 
dovanai. < Prie kiekvienos moky
klos yra skaitykla lietuviškų kny
gų. Patįs mokyklų namai 
gerai sutaisyti.

Neseniai Ginkim^ dvare 
kvotimai visoms mokykloms,
kė 17 mokinių ir visi jie išlaikė. 
Per kvotimus buvo daug priėję ir 
pašalinių žmonių, ypač mokytojų. 
Malonu buvo klausytes, kaip vai
kai lietuviškai atsakinėjo — 
džiaugsmas širdį vėrė. Kad Dievas 
daugiau tokių Zubovų Lietuvai 
suteiktų, beregint nn*ų tėvynė 
prasišviestų. 4 ;

Kaip gr. Zubovo mc tykios 
vuoja, bus jau kelinti r tetai.

(“Viltis”).

gy-

IŠ BIRŽIŲ.
Jau pernai buvo “L. U.” rašyta, 

jog Druseikių sodžius nuo grapo 
nupirko , karčiamavfetę . mokyklai 
statyti. Šitais metais prieš Vely
kas nutarė magazino sienas (grū
dus pardavė) dovanoti mokyklai. 
Sulaukę nto valdžios pašelpos ke
tina magaziną parduoti, o mokyklą 
iš plytų mūryti. Nuo paveizdin- 
go Astraviečių valsčiaus su Dru
seikių sodžiumi pasielgimo galėtų 
kiti* valsčiai ir sodžiai pasimokyti. 
Beveik prie kiekveno sodžiaus yra 
karčiamavietės. Kodėl neperkate ?

. (“Lietuvos Ūkininkas“).

Bet 
sugriebė gabenamą iš 

Jungtinių Valstijų ginklų ir amu
nicijoj transportą ir tokiu budu 
plianas per anksti likosi atidengtas. 
Žmones sukilo ankščiau negu bu
vo sutarta. . 
suėmė kelis 
ginkluotų 
ja žmones

Aplinkinėse Del Rio 
mažuosius pulkelius 

sukilėlių. 
. pulkais.

Areštuo- 
Nereikia

PORTUGALIJA,
Portugalijos viduriuose neramu, 

žmonėms negali įtikti karaliaus 
Manuelio valdžia. Jau kelis kar
tus leidžiami buvo paskalai, kad 
karalius nori nuo sosto atsisakvti, 
bet rando laikraščiai nepatvirtino
tų paskalų. Manoma, kad kara- į užmiršti, kad valstija Senora smi
lius ištikro nori išsižadėti sosto, bet .kiaušiai prieinama, kalnuose veik 
randas bijosi, kad jam pasitraukus, ■ visai savistoviai gyvena 

kamegu indijonų giminių, 
dyt

respublikos šalininkai nesusidrutin- 
tų. Mat daugumas Portugalijos 
gyventojų geidžia pas sa^ę respu
blikoniškos rėdos, todėl, pasišali
nus nuo sosto dabartiniam karaliui, 
jie be abejonės, kad iii per revo
liuciją bandytų išversti taonarvhiją 
ir įvesti respublikonišką tvarką.

Portugalija kitą kartą buvo vie
na iš turtingiausių Europo , turėjo 
dideles kolionijas kibiose kraštuo
se, jai prigulėjo dideli plotai že
mės ypač Afrikoj. liabait vienok 
jos turtingumas išnyko, 
tojai tamsiausi Vakarų 
iš kolionijų liko jau nėdaug, di
desnę jų dalį paveržė m o jos An
glija. Viena iš didžiausių dabar 
jos kolionijų liko — Maziunbibo 
pakrančių kolionija, rytinei Afri
koj. Ir čia prieš jos valdžia su
kilo juodparviai gyventojai. 15 
d. berželio, kada atkako Portuga
lijos kariumenė, ant jos užpuolė 
ginkluoti čiabuviai aplinkinėse Ce- 
lege. Čiabuviai—likosi sumušti,
mūšyje krito jų . 100 kariautojų, 
miestas Celege pateko kariumenei. 
Bet sukilimas dar ne suvaldytas, 
kariumenė nedrysta traukti toliau 
nuo jūrių pakraščių.

juos nebus lengva.

daug 
Suval-

jos gyven- 
i Europoj,

ISPANIJA. Į
Popiežiui su encyklikoms prade

da nesisekti, joms jis bejeikalo su
erzina tik žmones, jų savo pusėn 
jau šiądien negali pakreipti, kaip 
tai buvo šimtas metų atgal, kada 
jo encyklikų klausė karaliai, o kar
tais prieš popiežių turėdavo nusi
lenkti ir toks despotas kaip Napo
leonas I. Dabar laikai kitokį. Dėl 
protesto Vokietijos rando popie
žius turėjo- atsiimti atgal savo en
cikliką, kurioj užgavo vokiečius 
protestonus. Per eųcykliką jis su
sierzino ir su Išįjanijos randu. 
Jis pakėlė protestą prieš karalia'us 
dekretą, kuriųbm leista Ispanams 
nekatailkams statyti dievnamius to
kius jau, kaip katalikų, kas pirma 
Ispanijoj buvo uždrausta, nes ant 
rando kataliki škic jie kunigai turėjo 
didelę įtekmę. Ir čia popiežiui at- 
seina apsirikti, nes per saVo pasiun
tinį prie popiežiaus jį pranešė, jog 
ne mano nusilenkti ir jeigu popie
žius ne atsiims savo protesto atgal, 
Išpanija panaikys seną sutarimą 
tvarkantį katalikų prietikius. T%- 
syk prasidėtų kova su dvasiški j a 
kaip tai dėl popiežiaus užsispyrimo

IŠ TRIŠKIŲ, ŠIAULIŲ PAV
Gegužės 9 d. naktį, sudegė di

desnė dalis Triškių miestelio. Ug
nis sunaikina 23 namus; pavirto 
pelenais geriausios ' sankrovos. 
Nuostolių bus apie 50000 rublių. 
Išsigandę gyventojai, begesindami 
gaisrą, nesuskubd savu turtų gel
bėti. Gerai dar, kad vijo nebuvo, 
nes kitaip būt visas miestelis su
pleškėjęs. Bažnyčia taip^Mt bu
vo dideliame ’pavojujt, -bet subė
gę žmonės iš aplinkinių kaunu su
skubo ją apginti: pasiliko ir para
pijiniai namai. Sudegi 3 karvės.

Gaisras prasidėjo ii vienos kū
telės, bet jo priežeių^ <*ar

EMIGRANTŲ IŠNAUDOJ4- 
’ MAS.
'‘Balandžio to, Xulkaviškio gelž- 

kelio stoty j’ pūHtas* grįžtančių iš 
Amerikos žmonių pakėlė triukšmą 
Jie sakėsi davę pinigų nupirki
mui bilietų sargams-palidovams, 
kurie pristatomi policijos lydėti pa
imtų ant sienos emigrantų lig.tė
viškės. Gavo antrą tiek išleisti. 
Ir kam tie sargai reikalingi ? ’ Jug 
jeigRžmogua grįžta namon iš už
sienio, tai jau niekur neprapuls. 
O tas lydėjimas perbrangiai žmo
nėms apcieina. Leiskim nuo Vil
kaviškio lig Seinų už kelį sumo
ka po 20 rub., o valgis ir kiti da
lykai dar tiek. Matęs.

(“Rygos Garsas”):

neatsargumą nu pypkfmu.
— (“Viiti^H

1Š ŠĖRIjŲ, SUVALKŲ GUB.

V. 2. Banko namuose prie Jurgio 
prospekto.

Parduodamų dvarų surašąs ga
na ilgas ir atspauzdintas vyriausy
bės dienraštyje “Pravitelstvennyj 
Viestnik” No. 74. Kokie dvarai 
parsiduoda, musų . laikraščiuose 
spauzdinti negalime, nes tas sura
šąs nesutilptų ir į kelis numerius

Per tai tiems “L. Ūkininko“ 
skaitytojams, kurie norėjo sužinoti 
parduodamų* dabar dvarų surašą, 
išsiuntinėjome 74"^ No. “Pravit. 
Viestniko“.

Iš viso tokių atsišaukė 15 žmo
nių.

■Galima tas “Prav. Viestn.“ nu
meris ir iš redakcijos parsikviesti. 
Kaina 5 k. ir 6 kap. parsiuntimas. 
Siųskite markutėmis. Adresas: St. 
Peterburg, Kontora “Pravitelsven 
nyj Viestnik“.

• Kas norėtų artymesnių apie tuos 
dvarus žinių, tam reikia atkeliauti 
į V ilniaus 2emės Banko V aldybą 
pasiteirauti arba per ištikimą žmo
gų susižinoti. 1

Nors nelengva nepratusiam pa
čiam žmogui dvaras nusipirkti, be 
įvairių brangių tarpininkų, bet vis
gi nėra ir taip sunku, kad tik pini
gų butų.

Žinoma, vienam dažnai esti sun
ku reikalinga pinigų suma susi
rinkti, bet kas neduoda keletui su
sidėti pinigus į krūvą ir nupirktą 
dvarą išsidalinti. Bankas taip da
ryti leidžia.

Visgi jei kas gerai nenusimano, 
kaip čia su tokiu pirkiniu prasidė
jus, tegul kreipiasi į išmintingus iš
tikimus žmones, kad. kokios, nerei
kėtų Užstatymo prakišti. Mat prješ

das: daryti užsiūkijinvo bendroves. 
Keli' susitarę žnionės nueina pas 
notarą (rejentą) ir padaro1 lyg 
kontraktą, jog tokie ir tokie stei-; 
gia užsitikėjimo bendrovę žemei 
pirkti ir viens iš* jų ar keli apsiima 
atsakyti savo turtu už viso reikalo 
vedimą, kiti gali magesnėmis su
momis atsakyti,. o parprastai’pajų ne
šėjai atsako tik įneštais pajais. To
kios bendrovės leidžia “šaltinį”, 
“Viltį“, "L. Ūkininką’ 
Žinias“.

Galėtų jos ir dvarus pirkinėti 
(“Lietuvos Ukipinkas”).

‘Lietuvos

■ ISUETOVL.
- . Iš VILNIAUS.
Miesto taryba pavedė mokslo 

apygardas globėjui patvirtinti su
manymą amatų mokyklos mote
rims. Mokykla butų penkiakliasė.

Mirusioji lenkų rašytoja Eliza 
Orzeškienė, kaip jau rašėme, la
bai užjautė vargingą žydų gyven- 
nimą, kuri nupiešė keliose gražio
se apysakose. Už tai žydai jai 
yra labai dėkingi ir dabar jai mi
rus, daugelyje vietų pagerbė jos 
atmintį pamaldomis. Taip antai 
ir Vilniaus žydai gegužės’17 d. 
sinagoje “Taharot-Hakodeš" buvo 
labai iškilmingos pamaldos už jos 
dūšią. Sinagogoje buvo ir . trukų 
vilniečių. f

(“Viltis“),

IŠ ALUNTŲS, UKMERGĖS 
PAVIETO.*

Gegužės t dz rtidegė 6 namai, 
tarp jų ir valsčiaus mokyklėlė, ku
rią* lankė nemaža vaikų. Mokyto
jas buvo leituvis, ir mokymas ge
rai ėjo. • y •

— (iegužės 3 d. išmušė kilai ja
vus šių kaimų: GaidamOnių, An- 
takščių. Bajorų, Motiejūnų ir k. 
Ledai krito didumo laukinio obuo
liuko. Daug nuostolių ...

("Šaltinis“)< '

IŠ VADOKLIŲ. UIWtERG£S 
PAVIETO. r

Balandžio 29 d. aplankė šį mies
telį gaisras. Pradėjo degti iš el- 
gėtnamio, kur, sako, senis elgeta 
užkrėtė pypke (gu r belinį. 8 šei
mynos liko visai be pastągės. Per 
gaisrą atsirado nemaža beširdžių 
vagių, kurie prisivogė visokių ne
laimingų padegėlių daiktu ypač bu
vo vagiamos žydų sžnMrovininkų 
prekės. jt ,

Kai-kurie vagįs suimta:
(“šaltinis”), t

Ant rubežiaus Minsko ir Vil
niaus gubernijų, valdiškuose miš
kuose prisiveisė daugybė pasiutu
sių vilkų. Vilkai atbėga į kai
mus ir apkramto žmones ir gy
vulius. Vileikoje (Vilniaus gub.) 
vilkas apkramtė 5 žmonės.

(“Rygos Naujienos").

IŠ ALIZAVOS, PANEVĖŽIO 
, PAVIETO, - , 

Kaip kuriose šios parapijos vie
tose žmonės serga šihinęmis, 
daugiausia ir miršta. Sįriptor.

(šaltinis")*^

o

IŠ JONIŠKIO, VILNIAUS 
GUBERNIJOS. -

Kol išvarė iš Joniškio bažnyčios 
lietuvių giedojimus, lenkai-triukš- 
madariai giedodavo lenkiškai. Bet 
išvarius, nebeliko kam giedot. Da
bar klebonas jau prašo pirmiau 
giedojusių lietuvių, kad imtų gie
doti lenkiškai. Pirmiau buvo nu
rodinėjama, kad lietuviškai nėra 
kam giedoti; 
kad lenkiškai 
vis dėlto negi 
dojimą. Kam
Pirmiau jiems buvo ginama, o da
bar jie viliojama. Lietuvių cho
ras buvo didelis, daugiau 20 žmo
nių, ir giedodavo puikiai. Bloguo
ju ir geruoju mus traukia lenkin- 
ties.

dabar pasirodžius, 
nėra kam giedoti, 
išvarys lenkų gie- 
gi butų lietuviai ?

Giesmininkė.
(“Viltis“).

Iš ŠIAULIŲ.
Grapai Zubovai savo lėšomis 

puikiai užlaiko 6 mokyklas savo 
dvaruose. Jas lanko daugiau, ne:

Iš SMILGIŲ, PANEVĖŽIO
• : PAVIETO* » u

Gegužės 6 d. seno jpjlbndoriaus 
čionfi ant Šeduvos gptyės ištiko 
gaisras. Nukentėjo 43 • šeimynų, 
kurie pasiliko vsai bc.»pastogės ir 
maisto, nes nesuspėju , išgelbėti 
Priežastis gaisro tikrąg nežinoma, 
bet, kaip sako, buk .tai padegę 
maži vaikai, kurie žaid( tu degtu
kais daržinėje, nes ten, ii pradėjo 
pirma degti.

(“šaltinis“)’. '

IŠ SKUODO, TELšij) PAV. !

Balandžio 29 ir 30 d. vėl buvo 
licitacija valstiečių turto dėl mo
kesčių už žemę. Licitavojo kunig. 
Oginskio valdininkai. 
— žydai visai nieko 
žmonės nors ir pirko, t 
žai, — daugausiai 
tįs, kieno turtas. , #■.

("Lietuvos Ūkininkai”).

pirkikų 
rko, o 

bai ma- 
tie pa-

Iš JLAKIO, TE1 
Balandžio 6 d. išc

PAV.

PIRMOJI BYLA DEL LIETU
SIŲ JU^TŲ.

“Visuomcnis” 3 numeryje ran
dame Af. B~kos įdomų pasakojimą 
apie pirmąją bylą dpi lietuviškųjų / 
raštų, atsitikusią 1870 metais, ne
kaip “Auš| f’ pasirodymas. Po 
lietuvių ūdos lotynų raidėmis 
uždraudi (1864—^1865 m.) ne
siliovė, kaip matome ito pasaky
mo, rodytis lietuvių raštai, spauz
dinti Prūsuose ir slapia į Didžiąją 
Lietuvą pęr sieną gabenami, tik 
ant tokių knygų viršeliųysj>auzdi- 
nimo vieta buvo nurodoma Vilnius, 
Zavadzkio spaustuvė ir dažniausiai 
netikri metai ir šiaipjau buvo 
stengiamasi prisilaikyti senųjų, 
pirm uždraudimo Vilniuje išėjusių 
knygų išvaizdos.

J/, B-ka yra tos nuomonės, jog 
tokios kont ra f akcijos pradėjo Til
žėje spausdintis .ne anksčiau 1867 

metais toksai spauz- 
i nuolatinių, tvarkus, 

tokių spauzdinimų 
Valančiaus rastai, 

vo išleidžiama 3000

1

m., bent 
dinimas

Ibcitaciįą reikia užstatomas arba ki- Vyriausiu:

“Ponas ir Mužikai“. Atlikta ge
rai. Svečių prislinko pusėtinai, bet 
ir nesigailėjo, kas buvo. Už tai 
lošikams ačiū. ;

— Iš musų krašto šįmet labai 
daug į Ameriką iškeliavo, o kiti 
dar rengiasi. Liūdna.

(“Lietuvos Ūkininkas“).

VIRBALIO, VILKAVIŠKIO 
PAVIETO. .

Prieš tris sanvaites vienas Lat
vijos baronų, žydui agentui pade
dant, surinkęs iš šios apylinkės iš
vežė

IŠ

visą vagoną darbininkų, 
(“šaltinis“).

Iš VILKA\ IŠKIO.
Pas mus šįmet visi javai, 

žieminiai, taip ir vasariniai iš pat 
pavasario puikiai atrodė, bet dabar 
dėliai šalto ir sauso oro sumenkėjo.

(“Šaltinis”).

kaip

SINTAUTŲ, NAUMIESČIO 
PAVIETO/

Gegužio 17 d. ištiko didelis lie
tus ir labai daug suplakė javų, iš
plovė rapukus (bulves). Vanduo 
umu laiku pakilo, veltomis rugių 
varpų nebuvo matyti.

Žmonės džiaugėsi šiais metas, o 
kaip žiūrint prisieis antrą kartą sė
ti. Nesutiksi tokio, kuris nedejuo
tų.

Pas mus labai bloga, nežinia kaip 
toliau.

IŠ

Sntark. Gentis. 
(“Šaltinis“).

DVARŲ PARDAVINĖJIMAS.
Kas metas bankai stato ant lici- 

tacijos gana daug dvarų. Ne visi 
tie dvarai parsiduoda; bankai dva
rininkų valdomi ant savo brolių 
turi susimylėjimą ir tokios Imitaci
jos dažnai esti tik komedijos arba 
pagązdinimas, kad kaltininkai pasi
skubintų skolą atsimokėti. Bet 
visgi tokios komedijos ne visuomet 
dailiai užsibaigia. Kasmet iš kelių 
dešimčių kartais ir šimtų dvarų ant 
lictaeijos išstatytų dalis visgi išti- 
krųjų prasiduoda. Štai Vilniaus 
Žemės Bankas birželio mėnesio 1, 
3, 8 d. pardavinės pirmukart Vil
niaus gubernjos dvarus, o birželio 
24 d. pardavinės nenupirktus antru 
kartu jau pabaigtinai. Taipogi bir
želio 4, 9 ir to dienomis parsiduos 
pirmu kartu Kauno gubernijos 
dvarai ir birželio 25 d. — antru 
kartu.Vilniuj]

-taip vadinama kaucija sudėti To- 
liatB. Jei’ iš Notacijos kam dva
ras tenka, tai rėkia į 14 dienų kita 
reikalinga suma užmokėti. Jei kas 
to padaryti negali, tai anas užsta
tymas prapuola ir dvaras pasileka 
nenupirktas, j

Jei kas ne visai gerai nusimany
damas, kaip prie tų pirkinių prieiti, 
atkeliautų į Vilnių neturėtų kur 
teisybę sužinoti, tas geriausia pa
darys atėjęs į lietuvių laikraščių 
redakcijas pasiklausinėti.

Čionai gaus patarimą be jokio 
apgavimo kaip reikia tokiame atsi
tikime elgtis ir prie ko kreiptis. 
Žinoma, tokio reikalo nereikia ant 
paskutinės dienos atidėlioti, bet 
pradėti kiek anksčiau.

'laba r tokie laikai, jogei duo
dasi dvarai pirkti, tai reikia tuomi 
naudotis, reikia net skubintis. Ana 
Poznaniuje (Prūsuose) lenkai su 
vokiečiais jau už kąsnį žemės var
žosi ir dar kaip vrržosi. Latviai 
ta: x)gi dažnai prie savo dvarų že
mės neprieina irgi per vokiečius.

Ir prie musų žemės ima veržte 
veržtis įvairus atėjūnai. Galime to
liau neprieiti ir mes.

Tad žiūrėkime, kad ta žemė, kuri 
mums nuo senovės priguli, nes mu
sų prakaitu ir krauju aplaistyta, 
mums iš rankų neišsprūstu.

Anais metais buvo tikėtasi, kad 
vyriausybė pirkte išpirkusi išdali
nus žemes, bent dalies dvarų beže
miams ir mažažemiams, bet pasi
rodė, jog ne taip greit dar to su
lauksime, bent šiai kartai dar to
kios permanos1 nėra ko laukti.

Pasilieka dabar patiems rūpintis 
nors pirkimu įgyti musų žemelės.

Anot Plunksniaus (“Šalt.“ No. 
20) j vienas Poznaniaus lenkas įgi
jęs .didelį visų įsitikėjimą renką 
tūkstančiais pinigus ir pirkinėją 
dvarus, kuriuos išdalina kolionijo- 
n<s ir išparduoduoda lenkams-val- 
stiečiams. Pinigai pas jį nepra
puola. Daug metų jisai veda to
kius piniginius reikalus, ir vy
riausybė nors skersuoja, bent nie
ko jam negali padaryti. “Panašiai 
juk butų galima ir pas mus da
ryti. Tik norėkime ištiktųjų gel
bėti žemę nuo svetimtaučių, o vis 
tik padarysime žymę“ — užbaigia 
savo rašinį Plunksnius.

Vis-gi, tifrime pasakyti, kad to
kiu budu sunku butų mums daug 
kas padaryti, nes toki ištikimi 
žmonės reti yra. Ant galo, kaip 
butų netikėtai tam žmogui numi
na F Yra geresnis pas mus bu-

.] tarpe

—5000 egzempliorių; elementoriai 
po 10000; kantičkos ir maldakny
gės dagi po 15000 iki 20000 egz.; 
kaikurios knygos turėjo keletą lair 
dų.

Šių raitų! leidimo ir platinimo 
organizaciją papasakoja Rusų val
džios šaltiniilii:; Russkoje dielo na 
okranach, g|ava 15 iš laikraščio 
“Golos Moskvy“, 1885 m. per- 
spauzdintą S. Šolkovičo rinkinyje? 
Sbomik statey razpasniajuščich pols . į 
koje dielo po otnošenijų Zapadnoj 
Rossiji IL Vilniuje 1887 met. 
Pasakotieji tame straipsnyje lietu
viu spaudus daykai pesemti iš 
“iTelo kančeliariji Vilenskagp ge- ' 
neral-gubėmatora“ No. 185. !

šitais šaltiniais pasiremdamas 
šit ką pasakoja toliau M. tf-kaį 
Baigiantis) |867-iems ir praside
dant 1898-iems metams 
džiakono Zabermanno 1 
Prūsuose 
tyta 4 b 
kaime), 1 
ta nęvia tnalkoi 
na mėdiijė Vainute 
pa v.) bažnyčia. Re

V

Tilžės 
rupesniu 

učiame pasienyje pasta- 
lyčios (vieta Robkojų 
iuo tikslu buvusi pirk- 

nns parduotoji se- 
(Raseinių 

:ojų bažny
čion biivęs paskirtas kunigas, k 11- 

1863 mot sukilimeris

Dr 
juost 
valst

g sij anuo kunigu Robk>- 
apsig\ venę, kaipo Prusą 
iai, įrįs išeiviai, kurie bu

vę viriausięji kunigo Zabermannc 
agentai —' knygų 
anas1 a

platintojai. } 
anas 4 Prūsų bažnyčias šventomis 
dienomis susirinkdavę daug žmo
nių if. Rusų Lietuvos, kuriems bu
vę sakomi pamokslai prieš Rusų 
valdžią ir parduodamos, ąr šiaip
jau duodamos Zabcrmano; išleisto-, 
sios Jknygelės. Pasienio kunigams 
Zabėrmannas siuntęs knygas ve
žimuose dviem dugnais arba per 
kontrabandnėšius. ! _

Valančius pats rašęs kurstoma- > ' 
sias knygeles ir siuntinėjęs jas Za- 
bennannui 
spauzdindayęs ir atspauzdintasias 
vyskupui grąžindavęs. Vyskupai 
nurodant Z. siuntinėjęs platinimui 
knygas tai venam, tai kitam ku
nigui. Valančius siųzcjavęs jam 
pinigus kartais po tūkstantį rub. 
knygelėms spauzdinti, Kai-kurie 
kunigai persirėdydavę valstiečiais, 
ėję per seną ir gabenę knygeles. 
Kiti asesorių (pristavų) rūbuose 
varinėję ir platinę knygas! Pla
tinę jas klierikai, miestelėnai, vąl- 
stiečiai, ypač gi davatkos ir trau-

Tilžėn, kuris tenai

■■



įlinkės. Kai-kurie gerai jomis už- šipažinęs kur tai su Obrien-de- 
’dirbdavę. "

Pagal tų pačių šaltinių spręz- 
'damas ir dar vienu lenkų laikraš
čiu besiremdamas M. B-ka, spėja, 
jog Robkojų kunigų buvęs tuomet 
Antanas Brunza.

Valdžia, visą tą dalyką susekusi, 
liepė 'suimti ir į Vilnių atgabenti 
šituos kunigus: 1) Reta vos džia- 
koną, Žvinglių kleboną, Pranciškų 
Butkevičių, 2) Žygaičių kleboną 
Vincentą Norvaišą, 3) Salantų 
kamendorių Pranciškų - Struopą, 
4) Darbėnų kamendorių Kazimie- 
rą Eitutavičę, 5) Naujamiesčio 
kamendorių Mateušą Kazilauskį, 
6) Pagramančio kamendorių Vin
centą Btrividą, 7) Gaurės kamen
dorių Vincentą Dembskį, 8) Gar
dumo* filijalistą Joną Grigakuna- 
vičių ir 9) Tauragės kleboną Ja
ną Tomaševičių.

Jų skaičių padidino dar augš
čiau minėtasis kun. A. Brunza. 
Buvo d*r įtariami Dovidovičia 
(Dovidaitis. turbut vyskupo se
kretorius Justinas) ir Račkauskis 

-^turbut Jeronimas); bet ar jie 
irgi buvo suimti, M .B-kai neteko 
susekti.

Kunigai suimti nemokėjo tei
sintis, daug tardymuose išsikalbė
jo, atsirado dar tokie, kaip Bata
kių klebonas Eligijušas Montvila, 
kuris nebuvo suimtas ir laisvu no
ru išdavinėjo. Priėjo prie to, jog 
Vilniaus general-gubernatorius Po- 

■ tapovas atsiuntęs Kaunan žandarų 
generolą Losevą vyskupo namų 
krėsti, bet nieko įtariamo ten ne
surado.

Daugumas suimtų kunigų liko 
ištremti. | kiti šiaip jau nubausti. 
Byla pasibaigusi 1871 met

Šitą savo pasakojimą baigia M. 
B-ka tokiu pastebėjimui:

— “Tatai buvo pirmoji didžioji 
letuvrų byla dėlei raštų. Ją pakėlė 

Jbem kunigai — vieninteliai tuo- 
j met lietuvių šviesintojai. Taip 
’ darbuotasi ir kentėta nebe musų 

“Žiburio” ir “Saulės” veikėjų 
tos....“

(“Lietuvos Žinios”).

Lassi, pastaraisiais laikais dažnai 
su juo suspėdavo, atvažiuoda o 
dagi Vilnius, kur Obrien-de-Lassi

Jurgio viešbutyje). Matomai, 
Obrien-de-Lassi turėjo jam “dar
bo“, nes kiekvieną šykį Pančenko 
grįždavo iš Obrieno (iš Vilniaus) 
— šimtu-pusantru vežinas namo, 
nors jokių pacijentų Vilniuje ne
turėjo. Peterburgo slaptoji poli
cija gavus žinoti, kad Buturlinas mi
rė Pančenkos nunuodytas — Pan
čenko nuimtas, suimtas taip-pat ir 
Obrien-de-Lassi. Prasidės vėl in- 
domi byla.

Pažymėtina, kad
si giminė (dėdė) gf. Ronikeris 
aną sanvaitę taip-pat 
lei intarimo, kad užmušė milijo
nieriaus Chrzanovskio
nazistą, taip-pat y savo giminietį. 
Ir dar viena: drauge su Obrien- 
de-Lassi pranokėju atvyko Rusi
jon kitas airys O’Rųurka*- (da
bar tai lenkų aristokratų gimi
nė) ; garsi Tamovskiejiė gi iš na
mų O’Rourkaitė. • Aristokratija, 
kaip matome, pradėjo garsėt, tik 
ne

suimtas de-

sunų gint

is to galo.

IJOJ. 
protesto

kar-

VĖL MILIJONAI IR 
ŽUDYMAS.

Peterburge gegužės XI d. mirė 
vidaus reikalų ministerijos valdi- 

- ninkas, buvęs oficieras Vasyllus 
. Buturlinas, milijonierius tėvo 
paveldėtojas. Pasirodė, kad jis 
mirė nuo nuodų, o tuos nuodus da
vęs jam, kaip sakė, Peterburgo 
daktaras Pančenko. Mat, prieš 
keletą dienų Buturlinas truputį su
sirgęs ir pasikvietęs sau Pančęn- 
ką. / Ir išėjo aikštėn vėl biauri 
istoriją, kurios veikėjai iš aūgštų- 
jų Rusijos sluogsnių. Jaunas Bu
turlinas buvo vienintelis sūnūs di
delio" Buividriškių -; dvaro (palei 
Vilnių) savininko, žinoma Vil
nų je generolo Butrlino. Buturlino 
sesuo, taip-pat didelio Kaironių 
dvaro (8 viorstai nuo Vilniaus) 
savininkė, prieš du metu ištekėjo 
antru sykiu už Patrikijaus Obrien- 
de-Lassi, žmogaus taip-pat turtin
go ir plačiai, žinomo Vilniauą ari
stokratijos tarpe veikėjo-komer- 
santo. Jisai tai ir intariamas, kad 
inkalbiuėjęs (žinoma, sūriai užmo
kėjęs) Dr. Pančenkai nunuodinti 
Buturliną. Mat, labai plačiai-ari- 
stokratiškai begyvendamas, Obrien- 
de-Lassi pamatė tur-but pristig
siąs pagaliaus pinigų; mirus gi 
jaunajam Buturlinuj — visi mili
jonai Buturlinų turtai (inkainuoja 
juos 10 mlijonų )tektų jam, kai
po artimiausiajam (per savo žmo
ną) inpėdiniui. Obrien-de-Lassi 
paeina iš. Irlandijos išeivių, dagi 
iš. karališkosios gimine*. .1 Nukel
tojo kitąkart Irlandijos karaliaus 
Patriko IV-tojo sūnūs, mat, at- 
keliavo Rusijon; apsigyvenęs Var-. 
šavoje vedė čia garsaus rusų kar
vedžio feldmaršalo Lassi dukterį 
ir prie savo pavardės Obrien — 
pridėjo žmonos pakirdę. Obrienai 
susigiminiavę su lenkų aristokrati
ja, kaip antai ‘— kunigaikščiais 
Radzivilais, Veliopolskiais, grafais 
iRonikerais, Krasin&kiais ir kit. 
Dr. Pančenko — žmogus, mokytas, 
medicinos daktaras, daugelio medi
cinos knygų autorius, kitą kartą 
buvo dagi prancūzų medicinos 
laikraščio redaktoriumi Paryžiuje, 
bet prie to viso — alkoholikas; 
alkoholis jį pražudė, jisai apsilei
do ir pastaraisiais, k ikais buvo pra
dėjęs uždarbiauti, kaip žinomojo 
apgavingo Avrahovo (“išradėjas“ 
vaistų nuo neišgydomų ligų) “at
stovas”, bei pornografiškų laikraš- 

■ čių atsakomasis redaktorius. Su-

. NU-

Iš GLASGOW, ŠKOT
29 d. gegužio čia buvo 

mitingas, prieš Rusų valdžią dėl 
varžymo suomų laisvės. Protestą 
surengė, rodos anglai sacijalistai. 
Lietuvių teipgi dalyvavo nema
žas būrelis. Kalbėtojai, anglas ir 
lietuvis J“. Adomavičia aiškino suo
mų gyvenimą, jų politišką tvarką, 
ir jų savivaldos teises ritao caro 
Aleksandro I laikų. Tofiau aiš
kino, kaip prie Mikalojaus II ru
sų valdžia pradėjo fcišties į Suo
mijos vidurinius reikalus, 
testuojanti išreiškė širdingą 
jautą Suomų tautai, kuri 
augščiau stovi už pačius 
Vietoj varžimo suomų reikėtų ru
sams imti pavizdis nuo suomų. 
Suomai tai tauta, turi nereikalau
ja Rusijos globos savo gyvenimo 
teikaluose. Protestuojanti išreiš
kė pasibiaurėjimą rusų valdžios 
darbais, ir papeikimą Anglijo* val
džiai, kuri laiko sutartį su tokiais 
valdonais kaip Rusijos caras. Ka
da-gi mes, lietuvai, susilauksime 
užuojautos kitų tautų? Musų tau
ta dar labiau persekiojama rusų 
valdžios. A. Kriaučiūnas.

18 AMERIKOS

* Pro- 
užuo- 
daug 

rusus.

CUKRAUS TRUSTO ŠELMY
STĖS. L ■

Cukraus trusto išpildomasai ko
mitetas tapo patrauktas teisman už 
šelmystes, kurias darė keletą metų, 
nedasverdamas cukrų muito sto
tyse. Taip šehnuodamds, nutrau
kė valdžiai daugiau kaip 2 mili
jonu doliarių, prigulėjusių kaipo 
muitas.

Už tokius vagiliavimus 
trustninkus teismas nuteisė
belangėn, — teisingai užpetnyton 
vieton: vienam, Heikei, trusto se- 
ikretoriui ir kasieriui, paskirta trįs 
metai, o kitam, E. W. Gerbrachtui, 
superintendentui chkraus fabri- 
kos Williamsburge, — 10 metų į 
kalėjimą. Ar jie tikrai įtūps kalė- 
jiman, tai dar nežinia, f. 
dedas taip, kad dideli vagįs 
kada į kalėjimus patenka.

ponus 
tūpti

Mat, čia 
retai

. ! IMTYNĖS. Į.
Visi anglų laikraščiai Ameriko

je; baisiai įdomauja amerikėno tvir- 
tuolia Jeffries ir negro Johnsono 
imtynėmis, kurios turės atsilikti 
4 Jiepos dieną. Visa publika pa
sidalinus į Jeffries ar Johnsono 
šalininkus: vieni tiki ir tvirtina, 
kad Jeffries pergalės, kiti, kad — 
Johnson. Jefferies ir Johnson 
uoliai rengasi prie iiptynių, vienas 
ir kitas daro visokeriopas , ekser- 
cicijas^ir Amerikos laikraščiai ap
rašo kiekvieną jų žingsnĮ. Imty
nės atsiliks arba San Francisco ar 
Reno miestuose, tikrai dar neži
nia — kur, bet būtinai 4 dieną 
liepos. Manoma, kad į jų imtynes 
susirinks ir susibėgs vėpsotų koks 
50 tūkstančių žmonių.

ŽMOGUS, KURS NEMIEGOJO 
20 METŲ.

Hackettstoįvne, N. J. Tūlas 
Alonzo Wire pereitoj sanvaitėj po 
20 metų nemiegojimo ! pirmu syk 
teužmigo. Išmiegojo ištisi dvi 
dieni, o trečioje jis jau buvo ne
begyvas.

A. Wire 30 m. atgal dirbo lau
kuose ir vieną sykį buvo nutrenk
tas perkūnijo*. * Greit po tam jis 
apkurto. Ėjo pa* daktarus, bet 
tie jam negelbėjo. Tąsyk jis pra
dėjo mokintįs apkurtusių ir nebylių 
abėcėlę. Tik, kaip daėjo iki rai
dei Z, jis vėl pradėjo girdėt, kaip 
ir pirma. Alę dabar jį ėmė kan
kinti nemiga. Metai po metų jis 
vis mažiau miegojo, vienok, ste
bėtina, šiaip jau jis buvo sveikas. 
Jis vėl klausinėjo patarimų pas vi-' 
sokius gydytojus, bet tiems buvo 
nesuprantama, kas čia su juo ga
lėjo atstikti.

Pagalios A. Wire visai nustojo 
miegojęs. Jis naktį priguldavo, 
bet jo akįs būdavo atviros ir pro
tas budrus.

Prieš užmigsiant amžinai jis pa
sišaukė savo moterį ir tarė: “Die
vui dėkui! pagalios aš jau galė
siu užmigti“.

IŠTEKĖJO UŽ SAVO MOTY- 
NOS PATĖVIO IR NORI PER

SISKIRTI. -
1 opeka, Kansas. 15 metų, mer

gaitė, ištekėjusi gegužės mėnesyj 
už savo motynos patėvo, atėjo teis
man norėdama gauti persiskyri
mą su savo vyru. “Nebenoriu su 
juo ilgiau gyventi!“ — pasakė ji.. 
— “Jis jau du syk buvo persisky
ręs su savo pačioms, tai galės ir 
šį kartą!“ — Stebėtinas atsitiki
mas: ši jauna moterėlė, būdama 
savo molynes f>atfvio žmona, pa
tapo ji pati jos pačios probobutė.

KETURIS SYK VEDĖ IR PEN
KIS SYK PERSISKYRĖ ŠUTĄ 

PAČIĄ SAVO ŽMONĄ.
San Francisco mieste tūlas Mor

ris Lewis, 25 amžiaus žmogus, 
esąs keturis syk vedęs ir penkis 
syk persiskyręs su savo žmoną, 
o kadangi jis ją myli, tai ir vėl 
greitu laiku ketina ją vesti. Jie 
daro taip: jis moka už šliubą, o 
jo pati moka už persiskyrimą.

LYDĖJO NUMIRĖLĮ IR PA
TĮS ANAN SVIETAN NUĖJO.

15 birželio, Haverstray, N. Ji, 
penki numirėlio lydėtojai važiavo 
karietoj per gelžkelio bėgius; be- 
užvažiuojant ant bėgių pasirodė 
traukinys; gelžkelio sargas uždarė 
pervažiavimą, ir karieta pasijuto 
besanti tarp dviejų karčių užda
ryta, tuo tarpu užbėgo traukinys, 
smarkiausiai sutrenkė karietą ir 
viską sudaužė į šupulius; visi nu
mirėlio lydėtojai akiesmirkstiyj 
patįs patapo numirėliais.

SUSIDEGINO.
Aurvasse, M o. Tūlas G. 

oock, turtingo ūkininko sūnūs, su
krovė krūvą žabų, uždegė ją, šo
ko į ugnį ir ugnyj nusišovė. Be
maž visas sudegė, atrasta tik kaž
kurios kūno dalįs.

VIŠČIUKAS KETURIOM 
JOM.

Vienam ūkininkui, John 
keriui, gyvenančiam netoli 
walko, Ohio, višta išperėjo
riom kojom viščiuką. Kojos ge
rai susiformavę ir viščiukas gražiai 
ant jų vaikščioja.

Pea-

KO-

Pel- 
Nor- 
ketu-

LIGONIS ŠOVĖ Į DAKTARĄ.
Sf. Loutse, 15 birželio, tūlas A. 

Rayne dusyk šovė j daktarą J. M. 
Grant, kurs jį gydė. šovikas pa
sisakė šovęs dėlto, kad daktaras 
jį negerai gydęs. Dr. J. Grantą 
nuvežė ligonbutin. kame tikimos jj 
išgydyt.

jo išleidimus visokiais budais sun
kinti jam juos platinti. Už tai 
Lewis ir reikalauja teip didelio at
lyginimo* f J

MEĘ0INQS KŪNAS BE 
GALVOS

Dės Moinesr[Iowa. Vienoj ne
vartojamoj, nyp seniai pašiūrėj, 
šiauriniame Ųea Moines rado skry
nią, o joje jau dručai pagedus; 
kūną mergino* be galvos. Kas yra

NE DEGTINĖS BUTĄ.
Hayden, Colo. Trį# čia gyve

nanti negrfl!: Lewis Carbin, Roy 
Bazik ir 
nuodino 
niu, kur 
tini.

William Caldwell užsi- 
plaukų vilgymui vande- 
jie manė, kad tai deg-

BEPROTIS.
Biflings, Mont. Gyvenantis ši

tose aplnkinėse farmeris, John 
Maiar, gavęs proto sumaišymą, už
degė savo namus ir tvartus, pirma 
priraišiojo gyvulius, kad jie ne 
galėtų iš ugnies išbėgti. Subėgus 
prie ugnie* žmonėms ir policistams. 
Maiar stengėsi vienam savo vaikui 
galvą nukirsti. Pamatęs polici- 
stus, jis paleido vaiką, pagriebė 
šakę ir gynėsi, o su kita ranka 
stengėsi saū gerklę perplauti ir 
perpjovė. Susižeidė jis mirtinai.

IŠVIJO JAPONIEČIUS.
Darrington, Wa. Dirbanti čia- 

nykščiose lentų plovyklose japo
nai gavo prisakymą iš miesto iš
sinešdinti. Paliko jiems tik laiką 
daiktus susirinkti. Minėtose plo
vyklose dirbo 30 japoniečių. Jie 
išsikraustė į Seattte.

NEUŽGANĖDINTI GYVEN- 
į TOJŲ 9IJSKAITYMUI.
LouisinUe, K y. čiauykščiai gy

ventojų »suskaitytojai atsišaukė į 
kongresą su pasiskundimu, kad 
jiems neužmoka pinigų prigulinčių 
už nepaprastu darbą, taigi už ant
rą suskitymą. Jie dirbę penkias 
dienas viršau* ir užtai reikalauja 
po 3 do|, užgeną. Jeigu ju rei
kalavimą išpildys kongresas, iždui 
atsieis pridėti,, pusę milijono dolią- 
rių daugiau. Jeigu gi Louisvilles 
paveikslą sek* ir žmonių suskaity
tojai ir kituose miestuose, tai iž
dui atsieis žmonių suskaitymui pri
dėti daug, daugiau, o Amerikos 
statistika visgi nebus teip teisinga 
kaip turėtų būti.

NELAIMĖS ANT GEL2KELIŲ.
Clevcland, O. Netoli miesto 

pasažierinis traukinys susimušė su 
lokomotyvu, ų Prie 
tapo sužeistų.

to 13 ypatų

Norwich, N. Y. 
susimušė dvi dalįs 
vius j vakarus traukiniai. Suvir
šum 30 ateivių tapo sužeistų. Ne
gerai juo* pasveikno mat Ame
rika.

Netoli Parker 
vežančio atei-

‘ New York. Netoli nuo čia iššo
ko iš vėžių New Orleans-Terminai 
gelžkelio traukinys. Prie to du 
gelžkelio tarnai tapo užmušti; su
žeista gi daug žmonių.

$3000000
St. Louis, 

David Ranken 
jonus doliarių 
klai, kurią jis

D. Rauken yra pagal gimimo 
airys, 75 metų amžiaus; turtus su
sikrovė iš real estate ir kitų 
nių. Užrašydamas 3 milijonus 
kyklai, paskyrė ir sau $3000 į 
tus iki mirčiai.

MOKYKLAI.
M o. Milijonierius 
Jr. paskyrė 3 mili- 
mechaniškai moky- 
labi ausiai mėgo.

biz- 
mo- 
mc-

NEBUČIUOK.
Amerikoj susitvėrė organizacija, 

varo agitaciją - draudžiančią 
nors bučiuotiesi, nes mano, 

per bučiavimą platinasi džio- 
Matyt nariai tos organizaci

jos jau atprato nuo besibuČiavimo.

kuri 
kam 
kad 
va.

SPAUSTUVĖS SAVININKAS 
REIKALAUJA $1500000.

H'ashiftgton, D. C. Spaustuvės 
savininkas St. Louisa Levis rei
kalauja per teismą atlyginimo 
1500000 doliarių. Mat Amerikos 
krasos užveizda pridėjo persekioti

EXPLIOZIJA IR GAISRAS.
16 d. birželio Chicagoj tarp 23 

ir Butler gatvių pasigirdo smar
kus papauškejimas — tai atsiti
ko explioąiji ties Hansell-Elcock 
Co. namais. Expliozija buvo tiek 
baisi, kad namuose priešakyj iš
metė iš lovbs moterį. Prasidėjo 
gaisras. Liepsnos metės ir į ar
timiausiu* hipnus, į Selig Coope- 
rage Co. krautuvę; bent pusė šim
to žmonių apleido savo butus. 
Atvažiavusiems ugniagesiams daly
kas pasirodė įtariamu. Jie spėja, 
kad expžiozijk buvo padaryta iš
ore, o neįvyko viduryje. Namuose 
nebuvo jokiif explioduoj ančių da
lykų, išskriaųt 25 galonus gazo
lino, iafau<S‘ ugniagesiai išėmę 
Hansell-Elcoęk Co. turi nuostolio 
apie $3O0.ooK' Selig krautuvė — 
$5.000, AbPkompanijos apsidrau- 
dę. — Policija dalyką atidžiai ty
rinėja.

IFinipeg, Maidldba. Baisus 
gaisras veik šu visu išnaikino mie
stelį Irvinė.

__ _ ’j ~ i

Į šiaurius nuo Fort William 
siaučia girių gaisrai, nuo kurių 
išdegė ir ne mažai farmų. Sude
gė teipgi lęntų piovyklos Brolių 
Green. Nuostolius gaisrų padary
tus skaito ant milijono suviršum 
(Soliariu.,

Montreal, Kanada. Trioboj laik
raščio “Herald”, užgimė gaisras. 
Sudegė 25 ypatos. , Mergino* dir
bančios prie knygų apdirbimo ir 
statėjai prie mašinų, per išmuštą 
grindyse skylę supuolė į apačią ir 
ten sudegė. : *•

Niagara Falts, Ont. Netoli nuo 
čia, miestelyj Fa Ils View, savo 
nameliuose sudegė 12 darbininkų 
paeinančių iš Austrijos. Pravardės 
jų nežinomos.

Grand Isiand, Nebr. Sudegė 
čia krautuvės Nebraska- Mercan- 
tile Co. Nuostolius gaisro pada
rytus skaito ant 200009 dol.

VĖTROS.
Washinglon, Penu. 19 d. birže

lio siautė čia smarki vėtra ir audra. 
Nuostoliai jos padaryti labai di
deli. Mieste Marianna užtvinęs 
vanduo nunešė daug triobų. Gelž- 
kelių linijos daugelyj vietų paplau
tos teip, kad traukinių bėgiojimas 
pasiliovė.

18 DARBO LAŪKO.
f Forth Smith, Ark. Kasyklų 

savininkai valstijose 'Arkanse ir 
Oklahomoj, kurių kasyklos dėl 
streiko darbininkų buvo uždarytos, 
nutarė jas atidaryti ir prie darbo 
priimti lygiai unistus, kaip ir prie 
unijos neprigulinčius.

f

f Kansas City, M o. Manoma, 
jog anglekasių streikai kasyklose 
Kansas, Oklahoma, Arkansas ir 
Missouri pasibaigs ir nuo liepos 
mėnesio prasidės darbas.

f Montreal, Canada. Kanada 
Pacific gelžkelio užveizda susitaikė 
su besirengiančiais streikuoti tele
grafistais. Jiems algos pakeltos 
po 5 dol. mėnesyj.

f Pereitą sanvaitę Jungtinėse 
Valstijose buvo 178 nusibankruti- 
nimai, arba xi mažiau negu už- 
pereitą.

iraĮAuiFnm
IS KENSINGTON, ILL.

Subatos vakare, fi berželio, vie
tinė 137 kp. L. S. S. A. parengė 
prakalbas; pakvietė kalbėti Chica
goj buvusius svečius — D-rą J. 
šliupą ir p. Živatkauską, buvusį 
pirmininką S. L. A.
, Pirmas kalbėjo' p. Živatkauskas 

ir savo aiškioj ilgoj kal
boj pasakojo apie bedar
bės priežastis, rabino darbininkus 
nesiduoti papirkti llumi ar ciga
rais ir tik supratus kas geras, 
balsuot už savo atstovus, tik ^ada 
be revoliucijų ar karių tas bedar
bes' panaikinsime. Kalbino švie- 
sties savitarpe, kam galima, lai 
siekia augštesnius mokslus. Kal
bėdamas apie Amerikos politiką 
sakė: Roosevelt buvęs buk tarpi
ninkas prie užbaigimo karės Ru- 
sijojos su Japonija, bet dabar ta
po kurstytoju ir nori kad Suvie
nytos Valstijos užpultų ant Japo
nijos.
; Dr. J. šliupas kalbėjo apie lie
tuvių tautą, jęs pradžią iki dabar
tinių laikų, ir kada ištarė, jog lie
tuviai, tai pirmi civilizuoti žmo
nės iš baltųjų ant šios ašarų pa
kalnės, ,— klausytojų smegenys 
prasidėjo revoliucija, ir nevienas 
eidami pro duris, kalbėjos tarp sa
vęs: “Jeigu pirma — lai bus ir 
paskutinė, neduokim jei pražūt”. 
Daktaras šliupas, kaip visada ne
užmiršta moterų, ir čion papasako
jo apie jas; nuo senų laikų iki 
dabar. • Priėjęs prie religijų, pa
vadino jas purvinu upeliu, kuris 
teikia daugiau nužeminimo, sulai
ko apšvetimą, suvaržę, žmonių 
mintį, pakelia karus, įt vargina

aišku, kad ir kunigai netiki savo 
pasakoms. Ir daktarai* pridūrė, 
kad letuviai sviestus, vienitųs tau
tiškuose darbuose, nežiūrint par
tijų, ar skirtumo nuomonių. Iš
reiškė didžiausią padėką Chicagos 
lietuviams tardamas: “Chicagos S. 
L. A. 25 seimas, jo apvaikščioji- 
mas padarė didžiausią įspūdį ant 
manęs, ištiesų manau, kad pirmas 
lietuvių istorijoj”^, aiškiai parodo, 
jog letuviai kįla ir jų ateitis bus 
šviesi.

Žmonių buvo 200—225. Visi 
užsilaikė ramiai ir paveizdihgai. 
Taigi ašku, kad Kensingtono lie
tuviai darbuojasi. Kensingtone, 
kaip matyt, lietuviai darbuojasi su 
atvira širdžia, nes L. S. S. A. kp. 
susideda iš 80 ypatų. Jų jaunutis 
choras teipgi malonų įspūdį daro.

Baigiant ištariu ačiū *pp. Algmi- 
navičiui ir Vilimaičiui, nes tik per 
juos Kensingtonas gavo progą iš
girst Dr. J. šliupo kalbą.

Smitkt.

Iš E. ST. LOUIS, ILL.
13 d. , birželio būrelis lietuvių 

susirinko pas savo draugą pasi
linksminti; žinoma, prie bačkučių, 
bet, matyt, linksminosi per gerai. 
Todėl pribuvo tvarkadariai, ku
rie 8 lietuvius nusivežė ir tie užsi
mokėjo po $9.85. Vieną žmogelį 
pasiėmė net sergantį ir tas turėjo 
užsimokėti.; Kaip ten nebūtų su 
tais gabenimais lietuvių, nors ir 
policija elgtųsi neteisingai, bet ir 
lietuviai ne be kaltės ir jie užtrau
kia gėdą ant visos musų tautos. 
Negražus letuvių pasielgimai ken
kia mums visiems: juk šiądien 
akyse svetimtaučių stovime že
miau juodparvių.

Darbai čia eina neblogiausiai; 
iš kitur pribuvusiam darbas ne
labai sunku gauti.

Kaip visur, teip ir čionai musų 
tėveliai stengiasi kokiu nors budu 
supiudyti žmonės ant tų nabagė
lių “cicilikų“. Viena dievobai
minga moteriškė, prisiklausiusi kur
stymų, parėjusi namon, pamatė, 
ant sienos paveikslą kandidato ant 
Suv. Valst prezidento Dėbso. Pa
ėmusi žirkles, išbadė akis, prikai
šiojo raudonų popierų vietoj akių, 
ir teip visą paveikslą subadė ir 
sudarkė ir paskui, tyčiodamasi sa
kė: “Na, kas jau tam plikagal
viui pasidarė, jis akis išsibadė, net 
kiaujas iš akių bėga“. Jeigu mu
sų kunigėliai pasakytų, jog “ei- 
cilrkus” galima yra mušti, nušauti, 
arba kitaip kankinti, ištikto butų 
galima sulaukti baisesnių skerdy
nių, negu buvo Odesoj, žydų sker
dynės. Lietuvos Sūnūs.

Iš KENOSHA, WIS. /
4 d. birželio š. m. buvo pareng

tas teatras, atlošta Gužučio dra
ma Ponas ir Mužikai; lošė Lietu
vių Kanklių Giedorių Draugija, 
šv. Petro salėj. Nors oras buvo 
blogas, bet susirinko į pusantro 
šimto žmonių vyrų ir moterų. Mat 
ta draugija prie teatro pridėjo ba
lių su svaiginančiais gėrimais nau
dai bažnyčios, tai vargšai nebijojo 
nei lytau*. Teatrą atlošė pusėti
nai. Prieš atidengimą uždangos, 
išėjo vietinis vargonininkas pasa
kė : Parengė draugija perstaty
mą dramos “Ponas ir Mužikas“, 
kaip bus dainuota dama, meldžiu 
visiems sustoti ir atiduoti garbę 
savo tėvynei. Po teatro išėjo vie
nas vaikinas apsirėdęs čigonu pa
sakė porą juokų apie čigoną, ir 
apie Lietuvos ūkininką; antras vai
kinas dekliamavo eiles apie laikus, 
kaip . lietuvius plakė.. Dainų ne
buvo, kur jos dingo? Mat ponas 
vargonininkas supyko ir nėjo va
dovauti, o giedoriai patįs nedrįso. 
Gėda liko kam? Giedorams, iš
ėjus ant estrados pasakyta, jog dai
nų nebus, nes pervėlus laikas. Mat 
pamelavo. Lošiant teatru prie ba
ro ir alaus skambėjo lietuviškos 
dainos.

tiškbs ir bažnytinės draugijos vi* 
sos iš vieno nutarė eiti su parodai 
užprašyti D-rą J. šliupą su pr» 
kalba. Po prakalbų bus piknikai 
Uždarbis nutarta apversti knygyne 
naudai, kuris keturi metai atgal su
sitvėrė ; prie jo sutvėrimo viso* 
prisidėjo Baltimorės draugijos, 
bet visgi trūksta jau pinigu. Gal 
prie šitos progos pasiseks jį su
šelpti.

Rengimo viršininkai yra:-pirm-'• 
sėdis — P. Lašauckas, kasierius, 
— V. Želvi*, sekretorius —- V. 
Dreigmas, maršalka — J. Mandra- ; 
▼kids. F. Dreiginas.

.. I
IŠ BRIDGEVILLE, PA.

Darbai gerai eina ir iš kitur ’ 
pribuvusiam nesunku darbas gau- ' 
ti. Yra čia anglių kasyklos, dir
ba jose kas dieną: yra kelios dirb
tuvės. Uždarbiai nuo $2.25 iki 
$3-40- Kas pribuvo darbą gauna. 
Lietuvių yra pusėtinas būreli*. Or
ganizacijų nėra, todėl lietuviai dau
giausiai laiką praleidžia prie bara. ‘ 
Laikraščiai Čia ateina: “Letuva”, 
“Katalikas”, “Satffė” ir “Keleivis”. ‘ 
Skaitančių yra nedaug, daugu
mas mano, kad laikraščiai‘ibedievy- 
stę platina. Pup¥ Pįdas.

IŠ DETROIT, MICH.
Yra čia daug automobilių šapų 

ir kitoniškų dirbtuvių. Darbai ei
na gerai, dirba pilną laiką. Pa
prastam darbininkui moka po 
$t-5°—1-7° dieną.

Lietuvių yra pusėtinas būrelis, 
15 dieną gegužio lošė ant sce-*’ 

nos komediją “Nepadėjus, nėr ko 
kasti ?” Buvo prakalba apie musų 
lietuviškus reikalus ir tautiškos dai- 
nos. Surengė tą vakarą lietuviai 
studentai Š. š. Cyr. ir Meth. Se
minarijos iš Orchard Lake, Mich. 

. Teatras pusėtinai nusisekė.
P. Lapelis savo kalboj aiškino 

Lėtu vos istoriją ir tautos reikalus. 
Kalbino skaityti laikraščius, nau
dingas knygas, nes raštai dar
bininkus veda prie apšvietimo ir 
susipratimo. Ragino prie blaivy- 
stės. Gal butų kalbėtojas ką dau
giau paaiškinęs, bet vienas iš karš
tų kataHiikų kasžin ką pasakė. 
Kalbėtojas todėl ir nepabaigė, per
traukė kalbą ir nuėjo. < vĮakaraui 
buvo po klebono prežiurai, tai ma
tyt jam kas kalboj nepatiko.

Senas Tčvukaa.'

TĖVYNĖ PAVOJUJE I J 
Broliai Amerikiečiai. ‘ ”

Juodi, tamsus debesiai apsupo iš 
visų pusių musų Tėvynę-Lietuvą. * 
Iš šiaurės gula ant musų rusai, iŠ 
vakarų — vokiečiai, iš pietų — 
lenkai. Jie nori išplėšti didžiausią 
musų turtą — žemę. Tą žemę, 
kurios kiekviena pėda yra aplaisty- : 
ta kraujų ir prakaitu musų bočių, ” 
prabočių.

Jau tūkstančiai dešimtinių musų 
šventos žemelės pateko į burliokų, 
kacapų rankas, jau šimtai masko
liškų šeimynų atsidangino Lietu
von. « ■ >

Vokiečiai, jau iš seno pildydami 
Bismarko įsakymą “Drcmg nach “ 
Ostenf“, išlėto, be triukšmo varė 
savo kolionizaciją Lietuvoj per eilę 
metų, ir me* tik dabar apsižiūrė
jom, kad tuluos valsčiuos Suvalkų 
gub. vokiečių kolionistų jau didu
ma, jau jie užrėkia kai-kur valkčių 
sueigose lietuvius (žiur. .“Lietuvių 
Žin.” No. 37). To ko neįstengė 
kadai šiai atsiekti kryžeiviai kardu, 
šiądien atsiekia vylium Bismarkio 
pasekėjai.

Negana to, musų “broliai“ len
kai, matydami mus pavojuje esant, 
šoko mus “gelbėti”; jie įsteigė ' 
Varšavoj kompanija “Klobski ėt : 
Co.”, kuri superka Lietuvoj dvarus 
ir parceliuodama dalina ne liėfli- , 
vams (kaip galima butų tikėti nuo ‘ 
“brolių”)^ — bet partrauktiems iš * 
Lenkijos mozūrams.

liaudį. Užmetė kunigams, kad 
lietuviai da netur Švento Rašto, 
kad maldaknygės parašytos Bliu- 
movičiaus žydo Vilniuje. Tie fak
tai Iššaukė žmonėse klausimą: Ką 
kunigai veikė? Kur pinigus dė
jo? Sunkus klausimai. Kas iš
ris juos. Kalbėtojas sakė ištiš 
ateitis, nustumdama religiją ša
lto. Ir tada laiminga liks žmoni
ja.

Kalbėdamas apie ateities religi
ją, pasakė; štai ką: 1893 n*-, lai
ke susivažiavimo katalikų — visų 
tautų Chicagoje užėjus klausimui 
apie religiją ateities, kardinolas 
Gobboos tarė: “manau, kad ateityj, 
religija bus paremta ant žmonišku
mo, meilės- ir gerų darbų”.

8 d. birželio š. m. buvo čia di
delis susivažiavimas ir paroda mu
sų miestelio “Woodmen” visos iš- 
dirbystos parodė savo darbą, teip
gi štominkai, vokiety* duonkepys, 
ir lietuvis savo bučemę. Tikėtasi 
svetimų žmonių apie 40000, bet 
buvo vos-apie 20000. Saliuninkai 
nieko neuždirbo, ypatingai lietu
viai, kurie tikėjosi gero uždarbio. 
Tą dieną visos dirbtuvės nedirbo, 
tik odų dirbtuvė dirbo visą dieną.

Ten buvęs.

Iš BALTIMORĖS, MD.
. Kaip kitų miestų, teip ir Balti
morės lietuviai nutarė apvaikščioti

Besivaržant musų kaimynams už
Lietuvos žemę, bežemis ir mažaže
mis Lietuvos valstietis žiuri su 
širdgėla ir pavydu į burlioką, vo
kietį ir lenką, — jam gimtoji že-’ 
mė užgintas vaisius, nėra kam juo- 
mi pasirūpinti, *nėra kam padėti 
jam tą žemę įgyti. Nedyvai, kad

16 d. liepos 500-metų sukaktuves 
Tad|kruvino mūšio prie Žalgirio. Tau-

jisai pats sau be pagclbos paliktas, (1
mato iki šiol vienintČlę pagelbą I
išeivystėje. Apleisdamas tėvynę, 
jis tuom tik palengvina darbą niu-. j ’ 
sų priešams, kurie užplludami mn- " ■
sų šalį iš
Lietuvą, ištautys lietuvių likučius, 
ir tuomet bus po Lietuvai.

Žianru! Šiurpuliai ima manat 
apie tai!....

Ant musu tėvynės kybo

visų pusių, suskaldys



i

V. <
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kardus. Šiądien grasinantis musų 
tautai pavojus yrą didesnis, negu 
pirm 40 metų, kuomet žiaurioji 
Maskolių valdžia buvo uždraudusi 
mums spaudą, kuomet norėjo iš
plėšti mums kalbą..].

Kuomi taps tauta netekusi teri
torijos (žemės) ?

Tauta be teritorijos, tai medis 
•u pakirstomis šaknimis. Toksai 
medis turi vėliau ar anksčiau iš
džiūti ....

Aišku, pavojus grasinantis musų 
tėvynei didis, labai didis. Idant 
prašalinti tą pavojų, idant išskai
dyti tuos tamsius debesis, kurie ap
gulė Lietuvą, turime sukoncentruo
ti visas jiegas, turmje stoti visi į 
eilę be skjrtumo pažiūrų nuo kai
rės iki dešinei. Tokiose kritiš
kose valandose tur nutilti savitar
piniai partijų ginčai. Visų pastan
gos turi būti atkreiptos pre vieno 
siekio — nešiko stačios pagalbos 
mirtim ttzgrasmtai tėvynei.

Broliai Amerikiečiai, turime iš
tiesti pagelbos ranką musų tėvams, 
broliams, seserims likusiems ana
pus vandenyno, mes nedalei sime 
burliokui,, mozūrui ar vokiečiui iš
varyti musų tėvus, brolius, seseris 
iš Lietuvos pastogės. Mes ištiesi
me pagelbos ranką tiems tėvynai
niams, kurie jau telkiasi į;krūvą, 
idant gelbėti žūnančią tėvynę.

Broliai Amerikiečiai," nemanyki
te, kad aš raginu jus dėti aukas, ne, 
šiuom žyg aukos nereilingos....

Mums reikalinga dkcijinė bend
rovė (kompanija), įcuri užsiimtų 
(htarų Lietuvoje supirkimu ir jų 
lietuvių tarpe 1 paskirstymu. Toji 
bendrovė turi būti paremta ant 
griijąi finansinių,' o hę ant filian- 
tropijos pamatų. Toji bendrovė 
galės duoti savo dalininkams daug 
didesnį dividendą (pelną), negu 
kad šiądien jie turėtų talpindami,

baigus gautąją sumą ir nesulau
kiant sekančios; tenka ir badą pa
kęsti, if kitokių nesmagumų' pa
tirti. Tokioj štai valandoj “Para
ma” galės būti jiems draugiškąja 
ranka, kuri palaikys savo bendrą- 
mokslaeivį. Taigi panašiau atsi
tikime mokslaeivių “Parami” bus, 

dapildymas. Ji 
Aušra”

rašymu .kenkiama plaukti aukoms 
ir kad toks darbas yra atžagarei
vių darbas. , i •

ko-
kad

sakytum, “Aušros” 
suves galus to drabo,-kuri 
ar kitokios mokslaeiviaįns remti 
draugijos daro. Į

Svarbu yra ir tai, kad “Para
ma” ketina tarpininkauti mokslaei- 
viams susinešimuose su mokslaei
vių šelpimo dr-jomis. Juk apie tai, 
ar reikia kuriam mokslaeiviui «su- 
teikti pašelpą arba stipendiją, ne 

.kas kitas geriaus galės pasakyti, 
kaip pačių mokslaeivių draugija. 
Gyvuojant “Paramai” 
viui, norinčiam gauti —„ .. .« 
“Aušros” stipendiją privalu bus 
pristatyti “Paramos” paliudyjimas 
ar rekomendacija. 1 okiū budu 
“Aušros” ir kitų panašių draugijų 
susinėsimai su mokslaeivi^is bus 
daug aiškesni.

“Parama”, pagal si vo įstatus, 
gali turėti nariusrrėmfjusę kurie 
įmoka draugijos iždai kasinėtai 
4 rublius, arba 2 dol. 
rikėnams privalu butų 
mokslaeivių draugijon, 
riams-rėmėjams. Tik 
draugiją, kaipo nariai, 
me paremti tiek reikilingą, tiek 
būtiną, tiek balsu šaukiantį musų 
reikalą—mokslaeivių šelpimą. Be- 
to ir sueitume į artimesnius san- 
tikius su musų europine inteligen
tiją. O-gi tie santimai, 
šiai ant nelaimės iki š^ol yra ga
na palaidi; amerikėnai 
lietuviai gyvename, kaipo visai sve
timi viens kitam žmon ės,,tarytum 
jokie bendri reikalai mus 
tarytum nepriklausytume 

savo pinigus yeitinėse kitataučių I musų motynai-tautai.. ..
me manyti, kad, gal būt 
ant sa'vo kailio patyrę Lietuvos Šal- 

i^eiviją, mu
sų vakarų Europos e mokslaeiviai 
nesitolins nuo amerikėnų ir pa
norės veikliai prisidėti prie tų kul
tūrinių darbų, kurie Amerikoj yra 
varomi ir jei kai ingi.

Taigi su tokiomis viltimis, Ame
rikos lietuviai, stokime į “Para-

įstaigose (smulkmeniškai išrodysiu 
■ tą kiek vėliau).. ■

Taigi, . negaišuodaĮui imkimės 
darbo. Teoretiškai |as klausimas 
jau baigiamas svarstyti. Netru
kus bus apskelbti į laikraščiuose 
projektuojami bendrovės įstatai.

Gerbiamoji vsuomenė teiksis at
siliepti kur ir kada galima bus su
šaukti minėtos bendrovės įsteigėjų 
susimRimą.

Juozas Gabrys,
2509 Indiana Av.,

T ’• Chicago, III.

DEL NAUJOS MOKSLEIVIŲ 
DR-JOS VAK. EUROPOJE. 
Pereitame “Lietuvos” numeryje 

skatėme L. Vailionio s parnešimą 
apie tai, kad vakarų Europoje įsi
kūrė nauja . lietuvių moksleivių 
draugija “Parama”, kurios tikslas 
— Savitarpinis Susišelpimas. Iš 
draugijos įstatų dasįžnojom, kad 
draugija rūpinsis suteikti savo na
riams paskoles: trumpesniam ir 
ilgesniam laikui, taipogi jięškos sa
vo nariams darbo vakacijų laiku.

Tikrai, šitokios draugijos įsikū
rimas Vakarų Europoje — dalykas 
reikitlingas, ypač-g> dabartįniuo- 
ju laiku, kuomet iš j Lietuvi vis™ 1 -

' (langiaus jaunikaičių Važiuoja į už- 
' sienius mokslo.semtus.

' Reikia žinoti, kad Užsieniuose ne 
tai, kas Lietuvoje, ar Rosijoj. Te
nai dar vis ne tiek sivetinia dirva, 
ten vis greičiau galima vargstan
čiam moksleiviui gautti koki laiki
na pašelpa, ar koks nors menkas 
uždarbis, pagalios (en, Rosijoj, 
Maskvos ir Peterburgo- universite
tuose keletas žmonių (iš Suvalkų 
gub.) gali vilties gaĮisią taip va
dinamą “lietuviškąją stipendiją”. 
O-gi užsieniuose to nėra. Čia 
viskas svetima, darbas sunku ar 
beveik negalima gauti, o jau apie 
laikiną pašelpą ar paskolą nėra 
ir kalbos. Dėlto-gi, pritrukus 
.moksleiviui skatiko, esti labai var
gu, priseina stipti ir badmir&uti, 
kęsti paniekinimą ir žeminties sve
timšalių akyse — ' o tai-gi *ra 
skaudžiausia.

Kas kita galės būti dabar, susi
telkus musų moksleiviams į sa
vy tarpinės pašelpos drąiigiją. Su- 
mokėję metų pradžioje po 2 ęub.^ 
įtaisę, kur galima, kokį vakarėlį, 
jie visgi surinks bent keletą skati
kų, kuriais galės sunkioj valan
doj viens kitą paremti, dubti viens 
kitam, kokią išgalėdami, paskolą. 
O juk be skatiko sėdinčiam moks
laeiviui kartais ir koks penktukas 
ra didelė bagotystė. Taip yra!
Juk ir tiems, esantiems užsieniuo

se musų mokslaeiviams, kurie gau- 
ka stipendiją iš “Aušros”, be abe-

>nės neužtenka to, ką gauna. Iš-1

- J •t

tą atsinešimą į savo

mokslaei-
kad ir iš

VIuitis arne- 
į stoti šiton 
, kaipo na- 

įstodami į 
mes galėsi-

tie ry-

ir Europos

nerištų.
vienai 

Norėtu- 
ir patįs

rikos lietuviai, stokime į 
mos” narius-remėjus, darykime 
tuo tą darbą, apie kurį nuolatos 
minima ir kurį žinom esant svar- 
bių-svarbiausiu musų tautos gy
venime. (Paramos” adresas: Ju
stinas Vienožinskis, Akademia 
Sztuk Pięknych, Krakoiv, Austria, 
Europe). Kl.

IŠ LIETUVIŲ LAIKRAŠČIŲ.
25 seimas Susiv. Liet. Katalikų 

Amerikoje apsirinko už savo or
ganą einantį VVilke-Barre, Pa. 
laikraštį “Draugą”. “Draugo” re
dakcija numeryj 24 apreiškia tai 
ir taip, kad nematyt, ar ji džiau
gias iš to, ar ji nusiminus. Sako 
tik, kad nuo šio numerio atsisa
kant nuo tolesnių ginčų su laikraš 
čiais ir atskirais asmenimis. Rei
kia suprast, kad ji nieko nebebi
jo.... Kovosiant, sakosi, tiktai 
prieš klaidinga* nuomones, faktų 
iškreipymus ir skriaudžiančius ka
talikišką visuomenę darbus.

“Katalikas” užtai džiaugiasi ir 
garsiai apreiškia: “Žmonių balsas 
Jaunėjo!” “Katalikas” nepalikęs 

"S. U. R. Kat. Am. organu dėlto, 
kad nenorėjęs per pigiai siuntinėti 
savo 1 
riams. .“Kataliko” išleistojąs esąs' 
ne toksai lengvatikys. kad iš savo 
kišeniaus pridėti; Tegul, sako, 
“Draugas” džbar sau žinosi 
Ypačiai bloga busią “Draugui” dėl
to, kad jo išleistojams nebegalima 
busią už Susivienijimo pinigus ūž
ti: mat Susivienijimo vadovais pa
tapo svietiški žmonės!išskiriant vie
ną dvasiškį. O švediškieji jau 
laikys iždą tvirtai.

------j r- r- r n -

laikraštį ' Susivienijimo na®

“Katalikas” nori būt progresi- 
vinis laikraštis ir piktinasi Kauniš
kės “Vienybės” ir Seiniškio “Šal
tinio”- — savo konfratrų — atža
gareivi škumu. “Vienybė”, mat, 
išjuokė sumanymą statyti Vilniuje 
Tautos Namus. Mokslo Draugija 
neturint kur sudėti savo senas kny
gas, o Dailės Draugija —- senas 
juostas ir kitokius skarmalus, — 
tai joms esą dabar statyk Tautos 
namus kad butų kur tie seni daig
iai sudėti. .

“Katalikas” pastebi, kad tokiu.

Lietuvių Mokslo Draugijos 
mitetas paaiškna visuomenei, 
aukas rinkti tautos namams drau
gija teisę turi ir kad niekas jos 
surinktų pinigų konfiskuoti negalės 
Draugija tik neturinti teisės leisti 
loterijas, laimėjimo bilietus 
šiaip knygeles aukų rinkimui: 
reikią valdžios daleidimo.

ar
tam

Liaukis valgęs mėS^ir rtPbumUS, 
• valgyk vaisius, žalumynu*^ salotą, 

gerk pieną, ir girą. 2 1
Gerk daug vandenį taip pat ge- 

. rai jaigu gersi pasukas (maslion- 
kas).

1 Karštis nieko tau riepadairys, tik 
mokėk užsilaikyti.

Mesk gėręs alų, mažiau Valgyk, 
> gerk vandens, kiek rfk tavb dūšia 
1 nori, o saulės .spindimai tavęs ne- 
’ kliudys, busi sveikas.

“Vilties” No. 60 kunigas J. 
mas pirmas prabilsta apie Lietuvos 
inteligentijos nedorybes, apie jos 
ligą — nesilaikyti duotojo žodžio 
ypač piniginiuose dalykuose. Esą, 
kaltinama buvę sodiečiai, kad jie 
nesilaiko duotojo žodžo, bet:

"mes, ypačiai pusšviesuoliai, 
kur kas mažiau vertiname duo
tąjį žodį. Studentų draugijos 
skundžiasi, kad vietas gavę drau
gai užmiršta duotąjį žodį su
grąžinti mažas skolas neturtin
goms draugą kasoms. —

Valgyklos štai Vilniuje skun
džiasi, kad vienoje įvalgę, persi
kelta kiton. Laikraščiai — kad 
užsisakę juos raštu, visus metus 
tęsia su užmokesčiu ir dažnai 
visai nutęsia; knygų sankrovos, 

..jog įdavę kitiems į komisą, nė- 
besusilaukia atlyginant” ir tt. 
ir tt.
Taip pat esą su paprastu pini

gų pasiskolinimu. Daugybė sko
lintojų, pasiskolinę nuo 3 iki 25 
rublių, paskui nei akių neberodo, 
nebeatmena, nebepažysta.

Kun. Tumas nurodo į Amerikos 
laikraščius, kurie tokių dalykų ne
slepia ir drąsiai ir atvirai reikalau
ja iš letuvio, ypač inteligento, ne 
tiktai darbo, bet ir doros, reika
lingos visuomenės darbe ir savi
tarpiniuose santikiuose. Nusidė
jusius, sako, gal peršiurkščiai, gal 
mirtinai muša. Bet vis esą ge
riau tai, neg užsispyrimas tylėti 
spaudoje apie daugelį tokių daly
kų, apie kuriuos tarp savęs su pa- 
sibiaurėjimu kalbama, ant kurių 
griausmai verčiama.... kaltinįn- 
kams negirdint.-' r f > H?

Taigi nors vieno dalyko Lietu
vos lietuviai pasimokins iš Ameri-. 
kos lietuvių. Bet.... apsiaustiems 
rusifikacijos ir rusiškumo vilnių 
butų ir daugiaus ko pasimokinti 
iš tų žmonių, kurie rusiškųjų įtek
mių nepažysta ir, nors toli būdami 
nuo Lietuvos, visgi pasilieka tik
rais lietuviais.

Tu-

JUOKAI.
Kudykis. . Mama, mano duona 

vėl nupuolė svisetu į žemę.

Molyną (j tarnaitę). Klausyk, 
dėlko tu vis ne tą pusę aptėpi. 
Žiūrė!*, kad toh'aus teptum viršuti
nę pusę!

Rooseveltas (kalbėdamas Pary
žiuj)' Neturėti vaikų tai yra pra
sikaltimas !

Rooseveltas (kalbėdamas Berly
ne). Perdaug turėti vaikų yra 
vulgari ška I

Molyną. Maryte, tu jau tokia 
didelė esi, o vis dar žaisli su ber
niukais.

Duktė. Mama, kuo aš didesnė 
išaugu, tuo labiaus jie man patin
ka. ,

Jinai.. Tu taip nelemtai man 
rašai laiškus, kad aš bent pusės 
kiekvieno laiško negaliu perskai
tyti. -

Jis. Taip. Aš taip, rašau, kad 
mano laiškai negalėtų būt sunau
doti teisme.

ta-

jis 
bet

J

Škotijoje “Rankpelnio” spaustu
vėje buvo suardyta visos raidės ir 
šiaip daug blėdies pridaryta. Da
bar raidės matyt jau sutvarkyta: 
išėjo sekantis “R-nio” numeris. 
Dėl spaustuvės suardymo “R-nio” 
redakcija prisimena pirmesnių* 
tamsuolių biaurus darbus:

“Drg. Jurgelionio laikuose jo 
butas bombarduota alaus bonko- 
ntis, laike prakalbą iš. jo tyčio- 

gatvėmis einant pirštais ba
dyta. Dabar vėl einama stačiai 
spaustuvėn drg. Paukščio mušti, 
Dulkeithe laike surengto vakaro 
kalbėtojui tenka. Kad visam- 
kam, pagaltaus, uždėti vainiką, 
vagiškai lendamą į "'Rankpelnio" 
spaustuvę ir daroma pogromas 
toks, kaip rusą juodašimčių, po
licijos dragūną. Naktyj iš ge
gužės 28 į 2g iškertamas šposas, 
kurio nei viena lietmišką spau
stuvių dar nėra mačiusi. Nedė
lioję randame spaustuvėj išblaš
kytas raidžių kastas, raidės su
jaukta; knygos, dokumentai su
draskyta ir kerosinu aplieta; ma
šina, kiek pajiegta, lyg šunų 
dantimis ėsta'— šis bei tas paga
dinta, sulankstyta. Kad maty
tųs, j°S nakties didvyriai 
nekuom nesiskiria nuo kiaulių 
— pribjaurota.
Tačiaus “Rankpelnio” redakci

ja nenusiminus; sako, tokie tamsu- 
nų darbai nebegalės trukdyti švie
sos darbo. Mananti prakilnesnioji 
drabininkų dalis negirsiant valka
tų, kurie eina spaustuvėn pogromų 
daryti. Dabar esą Škotijoj daug- 
kas nebe taip, kaip kad buvę pir
ma.

Man

Bet visgi jtts skirkit.
Gal pasidaryti 

jei mudu vienoj
didelis 
vietoj

norite

KAIP REIKIA UŽSILAIKYTI 
KARŠČIAMS UŽĖJUS.

(Patarimai Chicagos Sveikatos 
departamento).

Užėjus karščiams valgyk per 
pus mažiau. Karštyje valgis nėrr 
taip reikalinga*. I

Katrė. Kiek kartų Jonuks 
ve pabučiavo aną vakątą.

Zosė. Aš jam saktau, kad 
gali mane du syk jabyčiitoli,
jis darė taip, tarytumu jis niekad 
nesimokino skatliuoti.

A 
----------- r

BYLA.
Dulbis. (Eidamas 81 priškkin). 

Aš irgi negaliu. Duok man kitą 
kambarį! .bli'<• f.
i Kalėjimo sargas. (Sausai% ra
miai). Tai butų juoko!
i Rainis. Aš jo negalfcl apkęst!; 
su juo aš negaliu per naktį drauge 
išbūti.

Dulbis. Jei man sit-.juo reiks 
būti, mano gyvybei gręsią pavojus.

Kalėjįmo sargas. Nu/nu, aš jau 
žinosiu....

Rainis. (Tetraukdamas). Čia 
klausimas, katras iš musų yra bai
sesnis piktadėjas?

Dulbis. Meldžiu, perskirkit mus!
Kalėjimo sargas. Tas negalima! 
Rainis. Ką jus sakote?
Dulbis. Tu tari išeiti....
Kalėjimo sorgas. Sš

prisakyta, Teatrą tik atvarys, tuoj 
čia uždaryti. Suprantat? Čia yra 
7 ir 8 numanai. Tik kaip šitas 
kambarys užimtas, aš galiu imti 
paeiliui kitą numerį. Gerai įreng
toje ukėje Viskas eina kaip per 
siūlelį.

- Rautis.
Dulbis. 

blogumas, 
pasilisįva!

Kalėjimo sargas. Ar tai 
pešties ?

Dulbis. Jis mane gal užmušti!
Rainis. Jis mane nunuodys!
Kalėjimo sargas. Tai palauksiu. 

Bet kitaip pagelbėt negaliu. Jei 
čia butų katras iš judviejų už
mušta, visa tą atsitikimą perduo- 
sju teismui. Užmušėją, išklausinė
ję, nusiųs į rėdybos kalėjimą. Ge
rai įrengtoje ukėje visįtas nenu
krypsta nei per siūlelį.

Dulbis. Taip, tai jus. mąn ne- 
d u oda t kito kambario?. j

Kalėjimo sargas. Aš ųeturiu nei 
vieno jums! o> 4 -

Rainis. Tai mums krųvoj^reiks 
likti? i.

Kalėjimo sargas. Taip skambi 
įstatymai! * {_

Dulbis. Na, tai ant jūsų atsa
kymo. (Traukias į pasienį). Tas 
didėlis niekšas Rainis. >

Kalėjimo sargas. Taip!
Rainis. (Traukiasi prie sienos). 

Čia tas baurybė Dulbis!
Kalėjimo sargas. Taip!
Dulbis. (Piktai). Blogiausias 

žmogus visam musų apskrityje!
Kalėjimo sargas. Tas gali būti!
Rainis. (Perpykęs). Tu esi di

džiausias niekšas pasaulije.: (Rodo 
į Dūli j 1.

Kalėjimo sargas. Ko aš čia ne- 
’'tmu išgirsti! Bet jau man laikas 
•iii. Gulėkite abu sveiki. (Eina).

Rainis. Bet klausikit....
, Kalėjimo sargas. Taip, taip, 

jūsų vakarienę tuoj atnešiu, bet gi
liau į kalbas negaliu įsileisti. (Iš-’ 

• eina).
Rainis. (Nori eiti drauge, bet 

: prie durų sutinki Dulbį ir vienas 
ir kitas bėga už savo lovos, piktai 

, viens į ktą šnairuodami).
t Rainis. (Sau), bįa, tai ir pui

ku!
Dulbis. (Sau). Tokį tik nudėti!
Rainis. Tas niekšas gali manę 

mieganti nugalabinti.
Dulbis. Jei jis manę užpultų.... 

t Na ir birtų po viskam. Jis daug 
stipresnis negu aš.

Rainis. (Sau). Jei aš užmig
čiau, tai tiktai ji* manę nudurtų!

Dulbis. (Sau). Baugu, kad tik 
neužmigčiau!

Rainis.
praeis.

Dulbis. 
sanvaitės 
jam priseis visus iškaščius užmo- 

. kėti, tai turės ir namus parduoti 
ir aš liksiu nuo jo liuosas....

Kalėjimo sargas. (Padeda įne
šęs ant kairiojo stalo: pora agur
kų, šmotą 
dydams į 
viskas.

Rainis. 
valgyti).

Dulbis.
kiai kvepia, jau man net seilės 
varva. Visą vakarą nieko neval- 

, giau, tik vien ką geriau. Taip 
šlykštu ant širdies pasidarė. (Pa
siryžusiai). Geras drauge, ar ne
galėtum man teippat ką atnešti?

Kalėjimo sargas. (Ištiesęs ran
ką). Tad skubėk. Jau vėlus lai
kas ir aš turiu eiti gulti.

Dulbi.-. (Graibosi). ' Ojė! 
savo pinigus užmiršau vyno 
krovoje.

Kalėjimo sargas. Hm. Gaila! 
(Eina).

Dulbis. (Prisikibęs). Mielas 
drauguži, paskolink iki rytojui, ta
da aš užmokėsiu.

Kalėjimo sargas. 
darysiu!

Dulbis. Aš esu 
bis iŠ Ęęržinės.

<lt Kalėjimo sargas. 
bai gerai!

Dulbis. Dievuli mano. Aš juk 
esu guodojamas žmogus.

Kalėjimo sargas.. Jums čia nė
ra guodonės. Guodojamų ypatų 
čia netupdo.

Dulbis. Ką-gi jus apie manę 
manot?

Kalėjimo sargas. Aš nieko ne
manau. Man tik atėjo mintin, kad 
tu, brolau viešbučio langą išlaužęs, 
norėjai įsigauti į vidų....

Dulbis. Aš norėjau prisigriebti 

į namą!
Kalėjimo sargas. (Juokdamos). 

Tani aš tikiu!
Dulbis. Durys buvo užrakintos.
Kalėjimo sargas. Nu kaipgi!
Dulbis. Jie nenorėjo manęs 

įleisti!
Kalėjimo sargas. 

prantama!
Dulbis. ’ Bet jus 

prantat!
K^ip^o sargas.

Labanaktis! (Eina).
Dulbis. Bukite gi protingi!
Kalėjimo sargas. Aš pasilieku 

prie savų pinigų! Skolinti yra 
priešinga įstatams. Antai ten po
nas, jis yra jūsų geras pažįstamas. 
Ar jis nepaskolįs.

Dulbis. Kągi tai jus išgalvojo! ?
Kalėjimo sargas. Na, tai aš jau 

išeinu! Dabar esu paskutinį kartą 
čia. Ir jus galėsit spardyties ir 
spiegti, kiek tik norėsite, o aš mirs 
kartą noriu atsilsį gaut. (Išeina).

Dulbis. (Vaikščioja, žiūrėdamas 
retkarčiais į Ėainį, kurs 
valgo). Tas tik yra netikęs žmo
gus. — Jeigu tik kalėjimo sargas 
nueitų pas mano advokatą, tai be
žiūrint aš bučiau paliuosuotas, tik 
kasžin kaip Kalėjimo sargas ma
no apie manę. Nes aš jam nega
lėjau cigarams nieko duoti. Pini
gus, turbut, užmiršau vyno sankro
voje. O esu alkanas nelyginant 
šuo. (Slenka kiek arčiau prie val
gio). Ak, kaip skaniai kvepia. 
Užsirūkysiu pypkę. Rukimas, sa
ko, nuramdą^alkį. (Įsitraukė pyp
kę, tabaką, prisikimšo ir užsirūko). 
Sako, kad miegas alkį nuvarąs, 
bet aš dabar negaliu gulti. Esmu 
perdaug sujudęs, negaliu Rainiui 
užsitikėti; jis yra rnt visko palin
kęs....

Raini/. (Pastumia valgius ant 
vidurio stalo). Man daugiau val
gyti nebesinori, nesu papratęs taip

Gal tuojaus ir naktis

(Sau). Dar keturios 
ir bus užbaigta. Kaip

mėsos, vyno butelį; ro- 
Rainį). Tai čia jums

(Atsisėda ir pradeda 
Bet ir esu išalkęs!.... 
(Sau). Hm! Čia pui-

Aš 
san-

Ne, to tai ne

ūkininkas Dul

Tai jums la

Tas tai su

manęs nesu-

Tas gali būti.

(Saukdamas užsitraukia 
Rainiai, rainiai, jei nori.

( Atsitraukęs). Kas

Nelysk prie manęs taip

Nebijok, aš tavęs nesu-

Tu man, jei aš nem.-

Nieks nenorėtų prie ta- ir pernai buvo, 
teršti, o aš tai nieka-

Tam tikiu, kad tu ne-

tai norėčiau, nes be rūkymo tiek 
neiškentėsiu, kiek be valgio. Gulti 
visgi negaliu. Mažasis Dutbis irgi 
nemiega. (Jieško po kišenius).

Dulbis. Jis daugiau nebevalgo, 
Dar kiek atliko, tai ir man užtek
tų, vistiek liks.

Rainis. Hm. Turbut savo ta
baką pamečiau, ar kas teatre pa
vogė. ;

Dulbis.. Rodos, kad čia raugyti 
agurkai net seilės traukte traukia. 
(Žiuri skersomis į valgius).

Rainis.
už stalo).

I Dulbis.
yra?

Rainis.
a.ti 1

Dulbis.
ėsiu.

Rai: is.
tyčiau, suduotam. Pažystu aš tavę 

Dulbis.
vęs rankų 
dos, ne.

Rainis.
nori su savo kaimynu suseiti. Tau 
geriau su miesto advokatais ,tad ir 
eik pas juos.

Dulbis. O, o, ką jis man pasa
kė! Ar tai tu geresnis, kad nori 
iš savo kaimyno prūdą užgrobti, 
nors ir neteisingiausiu budu?!

Rainis. Tas prūdas yra mano 
savastis!

Dulbis.. Ką gi vėl jšmislijai?
Rainis. Jau du šimtai metų kaip 

ta% prūdas prigulėjo mano tėvo, tė
vo, tėvui. *

Dulbis. Gal tu sakysi, kad tavo- 
prūdą pirmasis žmogus, Adomas, 
išrausė ?.-».. -

Rainis. Prūdas prigulėjo nuo 
senų senovės prie tos pat vietos, 
ką ir dabar yra; supraskgi, žmo
gelį!

Dulbis.. Tą tik gali pasakyti' 
toks nenuorama kaip ta esi. Mano 
protėviams tas prūdas prigulėjo 
nuo taip seniai, kaip jie tą atsi
mena.

Rainis. Aš turiu esnių kontrak
tus nuo mano ūkės.

Dulbis. Mano tėvo 
prūde prigėrė.

Rainis. Būtų gerai, 
ten butam prigėręs.

Dulbis.' Mano tėvas, žuklauda- 
mas, tris kartus buvo ten įkritęs; 
vos pasisekė gyvą išgriebti.

Rainis. Turiu seną ūkio žemla- 
pį, ir pagal tą, prūdas priguli prie 
mano ūkės.

Dulbis. Ant labo vakaro pame
nant, mano velionis tėvas, tame 
prūde karosus augino.

Rainis. Mano senuolės giminės 
dar atmena tuos laikus, kada prū
das prie musų namų prigulėjo.

Dulbis. Aš dar vaiku bebudams. 
mokinaus čia plaukoti. Ką gi tu 
ant to gali atsakyti?

Rainis.
skęsti ?

Dulbis.
Rainis.
Dulbis.
Rainis.

gus.
Dulbis.

lį). Kas per sutvėrimas!
Rainis.

skęsta.
Dulbis.

žįstamas 
geras peštukas.

Rainis. Taip, aploti kitą, tai ta 
moki. Nebeilgai jodinėsi ant ipa- 
no nugaros.

Dulbis. Tu, kaip žinau, irgi la
bai padoriai apie manę kalbi?

Rainis. Man rodos, ta daug ne
tikesnių pasirodai negu aš.

Dulbis. Ką ta sakai?
Rainis. Kada mano rankose bus 

nusprendimas, tada tu nebeponausi
Dulbis. Tu per greitai džiau

giesi. Tu ne .prūdą gausi, bet gau
si užmokėti visas teismo išlaidas.

Rainis. Aš pasitikiu ant savo 
advokato.

Dulbis. ‘O aš ant savo! Kuli- 
kovskis yra geras žmogus.

Rainis. Tai mes pamatysime.
Dulbis. Taip, tai mes pamatysi

me! Tau reikės iš namų su šita 
byla išsinešdinti.

Rainis. Taippat kaip jums kad 
reikės nuo prūdo atsitraukti. Bet 
aš tau leisiu nusiskandvti.

Dulbis. Žiūrėkit! kokia nekrikš
tyta dvasiai

Rainis. A, a, tai ta taip su ma
nim rokuojies, tad nei ant piršto 
nago juodumo neužsileistu. Tas 
prūdas pasilieka mano, mano, ma
no, nors tu visą krūvą advokatų 
nusamdytom prieš manę!

tėvas tam

kad if'tu

Ir tau neteko ten nu-

Tėvynės Mylėtojų' 
Dr-stės Reikalai
Visu, raitu. T6v. Myl Dr-jo. 

kuone* ir pavienios vpau>.Si0?? Dr'4°" Sriai ir redaktoriui.
L4V, LAUKIS, ‘i »

Brlck «t., Valparai®. Ind.

Nutanmu tik-ką užsibaigusio 
Chicagoj III T. M. D. seimo td- 
hmesnis vedimas musų didelės or
ganizacijos reikalų pereina į naujai 
išrinktos Centro valdybos rankas. 
Pagal šio seimo nusprendimą ir 
norą didžiai atsakomon T. M. D. 
pirmininko vieton tapo išrinkta 
P J. Liutkauckas iš Brooklyno, N. 
Y.; j° pagelbininku liko p. Pranas 
Butkus iš Chicagos, IJ|.; Centro 
raštininku išrinkta p. Joną Dagį 
iš Chicagos, III. Kiti Centro val
dybos nariai, kaip antai: iždinin- 
tau, knygius — teip pat-Literatišką
jį komitetas — liko tie patįs, ką '

h-..m. uuvo. Iždo globėjais li
ko p. Želvis ir p. Kardomas, t

Perduodam! draugijos vairą į 
naujai išrinktos valdybos rankas, 
stipriai tikime, jog musų draugija 
turės jų vpatose gerus iij energiš
kus vadovus, kurie mokkį gabiai 
ją vesti prie tolimesnės gerovės 
Ir aprimo. Mes nei ant valandėlės 
Jteabejojame, jog.: Iii T. M. D. 
seimas, rinkdamas šią nauji valdy
bą, pasirinko pilnai atsakančias ir 
tmkamas ypatas ir iš savo pusės 1 
nuoširdžiai velyjamė mušk nau
jiems vadams geraušioš klftids 
sunkiame darbe. Jų Jaukia sun
kus. bet garbingas darbas, kuriam 
pritars ir kurį parems kiekvienas,, 
geras lietuvis. Tįs lai jiems da- 
duoda energijos ir jiegos. Stiprąs 
pamatai padėti nutarimais: buvusių i 
trijų T. M. D. seimų paleijgyins tą 
darbą, o sekimas abelnai priimti 
draugijos obalsio: “Ad lutėm ei 
amorem patriae! (prie šviesos ii 
meilės tėvynės) užtikrins iž palai
kys musų visuomenės paramą ir 
simpatiją.

Sveikindamas naujus 
kus, podraug skaitau savo! parei
ga tarti nuoširdų “ačiū” visiems 
tiems, kurie rėmė jr darbavosi T. 
M. D. gerovei laike mušti pirmi
ninkavimo tuomi padėjo netik at
gaivinti, bet ir žymiai išauginti 
musų garbingą apšvietos organi
zaciją. Mes žinome, teipgi, jog lai
ke savo pirmininkavimo mes sto
jome skersai kelią .ie vienai 'ypatai 
ir tuomi išauginom 'sau ne vien| 
net ypatiską priešą; vienok jeigu 
tą darėm, tai vien todėl, jog prie' 
to mus verste^vertė musų suprati
mas draugijos gerovės arba aiš
kus seimų nurodymai, kuriuos pil
dyti iki raidei mes skaitėme pir
miausia ir svarbiausia savo parei
ga. Lai gyvuoja ir tobaus bu
joja T. M. Draugija! j Lai gy
vuoja ir jiasekmingai darbuojasi 
musų naujoji Centro vald\*ba!

B. '
Tau ant keršto —• 
Tą matau! 
Ką tu matai?

Matau, koks tu esi žmo-

Tfiu! (Spiauja j

Kariamasis niekad

viršinin-

$ ‘ :

I

ne!

ne

Tu irgi gana gerai 
visame apielinkyj kaipo

pa

K. Balevičius,
T. M. D. Ex-pirmininkas.

P. K. Čepulis, Jcroute, Ariz. 
Jūsų laiškelis tapo perduotas nau
jam Centro sekretoriui. Jeigu p 
Greičius buvo pranešę^ apie aplai- 
tymą Jusi) metinių mokesčių, tai 
^alit būt užtikrinti, jog esate T. 
M. D. nariais, nors i dėlei daugy
bės kitų vardų Jųsųe vardai galė
jo būt praleisti “Letuvoj”.

P. Karaliui, Portland, Ore. Laiš* 
'$as perduotas naujai Centro-w'al- 
lybai. Siunčiant Kud. raštas, per
mainysime Jųsų antrašą). Už .per
siuntimą Kud. raštų Jums. kaipo 
lavieniui, busite malonus patįs už- 
limokėti, nes draugija to neište
sės padaryti -be didelės; savb iždo 
skriaudos. Ačiū už prijautimą T. 
M. D. ir pažadėjimą jos labui pa- 
•darbuoti. į ’ Į ‘Hl .

J 'isiems, kurie kreipėsi prie ma
tęs T. M. D. reikaluose. Laiškus: 
įerdavėme naujai Centro vaideliai. 

•>rie kurios nuo šio laiko reikia 
rreiptiesi su visais draugijos teika-’ 
Jais. B. K.t'Balevičiųs.

IS VISUR.
j| Vengrijoj, koncilatc Krasso 

Sareny 16 d. berželio stigti/au
dra su debesų praplyšimflis ir mw 
to užgimusiuose tvanuose prigėrė 
300 žmonių. Laukai visi išnaikyti, 
daug kaimų išgriauta.

r.

t

| Į| Maskoliškas senatas apreiškė, 
jog žydai* turinti apti 
pljomus, nors ir ne dr 
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koše, turi tiesą gyventi Maskvoj 1 
ir kituose Maskolijos miestuose. 
Policija gi mėgino iš Maskvos iš
vyti 30 žydų aptiekorių.

jU Kubos parlamentas priėmė su- 
mjyiymą leisti netoli Havanos vie
nai kompanijai įrengti lošimo na
mus.

|| Kaukazo viršninkas, drauge 
su jenerolu Varioškinu tapo teis
man atiduoti, kadangi neįstengia 
išgaudyti per daug ten prisiveisu- 
sių plėšikų.

Į Prancūziškose valdybose va
karinės Afrikos, kariumenės dalis 
turėjo smarkų mūšį su pasikėhi- 
sklis arabais. Arabų užmušta 150, 
prancūzų užmušta 9, o sužeista 20.

• || Brazilijoj pasikėlė gyventojai 
Acre jJcritorijos ir nori pasiliuo- 
suoti nuo Brazilijos. Minėta kri- 
torija užtina plotą 74000 ketvirtai
nių mylių ir turi 70000 gyventojų.

[ Curacco pakrantėse pasken
do Holandijos laivas “Van Herdt”. 
Prigėrė jo kapitonas ir jurininkai 
ir pasažieriai; išsigelbėjo tik 4 
jurininkai ir vienas pasažieriu£$

|| Nuo smarku audrų su debesų 
praplyšimais 15* d. berželio dau- 
gelyj vietų Europoj teipgi Mažo
joj Azijoj' užgimė tvanai. Tva
nai apėmė visą vidurinę Europą, 
teipgi Furopinę Turkiją. Ahro 
klonyj užtvinę vandens nunešė 
čielus kairaus su*jų gyventojais. 
Nunešė gelžkelių lokomotyvus ir 
vagonus. Daugelis žmonių pasi
slėpė į medžius, bet ir tie pražuvo, 
nes vanduo apsėmė ir medžių vir
šūnes, arba juos išrovė. Užtvinę 
vandens užkirto į miestą sugrįžimo 
kelią žmonėms buvusiems prisi- 
čiurėti perstatymui Christaus kan- 
•*ių ant salos Oberamergin; tarp tų 
<alnuose tvanų sulaikytų yra ir 

’iaug amępKonų. Vandens Ba
deno ežero išsiliejo per krantus 
ir užliejo miestus ir kaimus prie 
kranto esančius.

Serbijoj teipgi dideli tvanai. 
Upė Morava išsiliejoper krantus. 
Miestai Čuprųa-.Jagadinair Svet- 
leinna vandens apsemtu ' Prigėrė 
35 ypatos. ,

Belgijoj visos žemesnės vietos 
vandens apsemtos. Gelžkelių til- 
taai sugriauti arba nunešti. Tva
nai yra Šveicarijoj, teipgi Austri
ją* 1

Mažojoj Azijoj, 'Erzer-umo pro
vincijoj tvanai daug nelaimių -ir 
nuostolių pridirbo. Pusė miesto 
Halsanįcate užtvinusių vandenų 

■išgriauta į šimtai žmonių* prigėrė.

[Į Maskoliškasis caras su savo 
šeimyna, bijodamas namieje savo 
ukėsų,- iškeliavo su savo šeimyna 

• ant laivo “Stendard” pasivažinėti 
ant Baltiškų jūrių. Caras mano 
atkakti Rigon, kur maskoliai ren
gia 200 metų sukaktuves nuo pri
jungimo ! Lenkijos prie Maskoli
jos, iš ko, žinoma, latviai neturi 
pamato džiaugtiesi.

Mieste Sarajevo, važiuojant 
iš teismo triobos kariškam Rosi jos 
gubernatoriui, generolui de Vases. 
koksai vyriškis paleido į jį 5 šū
vius bet nei venas nepataikė, Už
puolikas paskui pats persišovė.

|( ^Paryžiaus teismas išteisino 
.' maskolišką revoliuci jonierių Vil- 

kovą kurs paleido kelis šuvius j 
Maskvos politišką policijos perdė 
tinį Kotleną. Teisme buvo aiški
namos priemonės kokių maskoliš 
kas randas griebėsi kovoj su revo 
liucijonieriais.

' . || Ant šiaurinių jūrių vokiška: 
laivas “Vinnen’*„ susimušė su an 
glišku garlaiviu "Skerryvere“ 
Paskutinis paskendo. Prie to pri
gėrė jo jurininkai. v

I| Lenkijoj, ant gelžkelio sto
ties Gradzisk, nętoli
Savos, kasžin kas 
nas žandaras užmuštas ant vietos,
keturi mirtinai užgauti, o jų vado
vas sužeistas nepavojingai. Metęs 
bombą suimtas.

Var- 
metč

H Mieste Radoniuj vieno poli- 
cisto likosi nušautąs pagarsėjęs 
Lietuvoj laike uždraudimo lietu
viškos spaudos' žandarų pulkinin
kas Voųsiackis. Nušovęs jį poli-kas Voiįsiackis. Nušovęs jį 
cistas pats teipgi nusišovė.

CT?u ant penkto pusi.)

< T -

Tikėjimy Istorijos Rankvedis
Su paveikslais 

Parašė, bendradarbiaujant kitiems mokslininkams,

P. D. Chantepie de la Saussaye,

tybės visurVienokios tr šitas kultas vienokiai buvo išsiplati
nęs terp visų semitų. Kaip Baalai atsako Baalat, teip Me- 
lekui atsako moteriška forma, Milkat — “karalė”. Abi 
dievybės, kaip vyriška, teip moteriška išreiškiama gaivin
gais simbofais, atminančiais savimi tai galinga našumo Jie- 
gą, tai naikinančią galybę; todėl jie parodoma kaipo bulius 
ię karvė arba kaipo liūtas ir Plėšrusis paukštis.

Asmenų vardų prasmė pertikrina mus, jog ta pati pa-

į Verte J. Laukis

daugis siekia toliau kaip 6tą metaškntį pr. Chr. ir tik pra
dedant nuo 4to metašimčio, raštiška medžiaga tampa ap- 
štesnė. Greta su pinigais sulyginamai tankiai atsitinka 
pašvęstiniai parašai, išreikšti trumpoj, stereotinėj for
moj; didžiausią svarbą juose turi dievybių vardai. Turimi 
dievų paveikslai teipgi priklauso vėlesniam laikui ir tankiau 
neabejotinai pažymėti graikiškos įtekmės. Tuomi labiaus 
užsipelni atidži^neskaitlingos žinios apie finikų tikėjimą, 
kurios randama Tel-Amarhiškuose raituose: dievų vardai 
ir įvairių ypatų vardai, esanti finikinio vietininko laiškuose 
pas Egypto karalių. Jei šitie nurodymai nėra mums nieku 
nauju, tai jig_bent patvirtina tą, kas yra žinoma ir prieg- 
tam priklauso daug senesniam laikui. Iš svetimų žinių 
svarbiausiomis yra biblijinės, kartais savo vertybe stovin
čias augščiau vietinių. Toli žemiau jų stovi neištikimi 
graikiškų ir romiškų raštininkų nurodymai. Kas atsieina 
teip vadinamų sanchoniatoniškų Filono iš Bybloso t r ūpai ų, 
ar jie sudėti iš dalies pasiremiant senovės versmėmis, ar 
yra vaisiumi paties Filono vaizdumo, tai vis jie neturi jo
kios vertės gvildant semitiškąsias tikėjimiškas finikų pa
žiūras. Kadangi autoriaus tikslu yra parodyti graikų tikė
jimo paeigą nuo finikiškojo, tai jo veikale negalima atskirti 
teisybės nuo sumanyto ir perkeisto. Euhemeriškoji linkmė 
atima jo mytologiškiems pasakojimams visokią vertę. Apie 
pedantiškas ir teipgi perimtas graikiškos įtekmės kosmo
gonijas, apie kurias Damascius šneka kaipo apie finikiškas, 
reikia paminėti tik greta su priklausančiomis Filonui.

Nežiūrint į egyptiškos, Jiabiltoniškos ir graikiškos kul
tūrų veikmę ir teipgi į prigimtą vaizbiškai tautai siekimąs 
periminėti žinias nuo svetimų tautų bei jo sugiebumą sve
timose šalyse prisitaikyti prie vietinės tvarkos, finikų tikė
jimas užsiliko gryne$niame pavidale, negu syrų tikėjimas. 
Nors finikai, teip kaip ir syrai, neturėjo tautiškos vienybės, 
bet visgi, prieš Svetimą įtekmę valiojo atsilaikyti nuo pat 
pradžios istoriškojo periodo ir iki pirmapradines tikėjimo 
formos puolimo laikui. Tokiu budu, nors finikai ir nepa- t 
siekė augšto tikėjimiško išsivystymo laipsnio, bet jie ge
riau bent išlaikė pirmapradines pradžias ir likosi jiems išti
kimais. Geriausiu priparodymu to gali būti naujokijų ir 
su metropolija jų prietikių istorija. Finikiškasis gamtos ti
kėjimas arti giminiudjasi su syrų ir chananiečių tikėjimais. 
Pasiekusieji mus liudijimai *apie finikų tikėjimą verčia ma
nyti, kad finikiškoąios gėritės, pirma persikėlimo pamarėn 
ir iki galutino jų išsiškyrstymo į politiškai skirtas bendrijas, 
turėjo abelnus tikėjiiniškus suopročius. Vienok reikia,ma- 

atskiros gentės turėjo savo nuosavus 
gal vietinės pamatinių finikiškų gar-

nyti, kad ir anksči; 
gentinius dievus, a 
dų sąlygos turėjo didlelę įtekinę į vietinių kultų atidalinimą. 
Išsiskyrstymas į smulkias, atsidalinusias viena nuo kitos 
bendrijas juo labiau sustiprino jau buvusių politejybę ir 
padaugino dievų skaičių.

Nors jaushiiškai gamtiškas Finikijos gyventojų tikė
jimas ir aiškinama viršutinėmis jos vietos ir derlingo kli-~ 
mato sąlygomis, kur Livanas, anot vieno arabų dainiaus 
žodžių, ant galvos nešioja žiemą, ant pečių — pavasarį ir 
viduriuose rudenį, bet jame nėra žymės to, kad finiko antra 
tėvyne buvo juros. * Augščiausia finikų dievybė visuomet 
yra dangaus valdovas, kuris valdo visas gamtos galybes. 
Viską pergali kurtus sanptotavinias apie nevidoningą ir 
pražūtingą šito dievo galybę ir baimus prigulmingūmo jaus
mas. Tas išsireiškia kaip pačios dievybės vardinimuose, 
teip ir daugelyje tikrųjų daiktvardžių, susidėjusių iš dievų 
vardų. Ženklinimas dievystės žodžiu ei, daugskaitoje elim*)

•) Elim reiškia dievybę a be Inai; (vairią vietų šveotnamių tarnau
tojų užvadintme žodis “dievas”, kuris čion neužginčijamai panaudotas 
abelniausioje šito žodžio prasmėje, paprastai buvo perduodama daugskai- 
ta “elim”.

arba alonim, atsitinka retai. Užtai vardai — Ba ai (retai 
Adon )t. y. “Viešpats”, prasmėje valdytojas (kaip, pav., 
išsireiškime, “baal chazzebach” — aukos valdovas, t. y. 
tas, kuris duoda auką) ir vardas “Melek”, t. y. karalius, 
atsitinka labai tankiai. Kiekvienas gardas ir kiekviena 
gentė savotiškai garbino savąjį Baal’ą, į kurį jie žiurėjo, 
kaipo į globėją ir apgynėją. Steigiant naujokiją didžiausia 
rupesčia buvo paskirti vietą dievo garbinimui, metropolijos 
globėjo ir užlaikyti vienvalinius susirišimus su tėvyniškąja 
šventyne. Tokiu budu, Baal nėra kokia tam tikra dievybė, 
garbinama visų genčių abelnai, tik vienokis vardas duo
damas visiems jų augštesniems dievams, kaipo valdovams. 
Net tokiuose varduose, kaip Adonbaal — “Viešpats yra 
Baal”, baal nėra tikruoju daikvardžiu, tik sutrumpintu 
už vadinimu, reiškiančiu tam tikro gardo Baalą, sulyg ko jis 
urėtų būti papildytas atsakančiu tikruoju daiktvardžių. Tą 
?atį galima pasakyti apie dievo Melek vardą tikruose daikt 
žardžiuose ir vadinamus Biblijoje Baalus ir Molochus. Pa
tašiai tam, kaip Adon stovi tankiai priekyje dievybės var
io, teip pat ir kiekvienas dievas gali būti pavadintas Baalu. 
Ten, kur kokio nors Baalo kultas pasiekė ypatingą išsivy- 
itymą, yra galimu, kad šitas sutrumpintas vardas be jokio 
pridėjimo prie jo vardo tos vietos (gardo ar kalno), kurios 
šitas Baal skaityta viešpačiu, tapo abelnai vartojamu ir, 
galiaus, pavirto tikru daiktvardžių, kaip tą sutinkame ir pas 
biblijiŠkuosius raštininkus. Bet pas finikus niekuomet ne
buvo kokios nors ypatingos finikiškos dievybės — Baalo, 
stovinčio augščiau visų dievų. Kadangi pas visus fini
kus buvo abelnas nuomoniavimas apie galingą dangaus val
dytoją, siunčiantį laimę ir nelaimę, tai, suprantamas daly
kas, kad visų Baalų buvo žymus vienodumas. Dievybė sa
vo viešpatybės, t. y. savo garbinimo rybose, siunčia lietų 
ir vaisingumą, duoda maistą žmonėms ir naminiams gyvu
liams, laike audros ji naikina perkūnu ir žaibais; ji siunčia 
ligą, pavietrę ir mirtį. Greta su vyriška buvo garbinama 
materiška dievybė, greta su Baal’u Baalat — “šeiminin
kė”; tai yra Astartė, abelna visiems semitams gamtos našu
mo jiegos dieve, išreiškiama kuojausmingiausiame pavi
dale. Žinoma, atsakančiai Baalui, visokia Baalat pirma 
visa ko naudojasi aprylx)ta vietine svarba, ir jei jos garbini
mas pereina jos valdymo rubežius, tai jau tas yra pirma
pradinio suoproėia išplėtimu. Bet svarbiausios kulto ypa-

jų garbintojų prigulnringumą. Daugelio vardų prasmė reiš
kia pilrtą atsidavimą dievybei^ kiti apima norą ir vihį ma
loningos ir4 greitos pagelbos; maža vardų ką neišreiškia ko- 
kio-nors atsinešimo prie dievybės. Sekanti pavyzdžiai gali 
būti to išaiškinimu. Reikia patėmyti, kad .aiškinant atsa
kančių dievybių pobūdį nors ir labai atsargiai reikia nau
dotis tikraisiais daiktvardžiais, bet neturint geresnės me 
džiagra, reikia jie privesti*). Dievai yra galingi, stiprus,

•) doa klek galint nurodyta vinį šautiniai vanlai su žodžiu Baal. 
Dangmnas kitų rardų dedama ir su kitais dieviškais vardaia Gramatli- 
koji kalknrlų Jų forma nurodo | tam tikrų jų pasidarymo būdų, bet su 
vardu paplitimu. Jų prasmė suabelnėjor

dangiškieji, valdovai ir viešpačiai. (Adonbaal, Baaladon — 
“viešpats yra Baal”, Baalram — “Baal galingas”, Addibaal
— “Baal stiprus”; Urumflki — “Melek yra šviesa”). Jie 
duoda gyvastį ir ją saugoja. (Jechavmelek —“Melek duo
da gyvastį”; Jatonbaal, Mattanbaal — “Baal dovanojo 
Baalo dovaną”; Baalsamar ir Samarbaal reiškia “Baal ap
saugoja**) ; jie siunčia visokią laimę, išganymą, pagelbą 
reikale ir pavojuje (Baalgama ir Jazanel — “ Baal, dievas 
(EI) klauso”; Esmunsillech — “Esmun aplaimina”; Pu- 
dibaal — “mano išganytojas yra Baal”; Baalsiilekch — 
“Bali išgelbsti”x Baalchiiles — “Baal išgano”); pas die
vus šaukiama pagelbos ir mielaširdybės ir jie duoda ištver
mę ir stiprybę (^erekbaal — “Baal laimina”; Chatianbaal
— “Baal maloningas’*; Naamemilkat — “Milkat malonin
ga”; Baalazar — “Baal gelbėja”; ir Azrubaal .— “Baalo 
pagelba”; Azibaal — “Baal yra galybė”; Elpaal — “dievas 
(EI) visa tveriąs”; Baaljachon — “Baal prielankus’*; Baala- 
nias — “Baal susistiprina” ir Elaman — “dievas (EI) 
tvirtina”; Baalzibel — “Baal iškelia”). Vardas Ocholibaal 
“(mano) šėtra yra Baal” aiškiai ir nuoširdžiai išreiškia 
sanprotavimą apie dievybės globėjidaą. Dievai išduoda nu
sprendimą suyg gyvasties, jie rodo žmogui kelią ir apdova
noja jį už jo nuopelnus (Esmunjaad — “Esmun paskiria”; 
Esmunarach — “Esmun pakreipia”; Baalsillem — “Baal 
apdovanoja”). Jie yra skaitomi teipgi teisingo teismo už- 
laikytbjais. (Baalsafat ir Baalispot — “Baal teisia”), 
įdomys vardas Baalmalakch, kuris reiškia: Baal yra pa
siuntinys'(?). Vergiškas atsidavimas yra geriausias bū
das įgyti dievybės malonę; yra nesuskaitoma daugybė var
dų, kpriupse žmogus paženklinamas kaipo abd (tarnas) Tr 
amatj (tarne) dievų; o kad išreikšti dar labiau nužemintą 
dievo garbintojo padėjimą 
nini). pečiau atsitinka ;

į, tai jis vadinama jojo keljb (šu 
žodžiai sudėti ‘su pagelba žodžio 
5, globėjamas”. Kas atsieina var

dų, kprie,išreikštų iiuosesnį atsinešimą prie dievo, tai jais 
galėjp naudotis tik augštesnių luomų žmonės iš karališkos 
ir kunigiškos kilmės, štai kaikurie tokių vardų: Abtbaal — 
“mano, tęvas Baal”; Achibaal 
Achomelek — “Meleko sesuo”, 
te”. Tubaal reiškia “su Baalu’ 
prieš dieviškus vardus pridedama priedas ”bod‘

— “Baal mano ’ brolis”; 
Batbaal — “Baalo duk- 
-Tankiai greta su “abd” 

kuris, 
pirmiau buvo laikyta sutrupinimu pirmojo; gali būti, kad 
šitas pridėjimas reiškia: “amys”. Hoffmann išverčia šito 
žodžio prasmę sakiniu: “sulyg dievybės noro”. Skaistesnis 
ir prakilnesnis sanptotavinias apie dievo ats i nešimą prie tar
nautojo išreiškiama gražiuose varduose, Iddobaal ir Eni- 
baal, “Baalo mylėtinis ir “Baalo akis”.

43. FINIKISKOSIOS DIEVYBĖS IR JŲ KULTAI.
Kuone kiekvienas gardas turėjo savą Baalą-globėją 

ir sk&ftė jį savo augščiausia dievybe; jau dėlto vieno Baalai 
ne per daug'skyrėsi vienas nuo kito. Kiekvieną Baalą atsky
rė nuo kitų tuomi, kad prie jo vardo pridėdavo to gardo 
užvardį, kuriame jis garbinta. Jo galybės apsireiškimas 
paprastai rybojasi priklausančia jam sritimi, kurios drau
gija padarė jo savastį; bet drauge su jo kulto besiplėtimu 
ir jo veiklioji jiega gali pereiti į tolimesnes šalis ir naujai 
įsteigtas šventynes.- Teip pat ir vietinis kokio nors Baalo 
kultas gali būti užlaikomas, toli už jo šalies rybų. Jeigu 
norėta nurodyti į Baalo būtį ir jo tveramąją galybę kokioj 
nors naujoj kulto vietoj ar naujai garbinamame stabe, tai 
jis vadinta S’em — “vardas”. Simbolai iš gprulių srities, 
kaip bulius, ar liūtas, kuriais asminama apvaisinamoji ga
lybė ir naikinantis saulės karštis, buvo pažymėjimui tve
riančios ir naikinančios Baalo galybės; visokį gi simbolai 
iš augmeninės srities išreiškė tą jo galybę, kuri duoda gam- 
tai gyvastį, šventnamiai Baalo garbei kiek galint statyta 
ant kalnų augštunių, kadangi jis buvo dangiškąją dievybe*).

• ) Apie garbinimų Baalo. tet* vadinamo “danųaua valdove” (Baal- 
uunem) yra tintos Uk atnašiai danų vėlesnio laiko ir Jta atsirado po 
įtekme susinėsimų su graikais.

Terplvairių Baalų greta su Tyriškuoju Baalu ypatingai 
būva .garbinami sidoniškis Baal ir tariškis Baal. .Vėlesnio 
atsiradimo mytai nurodo į Baalą kaipo Bybloso ir Berita 
įsteigtoją. Panašiai aukų nešimui Baalui ant Karimi kalno 
buvo dar teipgi Peor kalno Baal ir Baal livaniškis. Kas 
atsieįpa garbinamo Kartagenoje Baal-Gammono, tai neži
nia, ar jis savo vardą gavo nuo vietinio kulto, ar nuo mi
nimų pas įsąją greta su ašėrais “gammanim, t. y. saulinių 
stulpu”. .Kaip ir kiti Baalai jis yra saulės dievas ir yra pa- 
rodoųiasįfu spindulias ir vaisiais aplinkui galvą; avinaš, iš
reikštas ant Baal-Gammono akmenų, turi tą pačią prasmę
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Pa< O. TyriikMli Baal.

ką ir bulius. Vardas Baal-Gammon vien vai pasikeičia su 
El-Gammon, teip lygiai kaip Baalberit — “Baal susivieni
jimo” teisėjų knygoje pakeičiama vardu El-Berit. Viso
kios ypatingos Baalų veiklumo ypatybės ženklinama kitais 
pridėtiniais žodžiais; teip antai yra Baal išgydantis, Baal- 
marfe (slg. aram. Jarafel “EI išgydo”). Šokių Baal, Baal-'
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išryju šo- 

vėjo Baalą, kadangi ’Baa^im skaityta teipgi oro dievai^. 
Padėjimas, kurį pasiekė Tyras vėlesnėje gadynėje, suteikė 
tai, kad iš visų Baalim yaptingai tankiai prisimena Milkarį, 
figūruojąs parašuose kaipo Baal Vyriškis; per tyriškųjų nau
jokijų tarpininkybę jo kultas plačiai išsiplatino. Milkart -4- 
“gardo karalius” yra tiktaį kitu, aprašomuoju, tyriškojo 
Baalo pžvardžiu, bet tai yra tikras (yriškos dievybe^ 
das. Sutinkamai su Menandro nurodymu, Tyre jau JImč 
metašimtyj pr. Chr. buvo apvaikščiojama Heraklio prabu
dimo šventė, (teip jis vadinta pas graikų raštimįakus), t. y. 
garbstymas Milkarta. kaipo pavasarinės saulės dievo. Bet 
Milkartų ir Heraklių skaitlius pasidaugino ypatingai >nuo 
graikiškos įtekmės laika

Dieviškas vardas Melek randama tik Sujungime su .» 
tais dieviškais vardais bei asmenų varduose irJjati amarniš- 
kieji parašai mini apie palestiniskuosius Abirųilkj, Ilimilku 
ir Milkili. Vienok yra galimu, kad “niflkur šituose atsitikį 
muose reiškia karalių, tuomi labiau, kad Melek] išpradžiį 
pasirodo paprastu vardinimu, apie ką liudiją vardas Milkart, 
f* Y* gardo karalius”. Kaip ten nebūtų,! neabejotina yrą 
tas, kad babilioniečiai Meleką skaitė saulihe dįevybe, kartį 
jam pašventė-senovišką sipparišką saulės- šventnanų. Melek 
asmina savimi naikinantį vasaros karštį. Jo 
daroma nuožmus aukojimai vaikų. Biblijoje 
nimu minima apie jį, kaipo apie biau&iausią š

marfcod, sąyo vardą, greičiausiai gavo nuo bąį 
kių, buvusių io kulte. Baalsafon, turbut, reiš:

garbei Įrnvo 
su pas i piki 1- 
tal^. Sulyg

ėjo, ne 
žinoti

ugsciausios 
įventnamio, 
;ana gerai.

Pav. M. EI, gardo Bybloso 

byblosiškio Filono nurodymo EI yra 
byblosiškos dievybės, kurį vienok net 
nė kulto, apie Byblosą Filonas gale 
Parašais priparodyta buitis syriškojį)
labiau daro galimu prileidimą, jog viduose dieviškuose var
duose, kurių sudėjiman įeina EI, kaltį ėiha ne apie abelną 
“dievybės”, suoprotį, tik apie tam tikra dštvąjHL.

Augščiau jau buvo minėta, kad Baalui atsako moteriš
ka forma Baalat, Melekui—Milkat; abiejose dėątyse yra tai 
Astartės formos. Tai vis ta pati abelna semitams Istar- 
Astartė-Atargatis, meilės našumo jiegos ir vaidangtimo die
ve' kurios garbinimas atsižymėjo ištvirkimii.T Hoffmann 
1. c. tinkamai aiškina jos vardą prasme “Jšdidiioji”. Fini- 
kijoje ji buvo garbinama įvairiai: kartais kaipo 
rėš dieve, ypatingai gi, kaip Tyre, kai|x> gašlipį 
vė (slg. jos kultą sk. 44). Astartės pa’ 
parodo ją dieve motina; kaipo tokiai jįi I
landis. Jei Lucianas neklysta, manydamas, kad ji skaity
ta mėnulio dievybe, kas pilnai sutinka su jos pobūdžiu, kaipo 
gamtos našumo jiegos dievės, tai pilnačio paveikslas terp 
karvės ragų ant pašvęstų akmenų gali būti skaitomas išitos 
dievės simboli. Simboliškai ji yra parodoma karvės pa- „ 
veiksle. Ant pinigų ji išreikšta stoįvinčia ant liuoto, o *» 
kaipo gardo dieve ji turi į sieną panašų galvo® aprėdalą. 
Garbinimas jos atsibūdavo ant žalių kalvų ir šventuose go
juose. Šventu jos simbolu esti Ašerai, kuomi ir 
randami amarniškuose tekstuose vardai Abdasrątum

žiauri ka- 
meilės die- 
tankiausiai

s * ■ .... • r
Pav. 51. Paminklas su Astartės paveikslu

Garsiausiu kultu buvo sidoniškos Astartės kultasdarista.
ir byblosiškos Baalatos. Finikiškuose parašuose ji vadina
ma arba tiesiog Baajata, ar Bybloso Didžiąja (dieve). 
Svarbu yra tas, kad ji jau labai ankstyvoje gadynėje buvo 
garbinama augščiausia Bybloso dieve. To gardo vietinin
kas amarniškuose laiškuose nekartą pčįnena Bybloso gardo 
Baalotą. Finikinės Astartės kultas iš Kupro salomis pe
rėjo į Siciliją, ir Keterą ir susiliejo ‘su Afroditės kultė. 
Tiktai Kartagenoje Astartė stovi užpakalyje dievės Tent. 
Nežiūrint į didelę daugybę parašų šitįii paskutinei pašvęstų,

* jie paduoda mažai žinių sulyg pačios cįevės*).
•) Hoffmann 1. c., su dideliu Įtikinimu aiškina šitos dievės paeigą 

minimų daugiau kaip 2000-se kartageniškų parašų ir garbinimų beveik 
Išimtinai tik šitame garde po vardu TNT, arba dar tankiau TNT Pnebaai,

nann skaito jų prlemo- 
susta t y m o ' Astartės ir 
alo šventynte, nuo ku-
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tai apte Jį mus nieko nežinome Tokiu budu šita dievybė būva; ir

išimtinai tik šitame garde po vardu TNT, arba dar tankiu TNT Pnebaai, 
kuris sulyg vieno graikiško tikro vardo ištarimo reikia ištarti Tbent Ir 
Polybiaus išversta fiainom ton KarkUvnion; ~ 
nišku kunigų t veriu i u. kuris išėjo iš teolo 
Baalgammono galintų raidžių. Kas atsieina _
rios žtovg galėjo apturėti savo vardų ir kuris atsakė bfbifjiškam Pnieliui, 
tai apie jį męs nieko nežinome Tokiu budu šita dievybė būva' ir 
veikia išvieno su Baaln; Pnembaal tari jai tokią jau vertę, kaip iŠ kitos 
pusės Serabaal. Orėta m ja prisimena Baalgammon ir tik retame atsi
tikime jo Vardo nėra šals dievte vardo, šita dievybe greičiausiai skaityta 
mėnulio dieve, kadangi ant pašvęstų jai pamtaktų yra piinaiio paveikslo.

Angštame susirišime su Astartės kultu yra Adoniso 
kaltas. Žodis Adon-Viešpats išpradžių teip pat mažai buyo 
tikruoju vardu, kaip Baal ir Melek. Jis labaivitankiai perisi-, 
šaukimuose stovi pirma kitų dieviškų vardų ir teipgi pirriu^ 
Tent dievės vardo. Senovės finikiškų, žinių apie Adonis J 
neturime nė iš pačios Finikijos, nė iš naujokijų. VienoA- 

. (Toluųis bus). ; ■ i ]
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PER AUKSO ANGA.
Vertė J. Laukis,

Išsiplėtojimas yra tik atradimu to, kas jau bū
tyje yra ir chemija nemokšai yra tokia stabi 
ir netikėtina dabar, kaip paprastos nuovokos 
žmogui gyvasties mokslas. Bet gali būti ir 
privalo būti išminčius, kuris naujos žinijos 
augyj permano, kaip ankstybieji laboratorijos 
bandymų darytojai permanė dabar—atsiektą 
žinijos taislą iš gamtos besivystantį 
vartonei ir naudai.

II.
Be abejo, daug kas daugiau bandytų nu

sižudyti, ką dabar daugumas padaro, gyveni
mo sunkenybės išvengimui, jei jie galėtų įsi
tikinti, kad tokiu būdu užmarštis yra pasie
kiama. Bet tas, kuris svarstosi pirma nuodų 
paėmimo, prisidingėdamas, ar tik tas nebus 
būties atmainos, ir gal dar aršesnė tužbos ly- 

’ ties įvykinimu, yra išmintingesnių žmogum už 
greitąsias sielas, kurios su pasėlib metasi ne- 
žinomybėn, užsitikėdamos jos malonybe. Už
maršties vandenįs yra visai kitokie kaip mir
ties vandenįs ir žmonių veislė dėl mirties ne
gali išnykti kolai gimybos dėsnis veikia. 
Žmogus grįžta fiziškon gyvaton, kaip girtuo
klis grįžta prie vyno taurės — jis nežino kam, 
Jeib tik dėlto, kad jis geidžiajausmo, gyve
nimo padaromo, kaip girtuoklis geidžia jaus 
nio, vyno padaromo. Tikrieji užmaršties va^i- 
denįs guli toli anapus sužinybės ir pasiekiami 
tik pasiliaujant būti toje sužinybėje — pasi
liaujant rodžius valią, kuri pripildo mus jaus-

. mais ir jautrybėmis. . _J •
• Kodėl sutvaras žmogaus negrįžta atgal į 

tuos didžiuosius tylos iščius, iš kuriųjis a tė
jęs,' ir nepasilieka ramybėje, kaip negimęs kū
dikis pirma gyvatos pastumio pasiekimo? i Jis 
to ne daro, nes jis alksta smagumo ir skaus
mo, džiaugsmo ir liūdnybės, pykčio ir meile|s. 
Nelaimįngas žmogus tvirtina, buk jis neturįs 

. noro gyventi; ir bet jis savo gyvenimu paro
do savo žodžius netikrais. Niekas negali pri
versti jį gyventi; laivinis vergas gali būti pri
lakintas prie jo irklo, bet jo gyvastis negaili 
būti prirakinta prie jo kūno. Puikusis žmo
gaus kūno mechanizmas yra be vertės, kaip 
garvaris be ugnies, jei noras gyventi atsitrau- 

• kia, tas noras, kurio mes laikomėsi griežtai ir 
be atlaidos ir kuris leidžia mums nuveikti dar
bus, kurie šeip įdarytų mus į išgąstį, k. a. va
landinis kvapo intraukimas ir išleidimas. To
kius milžiniškus uždavinius kaip šitas, mes 
pildome be murmėjimo ir net su džiaugsmu, 
idant galėtume gyventi tarp nesuskaitomų pa
jautimų.

Negana to; mes dažniausiai pasitenkina
me’ėjimu, nežinodami reikalo ar tikslo. Kaip 
žmogus pirmu kartu šitą betikslybę išvysta ir 
neaiškiai nuvokia veikiąs, šu dideliu ir toly
diniu įsireižimu, nesuvokdamas kurlink' jį 
šitas įsireižimas veda, tąsyk užgula jį devy
niolikto metašimčio mąsties tužba. Jis pakly
sta, suminšta ir netenka vilties. Jis ima abe
joti, atsipeikėti, pavargsta ir stato, tarytum, 
neatsakomą klausimą, ar ištikro jam verta 
kvapas trauktj dėl tokių nežinomų ir tarytum, 
nepažintinų išdavų. Bet ar šitos išdavos ne- 
pažintinos? Įtent mažesnį klausimą pastačius, 
ar linkmės, kurion mūsų siekimas eina, nega
lima pažinti?

. III.
Šitas paklausis, atsiradęs iš nubudimo ir 

nuovargio, kurie mūsų nuomone yra būtina 
devyniolikto metašimčio dvasios dalimi, ištik
ro yra paklausu, statytinu visose gadynėse. 
Jei mes galėtume vėl per istoriją eiti išmanin
gai, tai mes, be abejonės, atrastume, kad jis 
visuomet atėjo su valanda, kurioje civilizaci
jos žiedas pilnai atsivožė ir kurioje jo lape
liai tik menkai tesilaikė drauge. ^Prigimtinė 
žmogaus dalis pasiekė tad savo čiukurą; jis 
rito akmenį augštyn prieš sunkenybės Kalną 
tik kad išvysti jį besiritant atgal, čiukurą pa
siekus, k. a. Aigipte; Romoje, Graikijoje. 
Kam šitas be vertės darbas? Ar tai ne tik
ras nuovargis ir liga matyti, kaip padarytas 
darbas -visuomet išįro? Bet tas tik ir yra, 
ką žmogus istorijoe yra nuveikęs, ant kiek 
mūsų ribota pažintis tepasiekia. Yra vienas 
čiukuras, kurį jis bendromis spėkomis pasie
kia, kur yra didelis ir šviesus visų jo priegim- 

1 ties, proto, sielos ir vieko dalių pražydys.
Jausminės tobulybės čiukuras pasiekta ir pas
kui jo inkiba silpsta, jo jiega mažta ir jis krin
ta atgal per nusiminimą ir rėpumą į barbary
bę. Kodėl jis ant šito kalno viršūnės nestovi, 
nežiūri į kalnus anoj pusėj ir nesirįžta kopti 
į šitas didžiąsias augštybės? Dėlto, kad jis 
nenuvokia ir, tolumoj matydamas didelį bHz=_ 
gulį, savo nustebusias ir apjakintas akis nu
leidžia ir eina ilsėti į šešėlinę savo žinomo kal
no pakalnę, t Bet tai čia, tai ten atsiranda vie
nas su užtenkama drąsa gerai šitam blizguliui 
prisižiūrėti ir kiek nors išvaizdos jame išskai
tyti. Poetai ir filozofai, galvotojai ir mo
kytojai, — visi tie, kurie yra “vyresniaisiais 

,^’lpnijos broliais”, — šitą vaizdą kartas nuo 
karto yra išvydę ir tūli jų apakinančiame bliz- 

iguly pažino Aukso Angos išvaizdą.
i šita Anga leidžia munjs įeiti į paties žmo 
Igaus priegimties šventyklą; į vietą, iš kurios 
I Jo gyvulybės jiega teka ir kurioje jis yra gy

veninio aukuro kunigu. Kad čia įeinama, pe
reinama per šitą Angą, tai vienas dviejų pri- 
parodė. Platonas, Šekspyras ir keli kiti pe
rėjo ir kalbėjo į mus slėpininga kalba nuo ar
timos Angai pusės. Kaip stipruolis slenkstį 
jjeržengia, tai jis nekalba daugkfh į tuos, ku
riuos palieka kitoj pusėj. Ir net žodžiai, icu- 
riuos jis ištaria, būdamas išlauko pusės, yra 
paslaptybės pilni, toki slėpiningi ir gilus, kad 
tik tie, kurie jų pėdomis eina, gali juose švie
są matyti.

IV.
Žmonių geismu yra atsižinoti, kaip skaus

mą pakeitus smagumu, vadinas, suradus kaip 
reikia nuovoka sutaisyti, idant maloniausiu 
pajautimu-būtų tas, kuris yra pritinamas. Ar 
tas gali būti atrasta su žmogaus mąsties pa- 
gelba, tai yra paklausas bent atsižiūrėjime* 
vertas. x _ -

Jei žmogaus protas randas atkreiptas j 
kokį nors dalyką su prideramu atsidėjimu, tai 
jis ankščiau ar vėliau įgyja sulyg juo šviesybę 
Tam tikroji vienata, kurioje galutinė šviesy
bė apsireiškia, yra vadinama genijumi, išra
dėju, inkvėptiniu; bet ji yra tik didžiojo pro 
tinio veiksmo vainiku, sutvertu nežinomų jos 
aplinkinių žmonių ir pasitraukusių nuo jos 
per ilgus tolybės protarpius. Be jų ji nebūtų 
turėjusi sau medžiagos. Net poetas reikalai! 
ja sau penui nesuskaitomų poėtapalaikių. Jis 
yra savo laiko ir laikų pirma jo poetiškosios 
jiegos branduoliu. Atskirtina nėra nei jokios 
rūšies vienata nuo josios savijos.

Jei, todėl, vietoje ką bepriėmus nežinomy
bę kaipo nepažinamybę žmonės visi savo min 
timis kreiptųsi linkui jus, tai šita Aukso Anga 
nebūtų teip nepermaldaujamai uždaryta. Tik 
stiprios rankos tereikia ji atstumti. Narsa per 
ją įeiti yra narsa tyrinėti savo paties priegim- 
lies gilumą be baimės ir gėdos. Subteliško; 
žmogaus daly, esmenybėje, kvepale, yra randa
ma raktas šitos didžiosios Angos atrakinimui. 
O ją atidarius, kas randama?

Balsai kur-ne-kur amžių ilgoje tyloje kai 
ba atsakyman šitam paklausai. Perėjusieji pa 
liko žodžius po savęs kaipo palaikus kitiems 
iš savųjų. Tuose žodžiuose mes galime rąsti 
ribotus miniojimus į tai, kas anapus Angos 
jieškotina. Bet tik tie, kurie tuom keliu nori 
eiti, perskaito žodžiuose paslėptą reikšmę. 
Mokslininkai, ar greičiau scholastikai perskai 
to šventas įvairių tautų knygas, poeziją ir fi- 
lozofiją, šviesiųjų protų paliktus ir jose viso
se atranda paprasčiausią materialybę. Vaiz
dumas, šlovinąs gamtos legendas, arba per- 
dedąs psychiškąsias žmogaus galimybes išaiš
kina jiems visa, ką jie? žmonijos1 Biblijose 
randa.

Kas yra randama šitų knygų žodžiuose, tas 
randama ir pas aleivieną iš mūsų; ir nėra 
galima atrasti raštijoje, ar kokių nors mąsties 
keliu to, ko nebūtų pas tyrinėjantį žmogų. 
Šitas, žinoma, yra veizdžia buitimi, žinoma 
visiems tikriems tyrinėtojams. Bet tas rei
kia ypatingai atminti sulyg šito gilaus ir ne
aiškaus dalyko, kadangi žmonės teip lengvai 
tiki, jog nieko kitiems negalį būti ten, kur jie 
patįs randa tuštybę.

Vienas dalykas tuojaus yra permanomas 
žmogui, kuris skaito; tie, kurie pirma nuėjo, 
nerado Aukso Angos vedant užmarštin. Prie
šingai, jausmas randas tikrų, tuojaus slenkstį 
peržengus. Bet jis yra naujo laipsnio, laipsnio 
nežinomo mums šioj valandoj ir neinkainotino 
mums bent be šiokio-tokio numojimo į jo po
būdį. Šitas numojimas, be abejo, gali būti įgi- 
jamu aleivienam tyrinėtojui, kuris nori eiti per 
visą prieinamą mums raštiją. Kad mystiško- 
sios knygos-ir rankoraščiai yra, bet pasilieka 
neprieinamais dėlto vien, jog nėra žmogaus 
pasirengusio perskaityti pirmąjį kurio- nors jų 
puslapį, tai yra įsitikrinimu visų, kurie daly
ką tardė gerai. Nes turi gi būti nuolatinis ruo
žas perdėm: fhes matome jį einant iš tirštos 
tamsumos į šviesumą ir išmintį; gi visai pri
gimta yra jam eiti prie įžvalginės žinybės ir 
inkvėpimo. Kaikuriuos menkus šitų didžiųjų 
žmogaus dovanų trupalus mes turime;’ kur 
tad vešybė, kurios jie turi būti dalimi? Pa
slėpta už subteliško, tarytum, nepermatomo 
dar kyro, slepiančio ją nuo mūsų, kaip jo 
buvo slepiamas visas mokslas, visas menas, 
visos žmogaus jiegos iki žmogus neingavo 
drąsą ateina tik su įsitikinimu. Kaip tik 
žmogus intiki, jog jo geidžiamas daiktas yra, 
teip jis gauna jį kokia nebūk kaina. Šitame 
dalyke sunkenybė yra žmogaus netikybėje. 
Leidžianties į nežinomą žmogaus priegimties 
šalį atidarymui jos vartų ir ištyrimui jos ^šlo
vingų plotų reikia didelis minties ir domo prie- 
phidis turėti.

Kad tas yra verta stengimos nepaisant jo
kio pavojaus, tai visi turi pripažinti, kurie sta
tė liūdną devyniolikto metašimčio paklausą, 
— Ar gyvenimas vertas gyventi? Tikrai to 
.gana paskatinimui žmogaus prie naujos pa
stangos, — kad už civilizacijas, už protinės 
dalis, už meno ir mechaninės tobulybės yra 
naujas, kitas kelias, pripažįstąs gyvenimo tik-

Kaip galas, tarytum, būva prieita, tikslas 
atsiekta ir žmogus neturi ką daugiau beveikti; 
kaip jis, tarytum, neturi pasirinkimo tarp val
gymo, gėrimo, gyvenimo. smagumams, pana
šiai gyvuliams, ir dvejotybės, kuri yra mirti
mi, — tąsyk, ištikro, jei tik jis pažvelgs, Auk-

so Angą išvj^priffai save. Su gadynžs dabaljausminj smagumą, begaliniu jo atkartojimu 
savvie ir prideramai iumnacinto Vnrt _•«. • . . . XJsavyje ir prideramai supanašinta teip, kad jis 
pats yra jos i$kunyste, jis yra prisiruošęs prie 
didžiojo zing§pio,iį kuris pilnai yra galimas, 
bet teip neda-$geli$ mėginamas net tų, kurie 
prie jo prinięšti.,., Jis teip retai yra bando
mas iš dalieSff dėl. ^didelių sunkenybių, kurios 
jį gobia, bet labiau dėlto, Jog žmogus nema
to, kad tai yrją tikroji linkmė, kurioje smagu
mas ir pasitenkinimas gaunama.

Yra tūli smagumai, kurie atsiliepia į kiek
vieną žmogų, kiekvienas žino, kad viename, ar 
kitame jausmų sluogsny jis randa savo di- 
džiausį pagėrį. Todėl jis gyvenime tolydžio 
krypsta prie to, kaip saulogrįžis gręžiasi į sau
lę, ar vandeninė lelija linksta prie vandens. 
Bet jis vis kovoja su baisia mintimi, kuri jį 
slegia iki pat sielai, — kad jis vos spės smagu 
mą įgyti, kaip tuojaus vėl jį nužudo ir jam 
vėl reikia jo jieškoti. Daugiau net kaip tas; 
jis jo niekuomet tikrai nepasiekia, nes jis pas
kutinėj valandoj jam ištrūksta. Tas yra dėl
to teip, kad jis bando pasiekti tą, kas yra ne
paliečiamu ir savo sielos jausmo alkį paten
kinti viršutinių dalykų pafietimu. Kaip gali 
«as, kas yra viršutiniu, patenkinti vidujinį žmo
gų, ar net patikti jam, — daiktui, kuris vieš
patauja vidui ir neturi akių medžiagai, ran
kų daiktų palietimui, pajautimų permanymui 
to, kas yra išlauko jos indomių-sienų ?

Šita žavėjanti siena, kuri ją apgobia, yra 
bekraštė, nes ji yra visur; ji yra randama vi
suose gyvuose daiktuose ir nei viena visatos 
dalis negali būti suprantama be jos, jei toji 
visata yra skaitoma kaipo sankabi visybė. 
Šito dalyko nepripažinus nuo pat pradžių, be 
reikalo būtų svarsčius gyvybės tikslas. Gy
vybė, ištikro, būtų be prasmės, jei ji nebūtų 
visatina ir sankabi ir jei mes savo buvybę lai
kytume ne dalimi to, kas yra, tik savo pačių 
esybe.

Šitas yra viena svarbiausių daryklių žmo
gaus besivystyme, priepažintis, — gili ir pil
na priepažintis visatines vienumos ir san- 
kabumos dėsnių. Skirtybė, kuri yra tarp vie- 
natų, pasaulių, įvairių visatos ir gyvybės prie- 
sigalių, proto ir kūno mėklinys, vadinamas 
erdve, yra žmogaus vaizdumo šmėkla. Kad 
šmėklos yra ir jos *yra tik kankinimai, tai alei- 
vienas vaikutis tą^žino; mums tik jiegos rei
kia atskirti srheg^nų vaizdiją, liečiančią vien 
mus pačius, rįuo kasdieninio gyvenimo vaiz 
dijos, kuri v teipgi liečia kitus. Šitas dėsnis 
teipgi tinka didesniam padėjimui. Tas ne
liečia nieko kito,1 tik mus pačius, jei mes esa
me po netikros baimės sloga ar manome galį 
sagstai veiktį kolai mūsų -bendrais yra vien 
tie kurie padarė1 sapno dalį; bet jei r®es no
rime kalljėti su tais, kurie bandė Aukso An
gą ir ją atidarė, tai labai reikalinga — ir net 
būtina — atskirti ir negabenti mūsų gyveni- 
nmn savo miego painių. Jei mes tą darome, 
tai mus palaiko sumišėliais ir mes atkrintame 
atgal į tamsybę, kur ne draugą randame, tik 
jaukalą. Šitas jaukalas sekė kiekvieną žmo
gaus pastangą užrašytą jo istorijoje; civiliza
cijai peržydėjus, žiedas nukrikta ir sunyksta 
ir žiema bei tamsa jį sunaikina.. Kolai žmo
gus atsisako pažinti atskyrį tarp nakties išvyz- 
džių ir dienos lyčių, tai šitas būtinai turi atsi
kartoti.

Bet jei žmogus turi pasipriešinti 
šitai’ atgaleiviškai linkmei, be pasitraukimo 
stovėti ant augštybės, kurią jis pasiekė, ir 
kelti koją, jieškant kito žingsnio, tai kodėl jis 
neturėtų rasti. Nėra nieko tokio, kas verstų 
manyti, jog takas tam tikroj vietoj pasibaigia, 
išskyrus tvirtinančią tą padąvą, kurią žmo
nės priėmė ir inkalbėjo sau kaipo savo neran 
gurno išteisinimą.

VI.

Nerangumas, ištikro, yra žmogui nelaime. 
Kaip airys kaimietis ir šalavalka čigonas skre- 
tinėja ir susinėja vien dėl savo nerangumo, 
teip pasauležmogis pasitenkina jausminiais 
smagumais dėl tos pačios priežasties. Ska
nių vynų gurkšnojimas, smagurinių valgių ra
gavimas, puikių reginių ir balsų, kaipo ir 
gražių moterų bei pasigerėjamų aplinkybių 
mėgimas nedaugiau verta apšviestam žmogui 
ir nedaugiau jo galutinio smagumo tikslui de- 
rak kaip šiurkščios tamsuolio linksmybės ir 
pasitenkinimai apšviestam žmogui. Galuti
nio taško negali “būti, nes gyvenimas aleivie- 
po  j lyty yra* begaline smulkiųjų laipsnybų 
eile; žmogus ng?, 'kuris pasirenka stovėti ant 
savo pasiekto* apSvietos laipsnio, tvirtindamas, 
buk jis negalį tefliaus eiti, tiesiog teisina savo 
nerangumą. 'Žinfoma, galima pripažinti tei
sybę tam, j6g čigonas yra patenkintas savo 
skretenomis Ir nėturtu ir, būdamas patenkin
tu, yra tokrrf pat 'dideliu žmogum, kaip ir di
džiausiais šviesuolis. Bet jis pasitenkina, ko
lai jis buvo nežinomybėje; kaip tik šviesa jo 
tamsų protą apšviečia, tai ir visas žmogus at
sikreipia jos linkui. Tas pats yra su augštes- 
nę palaipa, tik sunkenybė perimti protą, įleisti 
į jį šviesą yra net didesnė. Airys kaimietis 
mėgsta degtinę ir jei jis tik gali ją gauti, jis 
nieko nepaiso apie didžiuosius doros ir tikė
jimo prisakus,.,kurie yra duoti žmonijai val
dyti ir žmonės skatinti prie blaivo gyvenimo. 
Apšviestasis rajūnas paiso tik apie gardumy
nus ir teip lygiai, kaip ir pats žemiausias kai
mietis, nemato, jog ten kas gali būti anapus 
tų smagumų. Panašiai tamsuoliui jis yra klai
dinamas miražo, apgulusio jo siela, ir jam 
rodos, kad sykį apturėjus pątinkam^ jair

J' -fcHv/rto pu«L) ' 4
|| Kaip paduoda paskutiniai te

legramai, Vengrijoj užtvinusiuose 
vandenyse prigčre su viršum tūk
stantis žmonių. Nuostolius lau
kuose tvaną padarytus skaito mi
lijonus kronų. Viename tik Kon- 
standtaį apskr. iš vandens išgriebė 
300 prigėrtjšią. Moldavosr klonyj 
prigėrė lodi; Temešvaro apskrity i 
Prigėrė 150 žmoniy.

jis prieis prie pilno pasitenkinimo, kuomet tą 
bedarydamas jis pasiekia proto sumišimą. 
Vynas užnuodija jo sielą ir nepalieka jam 
kitokių kaip tik jausminio noro min-

tame pačiame apgailėtiname pa- 
<Įėjime, ką ir žmogus nuo troškulio mirštąs. 
Ką gero pasiekė girtuoklis savo beprotybe? 
Nieko; . skausmas antgalo prarijo visą sma
gumą ip mirtis ateina jo kančias užbaigti 
Žmogus atkencia galutinę bausmę už savo 
atkaklų nežinojimą gamtos dėsnio, teip lygiai 
neatmainomo, kaip pati svaryfcė, — dėsnio, 
kuris užgina žmogui stovėti ant vietos. Du 
kartu negalima tos pačios smagumo taurės 
ragauti; antru kartu turi joje būti,ar nuodų 
lašas, arba gyvybės gėralo.

Ta pati išroda tinka proto smagumams; 
tas pats dėsnis veikia. Mes matome žmones 
sulyg proto esant savo gadynės žiedais; jie 
prasineša pirma savo bendrabrolių ir iškyla 
augščiau jų, bet antgalo, užeina ant nelai
mingos minyklos, kur jie pasiduoda tuščiam 
sielos nerangumui ir pradeda save apgaudi
nėti atkartonės suraminimu. Paskui ateina 
tuštybė ir gyvybės stoka, — tas nelaimingas 
ir apgavingas stovis, į kurį dideli žmonės la
bai įeina vos pusiauamžį praleidę. Jaunybės 
karštis, jauno proto jiega pergali vidujinį 
nerangumą ir žmogų priverčia kopti į minties 
augštybės ir savo dvasios plaučiais kvėpuoti 
kalnų orą. Bet čia kūno įrimas prasideda; 
kūno smegenų mašinija nužudo savo galingą 
veiksmą ir savo įkilą pradeda atleisti tik dėlto 
jog kūno jaunybė perėjo.^ Dabar žmogų ap
nyksta lenktynės pagunda, kuri visuomet sto
vi ant gyvenimo lipynės, laukdama tų, kurie 
ją pasiekia, ir nuo tos valandos visa sužiny- 
bė apsisiaučia vangumu ir žmogus išsigąsta, 
kad jo gyvenimas žudo savo žadėsius jam. 
Jis metasi atgal prie savo pritirties pagrindo 
ir ten randa smagumą, pasiekęs gerai žinomą, 
pajautimo, ar sujudimo giją. Ir dįdelė dau
gybė, šitą pasiekę, apsistoja, bijo paliesti ne 
žinomą ir pasikakina tolydiniu lytėjimu tos 
gijos, kuri veikiausiai atsiliepia, j Šiteipos jie 
gauna užtikrinipią, jog gyvybė vis dar tebėra 
juose. Bet galų gale jų likimas būva tas pats, 
ką ir rajūno ar girtuoklio. Užsidegimo spė
ka mažta kasdien teip kaip mažinija, kuri jau
čia savo gyvybės nuostolius ir žmogus seną 
užsidegimu ir karštį bando atgaivinti, smar- 
kiaus užgaudamas stygą, glamonėdamas daly
ką, kurį jam leidžia jausti, begerdamas <nuo-s 
dų taurę iki dugnui. Ir čia jis pražuvęs; pašė
limas apnyksta jo sielą teip kaip girtuoklio 
kūną. Gyvenimas neturi jam daugiaūs reikš
mės ir jis strimagalvia ritasi į proto sumi
šimo bedugnę. Menkesnėj i žmogysta, šitą 
didžiąją paklaidą padariusi, alsina kitų sielas 
nuobodum ištrintos minties skambinimu, be- 
perstoginiu glamonėjimu minyklos jos laiko
mos galutiniu-tikslu. Debesys, kuris ją ap^ 
siaučia, yra teip pražūtingas, kaip ir pati mir
tis ir žmonės, kurie kadaitai sėdėjo pas jos 
kojas, užsikriepia nuliūdę ir jos didybės pa
minėjimui turi žiūrėti į jos pirmesniuosius 
žodžius. -* '

į *

- iį

| Sibenjoj žiemos laike pieną 
pardavinėjo lazdose mastais, nes 
jis buvo sudalęs; vasaros laike kaip 
visur.

|| Prūsuose, provincijoj Siberi- 
joj siautė audra ir puolė dideli Te
dai. Mieste Schvednitz 10 ypatų 
Ūpo sunkiai ledą sužeistų, o per
kūnas išmušė tūlą žmonių skaitlių.

|| Spalių nąęnesyj šių metą ap
vaikščios Berlyno universitetas sa
vo sukaktuves labai iškilmingai. 
Dalyvauti iškilmėse užkviestos ne 
tik augštesnią mokslų įstaigos Vo 
ketijoj, bet ir užsienių. Ir

Pagal valdžios skaitlines Rosi- 
joj (draug su Finlandiją) iki 1909 
m. buvo 160 milijonų, 95 tukst_ir 
200 gyventojų. Taigi nuo 1897" 
priaugo 33.199.000 žmonių 
(22,2%). Iš visų gyventojų 
procentai yįra žemdirbiai.

Edinburge, Škotijoj, 15 d. 
birželio įvyko tarptautinė krikščio
niškų ją . nįisijonierią konferenci
ja. Perskaitytame komisijos ra
porte pastebima, kad valanda 
smarkiai griebties krikščionims 
darbo jau atėjo. Gėda, esą, kad 
bažnyčia iki šiol snaudė. Reikią 
įkurti tarptautinė misijonierią ko
misija. Geriausi dirva krikščiony
bei regima Chinuose, o taipgi In- 
d joj, Persijoj ir Turkijoj.

-

i

VII.

|| Berlyne, Vokietijoj, 16 birže
lio perkūnija užmušė 6 žmones ir 
nutrenkė 97. Trenkė į . pulką 
žmonų, važiavusių ekskursijoj.

| Prancųzijoj smulkius pinigus 
•*— 25 centimą, 10, centimų. ir- 5 
centimų — pradėjo daryti iŠ aliu- 
miniumo.

*

Kokia yra gyduolė nuo šitos nelemtybės 
ir pastangos nykimo? Ar yra kokia? Tikrai 
gyvenimas turi sayyje logiką ir dėsnį, kuris 
būvį padaro galimu, kitaip betvarkė ir sėlis' 
būtų vieninteliu pasiekiamu stoviu.

Kuomet žmogus geria savo pirmą sma
gumo taurę, jo siela prisipildo neišpasakomu 
džiaugsmu, atėjusiu su pirmutine, nauja pa
jauta. Nuodų lošas, kurį jis inpila į antrą 
taurę, ir kuris, jam tolydžio tą paklaidą at 
kartojant, pasidvigubina ir pasitrigubina, kol 
antgalo visa taurė lieka nuodais, — tai nc- 
žinuoliškas atkartojimo ir didinimo noras; tas 
sulyg tolygybės aiškiai reiškia mirtį. Kūdi
kis tampa vyru; jis negali savo kūdikystės pa-' 
laikyti ir atkartoti bei didinti kudikybės sma
gumus, neužmokėjus neišvengiamos kainos ir 
nelikus paikšu. Augalas leidžia savo šaknis 
žemiau ir skleidžia žalius lapus; paskui jis žy
di ir veda vaisius. Tas augalas, kuris tik šak
nis ir lapus gamina, griežtai apsistodamas ant 
plėtojimo savęs, yra sodininko palaikimas ne
vertu daiktu, tinkamu išmesti.

Žmogus, kuris pasirenka pastangos kelią 
ir atsisako nuo nerangumo snaudulio jo sie
los Bukinimui, savo smagumuose atranda nau
ją ir kiltesnį džiaugsmą su kiekvienu jų pa
ragavimu — ką tokį grakštų ir nutolusį, vis 
juos atitolinantį daugiaus nuo stovio, kuria
me viena jaustis yra visa kuo; šita graikščiėji 
esmenybė yra tuoju gyvybės gėralu, kuris 
žmogų padaro nemirštamu. Tas, kuris jį ra
gauja ir kuris negeria, jei jo nėra taurėje, iš
vysta gyvenimą augant ir pasaulį einant di
dyn po savo godžių akių. Jis išvysta sielą 
savo mylimoj motery ir aistra tampa ramy
be; jis mato savo minty augštesnes dvasiškos 
teisybės ypatybes, kuri yra anapus proto ma- 
šinijos veikmės, ir čia, vietoje žengti ant pro- 
tiškybių minyklos, jis atsistoja ant plačių pro- 
tažvalgos erelio strėnų ir skrieja plačion pa
dangėn, kur didieji poetai savo įžvalgą ran 
da; jis mato savo paties pajautimo, smagumo 
galybę šviežiame ore, saulės šviesoj, maiste 
ir vyne, judėjime ir stovėjime subtebiško žmo
gaus galimybės, dalyką, kuris nei su kunu, nei 
su smegenimis nenumiršta. Dailės, muzikos,

'(Toliaus bis).

|| Ispanijos randas pranešė po
piežiui, jog jeigu jis ne atsiims at
gal savo protesto prieš paskutinį 
karaliaus dekretą, Ispanija per
trauks su juom tarybas ir panaikys 
seną sutarimą. Tąsyk prasidės ko
va rando su dvasiškija. Tuom tar
pu popiežiaus protestas sukurstė 
tik žmones. Valencijoj kunįgijoa 
priešai pekėlė riaušes. Jie įsiver
žė į kataliką kliubą ir sudaužė vi
sus kebelius. Kur proga pasitai
ko, katalikai teipgi užpuola ant sa
vo priešų. i, ; (

|Į Svetimtaučiai profesoriai, Chi- 
nų sostapilio universiteto ketina at ~ 
sisakyti dėl ne švaraus užlaikymo, 
uniyerstiteto ruimų.

|Į Prancūzijoj, netoli Villcprcmc, 
susimušė du gelžkelio traukin’a-. • 
Prie to 19 ypatų tapo užmuštą. f

|| Londone susitvėrė specijaltška 
draugovė, kurios mieris yra — su
rasti paskendusius prie pietinės A *- 
rikos Užbaigos laivus ir iš ją iš
griebti visokias brangenybes. Pie- , 
tinęs Afrikos užbaigos prieš iška
simą Suezo kanalo paskendo r.: 
viršum 7000 laivų, atkasta gi tik 
137. Ant vieno paskendusio, o ne
surasto laivo yra 720 šmotą auksc\ 
1400 sidabro, 4 skrynios brangį?.- 
akmenėlių. Brangus daiktai and., 
to vieno buyo verti 4 milijonus do- 
liarią. j ,

II Maža Montenegro kunigaikš
tystė, ant Balkanų pussalio, panu-.^ 
nėjimui 50 metinių sukaktu vitt 
viešpatavimo dabartinio jos kuo,-* 
gaikščio Nikitos, rengiasi pasigar- 
syti karalyste. Bet Montcnegeno 
neturi pilnai nei puses milijono 
gyventojų. Kunigaikštis * Nikitos 
jau kreipė^ 1 kitas Europos vieš
patystes prašydamas savo mieriams 
pritarimo'4 kaip mano, pritarimų 
gaus, nes Vardas valdono juk n« 
daug sveria.

n—' 'ii 
• I



Pirmasai • vSps X:įsijos veikėjų 
kovai su girt^kHėįimų susivažia- 
limas kun. Napoleonas Butkevi
čius. Joniškio klebonas. Parspau
sta ii “Draugiįo/’lNo. 39^ Kau
nas. 1910 m. €28 Jusi.

Vysk. Antanai Baranausko 
(Jurkšto Smatgasį^. Dievo rūsty-, 
bč ir girtuoknų smigo. Spaudon 
prirengė ir prakalbą pridėjo Ado- i 
mas Jakštas. Kaunas 1910 m. j 
švento Kazimiero draugijos leidi
nys No. 82. ’

"Lasvoji Mintis” nuo sekančio 
namo iškrapšto laukan. Ant to numerio pradeda išeidinėti iš Chi- 
karčiamninko karčiamos randasi (cagos. Ji bus spauzdinama “Lie- 
sekantis įdomus parašas: “Ruska ’ ’ A
Polska Saliunas

vietines Žinios kius nenaudeiius tu°jaa,s av°

mu-
vos 
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I Pereitoj sanvaitėj Chicagos teis 
me buvo teisiamas žmogus už 
Šimą savo dukters, kuri eina 
trečius metus. Jis sulaužė 
rankytę ir išnėrė petį. Na, ir 
kią-gi bausmę jam paskyrė 
sėjas ? O-gi užsimokėti 100
barių! Tiktai!’ Minkštos (ar tik- 
riaus nežmoniškos) širdies-gi butą 
teisėjo. Už tokį elgimos su ma
žu kudykiu reiktų bausti smar
kiau, kaip už kokią vagystę ar 
užpuolimą.
I •
.UŽKREČIAMOS LIGOS CHI

CAGOJ.
‘ Už pereitą sanvaitę/ iki 10 d. 
birž., Chicagoj buvo užregistruo
ta 1074 atsitikimai naujų susir
gimų užkrečiamomis ligomis. (Pe
reitais metais už tą patį laiką bu
vo 895 atsitikimai). Šiais ir pe
reitais metais ligos pasidalinę taip: 

Šias m. pereit, m.

tuvos” spaustuvėje, šį laikraštį, 
dėlei jo talpinamų raštų svarbu
mo ir rimtumo, neapsiriksime pa
vadinę geriausiu lietuvišku^ mėne
siniu laikraščiu iš visų, kokius mes 
turime. Tačiaus lietuviai privalo 
neužmiršti, jog tokio laikraščio iš
leidimas brangiai atsieina, todėl jo 
gyvavimas ir tarpimas prigulės ne 
vien nuo pagyrų, bet daugiaus nuo 
palaikymo.

4 Tifoidinė šiltinė .. 
Tymai (jiedra) ... 
Vokiški tymai .... 

Skarlatina ......... ..
Kokliušas........ ....
Difteritas ..............
Vejarauplės (sifilio 
Tuberkulozas ....

.......... M 27 

..... 470'455* 

........ *-66 -. 
.... 155 »9*
...... 73 34-
....... 8o* 83. 
rušies)23 68. 
.... 120 fu.

» Pneunionia ........ 39 29-
Taigi šiuom laiku Chicago j 

daugiausia viešpatauja tymai, skar
latina ir tuberkulozas. Difteritas 
Susimažino.

*)Sanvaite angščiaus, iki 4 d. 
birželio, naujai difteritu susirgo 899 
ypatų.

’ . DIDELI KARŠČIAI.
• Prasidėjo karščiai. Chicagoj 16 

birželio valdiškasai termometras 
rodė 88 laipsnius karščio. Gatvėse 
buvo nuo 90 iki 98 laipsnių. Vie
nam žmogui 70 metų amžiaus ir 
jo žmonai nuo karščio plyšo šir
dis. Kitas senelis 68 m. amžiaus 
nętoli gatvės S. Paulina užgautas 
saulės spindulių parkrito be 
Nuo karščio pasiuto šunįs. 
nas šuo sukandžiojo bent 6 
nes ir arklį.

žado.

žmo-

Iš Chicagos Lietu
vių Gyven imo.

12 d. birželio, 3 vai. po pietų 
gatvekariš užmušė Juozą Petkų 
ant 17 gatv. ir Canal st. Jis dir
bo prie siuvėjų, valymo drabužių; 
einant iš darbo skersai gatvę, su
skambinus gatvekariui jis šoko, at
gal ir užšoko prieš smarkiai bė
gantį karą. Gatvekariš jį teip 
smarkiai užgavo, jog nunigįė į ša
lį apie 30 pėdų. Liko užmuštas 
ant vietos. Jis buvo apie 34 metų 
amžiaus; paėjo iš Kauno gub. Pa
liko savo pačią ir dukterį. Palai
dotas tapo 15 d. birželio.

Town o f Lake Susivienijimas 
Draugijų, iy d. liepos rengia ap- 
vaikščiojimą. Susiv. Dr-jų tikslu, 
kaip žinoma, yra pastatymas lietu
viškos svetainės. Tam tikslui jos 
savo ižde jau turi suvirs $1000. 
Pereitą mėnesį jos namui buvo su
radę ir vietą ant 47 ir Lincoln gat
vių. * Bet pastaruoju laiku pirkimą 
atidėjo, pinigus padėdamos į banką 
ir nežinia kaip tas svetainės klau-1 žadama įkurti naujas laikraštis, tik 
simas užsibaigs. Paskutiniame aiškiai nežinoma, kokis —mėnesi- 
(1 raugi jų komitetų susirinkime nis, 3-savaitinis ar dieninis. įku- 
kaip kurie iš susirnkusių norėjo rėjai s, sakoma, busią pp. Ilga ūdas, 
thlyką visai suardyti. Mat susi Garmus ir Co. 
rinkimas buvo Beržinskio priekar- ------------
čamyje, o p: Beržinskis rengia sta- 15 d. birželio, Aušros VarttĮ pa
tyri diktoką svetinę ant 46 ir Pau- rapijos mokyklos mokinius, tos pa- 
lina gatvįų, todėl nekurie, esanti rapijos kleb. kun. Ambrozaitis, iš
minėtos ypatos įtekmėje, manė, jog vežė ant šviežio oro į Jackson 
tokios svetainės klausimas jau yra Park, kur bene juos vadžiojosi ir 
išrinktu ir draugijoms visai nėra po gamtos muzėju. Toks šio ku- 
reikalo apie tai rūpintis. Nebeto, nigo pasielgimas yra geru pavyz- 
kita svetainė yra įrengta kito įtek- džiu kitiems musų kunigams, 
mingo1 lietuvio, p. Elijošiaus, jo Šioje parapijoje buvusieji vaidai 
name, ant 3 lubų. Nors svetainė dėlei mokyklos su parapijonais vi- 
draugijoms būtinai yra reikalinga, siškai išnyko in, dabar viskas ge
nės tada jos, darydamos savo vi- rai. Mokyklą lanko į 50 vaikų, 
sokius vakarus, neprivalėtų lobinti ------------
kokias nors privatiškas ypatas, vi-1 II d. birželio p. Elias svetainėj, 
sas pelnas liktų draugijų ižde, bet pn. 4600 Wood str., koks ten baž- 
nekurie draugijų vadai tam prie- nytinis choras surengė teatrališką 
tarauja ir nori, kad jau sudėti pi- perstatymą naudai šv. Kryžiaus, 
nigai butų paskirti kokiems ten Į Atlošta komedija “Audra Giedro- 
“našlaičių namams”.
lios draugijos stovi už įsteigimą Į ypač moterų su vaikais, nes jos 
svetainės, kaip Draugija Garsaus mat tikėjo, kad už vaikus nieko 
Vardo Lietuvių, Lietuvos Sūnų nereiks mokėti, bet apsiriko, nes 
Mylėtojų, Šv. Vincento, Šv. Juo- apreikšta, jog ir už vaikus reikia 
zapo. Girdi, jeigu pradėjome dė- mokėti. Užpakalyj buvo baras ir 
lei to darbuotis ir riek jau at- žmonelės prie jo gana drutino 
siekėme, tai turime ir įvykdinti sa- vo dvasią.
vo siekius, nežiūrint ar kokiems Perstatymas pasisėkė teipgi 
politikieriams tas yra malonu ar ne. geriausiai. Pirm prasidėjimo, 

------------ toriai, lyg norėdami atsisveikinti 
Pereitą suabtą. 11 d. birželio, su pažįstamais,nuolatos kaišiojo nosį 

Town of Lake policija neleido kar- per uždangą. Iš aktorių, šiaip teip 
čiamose dary ti šokius. Mat čia atlošė rolę Kupečio * A'alauckas i 
karčiamninkai labai įpratę kas mie- Barbės — Lauraičiutė. Kiti lošė 
la subatėlė ar nedėlėlė priekarčia- teip blogai, kad blogiau negalima, 
miuose parengti savotiškos rūšies 1 onleikietis.
šokius, kame susirinkę pasilinks-l •*BTRUY?Š” 

minti lietuviai bei lietuvaitės atne- j>r ą NFŠIMAS
ša jiems pageidaujamą pelną. Tai- Nu? d berželio prasidėjo 
gi minėtą subatą policija iš n,e*<u‘|prjiniįI1ėjiinas naujų narių į “Bi
rių lietuviškų karčiamu tokius rutčs” Draugiją kiekvieną pėtnv- 
kius išvaikė. Tokio draudimo prie-Mark Whitc 
žastis tikrai nežinoma, bet niena~ piajsted, tarpe 29 ir 30 gatvių, 
ma, jog tam .pasidarbavo vietiniai L išbandomi balsai. Norinti mo 
žymesnieji hetuviai-pohtikai ir tai, dainuo6 dalyvauti chore
ne tiek lietuvių labui , kiek savo, Lf Simuose teiksitės pasiskubinti, 
nes nesant karčamose šokių, kitose, I prasidejus naujam sezonui 
tam tikrose, vietose butų daugiaus lauji kandidatai nebus priimami 
“biznio” daloma.

'Birutės Dr-jos Valdyba.

Cliicagoje girdimas aidas, jog

Tačiaus ke- je”. Žmonių prisirinko diktai,

sa-

ne-
ak-

19 d. birželo buvo piknikas Lie
tuvių Jaunikaičių Dainos Mylėtojų, 
darže Leafy Grove. Draugijos 
vyrų choras padainavo keliatą dai
nų po vadovyste Juozapo Lankelio. 
Choras dainavo pačio vedėjo pa
tašytas ir sukomponuotas dainos. 
Dainos gana įžymios savo meliodi- 
jų gražumo ir atgiedotos gana ge
rai.

II d. birželo naktį, ant 23 pi. 
ir Oakley Avė., karčiamoje Gavri- 
laičių brolių, lietuviai gerai įsi
linksminę pakėlė vaidus. Turbut 
neturėjo gėrymui pinigų, tai norė
jo dykai gert, bet karčiamninkas 
nenorėjo sutikti ir kelis nerymau- 
jančius išginė laukan. Išmestieji ne
norėjo apsileisti ir bandė išversti 
duris. Karčiamninkui išėjus juos 
nuvyti, vienas iš neramiųjų plyta 
karčiamninką pavaišino kur per vi
durius. Toks pavaišinimas kar
čiamninkui, turbut, nepatiko, nes 
jis pradėjo šaudyti, kad prišaukus 
policiją. Vienok po astuonių šū
vių policija nepasirodė ir teip Vis
kas užsibaigė.

Viename name a’rti Oakley Avė., 
ant 25 gatvės gyvena apie 4 lietu
vių šeimynos, kurios “nedaug ma
to šviesos”: subatoj kaipfpradeda 
gerti, tai tik panedėlyje išsipagi- 
rioja. Namo savininkas žydelis- 
karčiamninkas gyvena ant kampo 
Oakley ir 25 gatv., todėl jis verste- 
verčia kad iš jo namo žmonės alų 
gabentus: iš jo karčiamos. . Jeigu 
patėmija, jog kas iš to namo alų 
Kša iš kitos karčiamos, tai jis to-1

.Panevėžio pav., Ituprėliškių parapl- 
Purieškių sodžiaus. Aš 
visi gyvena Chicagoj, 
kurioj vietoj. Prašau 

Šiuo adresu:
Antanas Groeskis, 

2059 West 12th Str., Chicago. BĮ.

Pajleškau savo brolio Jokūbo Gu- 
šajskio; paeina iš Nevardienų sod.. 
Varnių par., Telšių pav., Kauno gub.; 
apie 50 metų amžiaus, našlys; 8 me
tai kaip Amerikoj; ilgai gyveno apie 
New Yorkų. Noriu j|j| surasti ir pa
pasakoti svarbų dalykų apie jo ūkę 
Lietuvoje. Jis pats ar kas kitas ma
lonės duoti žinių adresu:

Aleksandras Ivanauskis 
:... — 137

Jos, 
kad 
nau 
nig

girdėjau, 
tik nežl- 
duoti ži-

St., Indiana Harbor, Ind.

ko, paskui gailėsis, sakys: *kad tai 
bučiau nuvažiavęs! ui visai mažą pa- 

Įbėgėjimą bučiau aukso gavęs! Ar ne
gerai ** — kas atsilankys, turės juo
kų Ikvallal. Visi bus svetingai pri
imti.

Važiuodami J pikniką ii visų mie
sto dalių, važuonb iki Archer Avė.; 
tenai imkit Archer limito karus ir 
Važiuokit, kol vėža; nuo ten Joliet 
iraral nuvežė iki pat parkui. 

Kviečia Komitetas.

v 10-tas Puikiausias Plkninkasl
Parengtas Dr-stės iv. Pranciikaus 

Serefično, Nedėlioję, 3 Liepos (July), 
1910 m., Bergmann’s Grove, River- 
aide. I1L Pikninkas prasidės 9 va
landa išryta Tikietos 25c. porai.

Kuoskaltlinglausial kviečiame atsi-
Blaivybės Apaštalas kun. Terkas I lakyti ant musų puikaus pikninko, 

Mrtij. '(Uothev). BlaMnMam, ‘*'p ir.
J ' bus priimtas tr užganėdintas visokio-

dovanėlė. iŠ G. Petrovo raštų ver- Imis zobovomis. Podraug bus garsi 
tė Baslys. Kaunas. 1910 m. ŠV. (muzika, kokios nė vienas nėra girdė- 

leiiinyS ~
^3- smai pasišok tl. Bu guodone,

y Komitetas Dr-stės gv. Franc. Seref.
AUgemeiitf UtauiKhl Rynd- Ld<|| |r llkllmlB„ plknlk, 

schau. Monatschrift fuer das Rengta I»st« Lietuvos Didž. Kun. 
samte Leben dės, Litauischen V oi- [Gedimino su išlaimėjimu auksinio 
, u , . ... , laikrodėlio. Piknikas atsibus nedė-Htrau3£tb» J. Wma£at. 7U |(e)>, |lepo, (July) Qro,e
šit. No. 5. darže, Summit Jll. Prasidės 9 vai.

šitame numery k telpa straips- "Tto. įžanga porai 25c. • 
ni.i: Draugijų te£ Mažojoj Lie-I“’, 

tuvoj. Lietuviškas tikėjimo moki- lės. Kas lakštingelę sugaus, apturės 
nimas. Laikyt, įcą turi ir ginkie 50 <,°1* dovanų.

. - ■ ‘Komitetas pasirūpino atrasti di-savo seną, brangią prigimtą kai- dtlauslą lr pnlklausi< daržą, Įtaisė 
bą. Dvigubas saikas. Protestan- daugybę žaislių, kokių dar niekas ne- 
tizmas terp lietuvių 16 šimtmetvj. buv® matęs, užsakė degtinės, alaus 

cigarų, užkandžių. “Birutės” choro
1 muzikanto! grieš Įvairiausius lletuvi- 

Ar aš turiu dūšią! Pagal E. škus šoklus.
Duplessy. Parašė kun. Gerutis Davažiupti galima: Nuo North-west 

... *    t-- 8ide, Town of Lake ir 'Weat Side1910 m. 31 ptf. Šimto Ko- A,hltnd A„ „ clrton> kat>u |kl
zimiero Draugijoj leidinys. | Archer Avė.; nuo 18tos ir Union Hal- 

sted str. karais iki Archer Ave.;( nuo 
Bridgeporto 35tos karais iki Archer 
Are. paskui Archer Limito karais iki 
galui, paskui Joliet karais iki daržui.

• Kviečia Komitetas.APGARSINIMAI
„ A , . „ Didelis Metinis PiknikasGALAS HUSILPNBJIMLI. Parengtos Parapijos Apveizdos Die- 
Berlyno profesopus Loewy iš- to, atsibus Panedėlyj, 4 d. Llepos(Ju- 

rado naują vaistą, vadinamą sper- 19J®* Grove, Will°w Springs.
■ I1L Piknikas prasidės 9 vai. ryte, 

minu, kurs neva turi prašalinti nu- ĮUn<a 25c Imklt Archer ave 
silpnėjimą ir i)ųiba|giiną. Priešas- Limito karą iki galui, paskui Chicago 
čių šito veikimąs į žmonių kūną Electrick Ry. iki daržui. 10c. 
išradėjas negaf? išaiškinti. Vaistas 
vargiai bus prieidamas žmonėms, ATKREIPKITE AK|, LIETUVIAI! 
iki kol jį vairi įšvirkštimui po Ken^gt^ Dr-.tė.

' g ‘ * r choras, norėdamas tookinties be per-
odą. Nesykį "au *buvo pasakot, traukos per visą vasarą, u matyda- 
musų skaitytojam* apie vaistą, mas, kad iždas baigia ištuštėt, suren- 
kurs tikrai fiz.^j «J
ir protiškąjį nusilpnėjimą. Tai g vaL cypliko svetainėje, 

^įfi^/W^i«4AiiWlcan<EĮixir’’ jšj miįliMtana av« ir iif W. kampas, 
kartaus vyno, įkurs pagreitina vi- llk . . ' '

*x ’ 4 Po teatrui bus balius, šokiai, dai-
, rimo organų veikimą ir tuo pat nos, deklamacijos, skrajojanti k rasa 

laiku juos sustiprina. Vaistaą »u- »u puikių dovanų išlaimėjimu (dora- 
: kelia „orų vaigyti, idant išsidirt, - ^^“^.^Uita^kt- 

tų par tai naujas, geras kraujas, te juoskaltllngiausla | teatrą. Atoi- 
ir kad jis normališkai cirkuliuotų lankydami J musų teatrą, pamatysite

' Vartok šį vaistų; tisuose atsitiki 
. muose, kada mat-aT, kad nebeturi Įžangą

apetito, esi nusilpnėjęs, nerviškas, Vaikams
turi. žarnų užsikisimą, pritruksti
energijos. Gaunamas vaistų san
krovose. Jos. Triner, 1333—1339 
So. Ashland ave., Chicago, III.

įsuose atsitiki-ir

25c., 35 ir 50c. žmogystei. 
10c. Visus širdingai kvieėia 

; Komitetas.

PRANEŠIMAS.
Jono Krikštytojo draugystė

Pelnas eina žemės kelionę aplink saulę klaidos

Švento 
nedėlloj 12 biri, laikė savo pusmetini 
susirinkimų, kuriame išrinko naujų 
vyriausybę ateinantiems metams: nuo 
1910 iki 1911 m. liepos m. Pirmsė- 
dls išrinktas: Franciškus Razgulius, 
pagelblnlnkas — Stan. Staneviče, 
protok. raštin — J. Sereika, finans. 
raštin. š J. Leščauskas, kasierius — 
Jonas žilvitis. Priegtam yra nutarta 
nužemint mokesti ant metų laiko: 
pusę prekės nuo 18, 15 taip-gi 40 me-

šią nedėlią, 25 d. birželio, Town 
of Lake bus paskutinė diena “fė- 
rų” daromų naudai lietuviškos baž-i «____ »
nyčios. Tie Xfėrai” jau traukėsi Redakcijos atsakymai, 
pusėtinai ilgą Taiką ir nemažai tu- Neshukaieiui, Worcesteryj. Kny- 
rėta iš jų pelno. Jie atsibuvo Eli- goj “Apie žemę ir kitus svietus” apie 
jošiaus svetainėje.
statymui naujos lietuviškos bažny- nėra ir kituose raštuose nieko kito 
čios, kuriai žemė apipirkta ant Tamista nerasi. Ilgis ekvatoriaus 
Harmitage Avė., tarp 45 ir 46 nieko bendro su žemės kelione ap
galvių. Senoji bažnyčia yra per- link saulę neturi. Ilgis ekvatoriaus 
maža, todėl rengiama pastatyti di- parodo vien, jog į 24 vai. kiekvie- 
delę. na vietą ties ekvatorių, besisukant

------------ žemei aplink savo ašį, atlieka to- 
‘ 14 d. birželio, ant 45 gatvės, ne- kią kelionę, kiek turi ilgio ekva- 
toli Hermitage Avė., 3 vai. po pie- torius. Kelionė žemės aplink šau
tų, apie šeši koki niekšai užpuolė lę, kurią žemė atlieka į metus lai- 
apysęnį lietuvį, tūlą Grinčių ir la- ko, nieko bendro neuri su že- 
bai apdaužė. ■ Jis ėjo iš darbo po Įmes besisukimu aplink savo ašį. 
atsiėmimui algos, todėl, galbūt, vai- Kitus dalykus išaiškintus rasi teip- 
katos užsimanė nuo jo atimti pi- gi knygoj apie žemę ir kitus svie- 
nigus. 
jokiu 
policijos
ja labai 
nerupi, bet tik kyšiai.
kams pabėgus patėmyta vieną po-
licistą išeinant iš karčiamos. Vė- | Kun. Marma. Girtybė tarp 
liaus tūla mergaitė sakiusi pažį- Lty. Kova prieš ją. Kaunas. 1910 
stanti užpuolikus. Nurodytas ypa- m, Katal. Draugijos Blaivybės iš
los areštuota, bet policijos stotyje ’ ’ ' '
sumuštasis jų nepažines. Iš kur 
žmogelis galėjo juos pažinti su už
muštomis akimis. Todėl nužvelg
tus paleista. Pinigus sumuštasis 
irgi neatmena ar pametęs, ar juos 
nuo jo atėmę. • j

Užpuolikai pabėgo, nes tu s, arba ir kitoj, 
budu negalima 

prisišaukti; . 
nerangi,

buvo 
polici- 

tvarka jai 
Užpuoli-

Draugystiyiikalai.
Lietuvių Ratelio Skaitykla 

8149 8a. Hahtsd 8L 
Būva atdara: ■Utarnii.kais nuo 7 iki 9 vaL vakare. | ^. _aml. M]t<>gl’_k“ DOJrit prl' 

Ketvergais nuo 7 iki 9 vai. 
Bubėtomis nuo 7 iki 10 vai.
Nedėliomls nuo 8- iki 8 po pietų. I

£ tai tykios UžveiMla. | VISAS DRAUGYSTES.
Kiekvienam yra žinoma kad šjmet 

NAUJŲ mukrOVĮĮlKy DRAUGIJŲ 15 Liepos (July) sueina 500 metų nuo 

Kiekviena naujai susitvėrus! Drau- ,aik®- kad» Meturial galutinai sumušė 
gija turi daug darbu su sutalsymu g,ujM nedon* Tal-gi męs
{statų. Draugijų komitetai yra kvie- kalP° lietuviai norime paminėti Jubi- 
ėirmi kad atsišauktų | "Lietuvos” 5 Birželio (June) tūlų draugysčių 
Rėdystę, o mes pareikalaujantiems lsjln| Metą 15 Ir 18 liepos mfn d. 
pasiųsime Konstitucijų "sampelius**, ir kllubų delegatai laikėm susirinkimą 
palengvinimui sutvarkymo Jutotu. Ra- Lietuvių Muzikališkoj Halėj ant Alle- 
šydami Paminkite Jautiška, Are. RlchmOBd str. 17 ypa.
ar Katalikiška ir kada uždėto. Ra-L„ „-(.„..k*. jLšydam! priminkite kokių sampelių no- y’ J“P vyriausybės de-
rito: -Konstitucijų, Mokesčių knyge-1legBtal »*dBrė ““tarimus.
llų. Tikietų, Plakatų ir tt, ir pažen- KT,egt Prt« abelno jubllejaus pa
kliūk! t kiek katro darbo turi būt minėjimo! visas draugystės ir kliubus 
padaryto: 100, 200, 300 ar 500 ir tt. kiek Philadelphljoje tik yra.
Mes prisiųzdami sampelius paduo-1 2) Apvaikščiojimą po gatves daryti 
Sime kalnas, klek ks* kaštuoja. Pri ar ne, atidėto iki kitom delegatų su
stipdami mums darbų turite ir sam girinkimul kursai bus 19 BUlelio (Ju-

vakare gulėt J Arento Jono K riki L Draugy- 
vakare. | stę, dabar lengvai galit Jstot,

Pas Town of Lake lietuvius 
kreipėsi tūlas jaunas iš Valparaiso 
mokyklos mokinys Kazimieras Šeš
tokas, melsdamas pašelpos užsi
mokėjimui už pabaigos metų moks
lą. Geradėjingi lietuviai jį sušel
pė. Ant. <pėsna ir Fr. Bukauskis, 
teipgi 122 L. S. A. kuopą jam 
surinko ir sudėjo $33.50. Vaikinas 
gavęs pašelpą linksmus sugrįžo į 
mokyklą. ,

NAUJI RAŠTAI

te id imas 13 pusi.

vai

Barbarizmas apsireiškiąs užgy
nime Rusų Lietuviams spaudos per 
grafą Muravjovą (1863—1904 m.). 
Parašė Perkūnėlis. Tilžė. 1910 
m. Išleido Vanagaitis. 16 pusi.

Girtuoklystė — nesveikata. Iš 
įvairių gydytojų rastų sudėjo kun. 
K. Pultarokas. Per spausta iš “Vie
nybės”. .1910 m. Kaunas. 1910 
m. Katalikų draugijos “Blaivybės” 
leidinys. No. 2. 32 pust.

Girtybė 'ir kova prieš ją Lietu
voje. Parašė kun. P. Kemėšis. 
Perspausdinta iš “Vilties”, 1908 ir 
1910 m. Kaunas. Katalikų drau
gijos “Blaivybė” leidimas No. 3.

pellus atgal 
■tiria nieko 
resuoklt A. 
Halsted St.,

mus* prisiųsti, Už tai 
neatoaKyiime jums. Ad- 
OlsMweki. 3252 South

Chfęago, JH-

mas piknikas. 
Dr-stė 26 birželio

D i dalis Ir 
Apreiados Dta 

dienų redgia piknikų, kurs atsibus 
Bergmanu Gropąj Ritfrside, III. Pra-

Užkviečiame vienanMetuvius ir lie
tuvaites iš Chicagos ir apylinkių J ši
tų piknikų. Kurtė nematėte par tris 
metus su savo „pažggtamais, galėsit 
čia sueiti ir Itsksųaai pasikalbėti. Bus 
visokių pasilinksminimų: mušimas bo- 
lės ir tt. valgyrtT'ir gėrimų kas kiek 
norės. h i

Užprašo Komitetas.

Pirmas didelis Piknikas.
Rengiamas UD. K. “Gedimino No. 1 

ant Town ot Lake nedėlioj 26 biri. 
(June) 1910 m., atoRiks puikiame par
ke Leafy Grovej netoli Wlllow 
Springs, UI. Prasidės 9 vaL Iš ryto; 
įžanga | darių porai 25c., valiuojan
tiems su mumis užsakytu karu — 
įžanga dykaL

Nuoširdžiai užprašome visų lietuvi
škųjų visuomenę j musų puikų pikni
kų — rengiamų puikiausiam . parke, 
gražioje' girioje. Bus lenktynės su 
geromis dovanomis, bus septynios bė- 
gynės.

Kas nebus ant matų puikaus pikai

viską sykiu. Su išdirbimu papso gu
lima gerą pelną turėt, nes ten tokio 
biznio nėia. Atsišaukite pas savi
ninką. Aht. Wember, 89 — 13 st. 
N. Chicago, IŲ.

' j '
Pardavimui* lietuviška mėsos krau

tuvė (Butcher Bhop) netoli HebivUt 
! kos banyčios art! dideliu dirbtuvių. 
Aš noriu įvažiuoti Kallfomijon. Par
duosiu pigįai Irankiue; viskas varo
ma elektrifcos motoru; pigiai atiduo
siu arendon vieta bu penkiais gyve
namais kambariais ir su daržine. 
Kreipkitės pas,

Anton Parthun,
2337 K Loavitt 8t., i Chicago, BĮ.

! ; j i j ■ "4 .*■[
Pardavimai Bnėeme t ir Grosernė, 

taipgi arkl/B ir vežimą* Biznis iš
dirbtas, vieta gera, lietuvlij^mryven-

pelną turėt, nes ten tokio
— Atsišaukite pas savi-

Palinkau

Valley, IU.. o dabar Jau apie penki f*- Pardavimo priežastis — važiuoju 
metai nežinau kur randasi. Turiu r.o._ai'>o adresu: 
svarbą reikalą'; pražau atsišaukti pa- 4845 W* į41*1 8tr » Orant Works, m. 
čiam, arba kas kitas tegul duoda man , „ ! __ J
žinią iluo adresu.* ANT PARDAVIMO Bučernė fr Gfo-

Magdalena Rasimavičienė, ’ernft M a*k,lu ,r režimais, o Jeigu 
Oglesby 111 kas nof8tU •» namais. Norint gali

ma kad ir tkn biznis pfrktiea. Vieta 
PA|!eškau savo brolio Ramono Pa- gėra nes randasi lietuvių Jr

vllionies; Jis paeina ii Kauno gub., leBky apygardoje. Pardavimo priežas- 
Panevižio pav., Kuprėliškių parap.. jtis ,1®a- Atsišaukit pas: 
Žadeikių sod. Jis pato ar kas kitas Bcbrendt,
malonės duoti žinią adresu: j 12252 Union Avė. West Pullman, I1L

Kaz. Pavilionis, 
Northern L. B. R. Co.

P. O. Box 561 Cloąuet, Minn.

Pajieikau savo pusbrolio Juozo Ur- PuIkU gyvenimą.; Parduodu, nes tu- 
balčio, Kauno gub. ir pavieto, B3rio-|^u klt4 Kas ^norėtumėt pirln
galos valščians, Nolėčių sod. 4 
tol atgal girdėjau dirbęs anglių 
syklose. Turiu svarbų reikalą. * 
šliaukti šiuo adresu:

P. Kuodis, 
4620 Melrose st., ] ____

Pajieikau Andriaus Rasimo, Buvai-1 tamsta bizn} varyti. ■

savo vyro Vincento Ra-
pirmiau gyveno Sprlng

J Krajų. A 
4845 W. 141

Par«iduodą puikus seniūnas lietu- 
L vių apgyventam krašte. Geras biz

nis lietuviui ar lenkui Gali daryti 
*•“»- i<uuuvuuį ava ur 

i arnotą. Kas ^norėtumėt pirk- 
me-|ti atolšaukkft šiuo adresų: J. j. Kvo 
ka. der, 622 Market nt, /Wąukegan,. HL 
At- '■ r

Parsiduoda labai pigiai Grosernė 
ir Bučernė geroj vietoj, lietuvių ir 

I’biladelphia Pa Ienky aP^^“toj; vinU bloke tėra 
_ vienas mano Storas, kito Jokio nėra,

a Atimtus nasimo. Buvai-i ---------* vnss^v*.
kų gub., Senapllės pav., Mikališko Parsiduoda iš tos priežasties, kad va- 
gm., Plutiškių parap., Vasiliauckių j I Lietuvą 15 Augusto. > Ateikit 
kaimo. Taipgi jieškau ir KazJ Radze- tr P;iBižiurėklt, adresas šitoks: Jonas . 
vičlų, Suvalkų gub.. Gudelių gm., Re- JonHaitis 4330 Sa Wood st., Chicago. 
kaviškio kaimo. Pirmiau • gyveno _ _ • i /į
Chicagoj. Atsišaukkit šiuo adresu: Pardavimui, geri 3—6 kambariai

Wlll Dunges, R. F. D. No. 2 Įpėdinis namas, lietuvių apgyventoj
P. O. Box 23, Phillipsburg N J Vlet°J’ gera* Paėjimas užlaikymui

‘-j Boarding Hause-o. 2466 Blue Island 
Pajleškau savo brolj Antaną Ju- Ave Smuikines žinias gausit pas 

deikj. Jisai 5 metai atgal gyveno Ang- p" PaPa,,skas Co., 234 E. Levit st.
lljoj, o dabar girdėjau, kod atvaiia- turime surašą visokių nuosa
vo j Ameriką. Paeina iš Kauno gub., vybIV b* maloniai įjbms įas parody- 
šiaultų pav., šalakių sod. Taipo pat sIme* 
jieškau savo pusbroli Kastantą Ju- mJ J ’ D a ert I žl ■-z-— •
III. Prašau duoti žinią šiuo adresu?

Jos Judelkis, ■
P. O. Box 57, Waters, Mich.

Pajieškau savo pusbrolio Antano 
Petreikio iš Lūkės, šaulių pav.; pir
ma gyveno Chicago, III.; _____
Jieškou Stasės Valteraltės iš Triškių, 
Atonių sodos. Malonėkit 
šiuo adresu:

Jonas Riškus,
718 W. 15th str., Chfcago, III.

Pajleškau Antano Vaitelio ir Alek. 
šimkevičlaus; abu Telšių pavieto ir

•—■v pu»urui| vagiamą ju-
Girdėjau gyvenęs Chicagoj saliunas ant gtožau*

'kampo; duois 8200.00} menes}, žema 
arenda. Matas {mokėjimas. Ant Ka
ce v iče, 564 W. Jackson Blod. A Jef- 
feraon str., Chicago. ji’. ’

lyginai pa-
*

Reikalavimai. .
I Reikalauju | atsakančio gero susėjo 

m } moteriškų ir vyrišką darbą. Mr. X
I Waliuntiejus, 907 West-rn nveJ'

______ ________ _ Reikalauju siuvėjo prie mote^kf 

gyvena Amerikoj apie 8 "metai' A1X | p^P-E1 reikalas

žiaus. M. Z. Palionis, 1G&9 W. 181h
Place, Chicago, IH. L J .,

atoišaukti

kas Šimkeviče gyveno ir rodos tebe- Į ^unaa vaikinas 15 — 16 metų ;un- 
gyvena 80. Bostone. Mass. Ant Var
tė Ha rodos dabar gyvena - Chicagoj, 
III. Turiu J Juos, o taipgi ir i Aiekgi r 1 m
Katorsk}, svarbų reikalą. Jie-patįs Relka>a«l“ atsakančio darbininko.

■ juo. 11DV, pranežtl 1b"ieert“,,į y*“"5**1 
adresus* dirbti ir susikalbėt lenkiškai ir aag-

Ant Bukauskis lliškai. Tegul atsišaukia adresu: 12022
15th str., • Chicago, III Halgted str“ P*,L’ F A WaI’ 

~.r ‘ nauskas.
Pajieikau savo brolio Juozo Urbu- 

naičio. 2 metai kaip nežinau kur gy- R^”taH“Kaa Jaunas vyra 
vena. Turiu reikalą, dėlto-gi tegul prle drabužių Chicagoj ir 
jis pats ar kas kitos man apie J} pa- 86 danteliuose Geras d 
rašo. Mano adresas: ra8 mokesnis. Tikto! rei gerų vy- (

F. Urbunaitis, H** kur,e nesibijotų šnekėt. Uždirb-
508 Ohio avenue, E. 8L Louts, 11.1 t! SaHma 120 00 j dieną. Pradėti dar- - 

bas nieko nekaštuoja. J
Pardavimui pulki Grosernė ir Bu- Ateikit ar laišką parašykit šiuo ad- i 

černė lietuvių apgyventoje vietoje; resu: Edward E. Strause < Oo. 246 
biznis gerai eina; galima padaryti Market st., (2 lubos) Chicago, 111. 
geras gyvenimas. Pardavimo prie- 
sastls — turiu saliuną, tai 3 bizniai Reikalinga 500 minkštos anglies ka* 
persunk u vienam Taryti. Jurgis Mar-1 1 Pennsylvanla, mokestis 8<>c. už
cinkevičia, 1823 W. 45 st., Chfcago. |apWLUK>ta ,on4 Pervežimas iš Chi- 

. * cagos dykai. Išvažiuojama kas nedėk
Pajieškau apsivedimui merginos, ku- dienia. — 200 darbininkų J Michiga- 

ri norėtų gyventi ant firmos Monta- no Ir-TVisconstao miškus. Algos nuo 
n* valstijoj. Merginos noriu nuo 20 iki\|30 (
iki 30 metų, aš esu 32 metų amžiaus. Pervažiavimui 
Nesibljokit atsisaukt par kišką.; Ge- 8V- Taipgi rel 
rai, kad mokėtų blak] angliškai šne- kius darbus C 
kėL Atsišaukusi nesigrisudens. At- Mokestis 32.00 
sišaukit šiuo adresu: *1 parašyk laišką

Geo. Kiče. . j {dėdamas 2c. s
Chinook, Mont. J. Ll

74ė So. Canal Pajieikau apsivedimui merginos, 
nuo 18 metų iki 25 metų senumą | 
Aš samiu darbininkaę, mylintis moks- 
lą ir skaitymus, 26 * metų amžiaus. 
Geistina butų tokią pat moter} rasti. APSIVOGĘS, P 
Malonėkite atsisukti antrašu: j jaUBa. vajui

j Aleksandras Zuole ~Yeliieon Hnuse SfonHnn P1 eriJonas Ra.iaviče, apgrobęs mane į Sprin^ Me. * įyvenžoj^, 12 birželio d ieną 1
= - 'pabėgo iš Chicagos. Jis yra augšto

ūgio, raudono veido, plaukai tomąial' 
gelsvi, Uetuvišk|ai kalba nevisai gerai, 
geriau lenkiškai. Du mėnesiai kaip 
iš Krajaus. Paeina iš Šiaulių pav., 
Pakapės par, . Minaičių apygardos. 
Kur bus jis apsigyv.-nęs, bukit atoan- 
gus. Prašau “Lietuvos” skaitytojus, 
Jaigu pastebėtumėt, bukit malonus 
man pranešti. Busim dėkingas.

V.1, Briedis. f|,T| 1. ''i
3923 Emerald *ve. 

Perskaityk 
Clothing Co. 
puslapio.

man jų

718 W.

i agentą 
inklufuo

| mėn^sj ir užlaikymas, 
škalno duodama pinin- 
kr/inga žmonių | viao- 
.ieagoj ir apieltnkėse. 
ir daugiau. Ateik ar 
tavo prigimtoj kalboj, \ 
ampą. ‘1 Adresas: 
•CAS, Agent 

Chicago, III.str.

Cape

Ant Pardavimo.ne) su didesniu skaitliam! delegatų 
4 vai. vak. toje pat salėj.

3) Prašyti pas visas draugystės ir 
kliubus, kad dėl prirengimo to abel
no apvaikščiojimo teiktųsi* išsiųst pa
gal išgalę | susirinkimą savo delega
tus 19 d. Birželio (June) *4 vai. po piet 
Lietuvtžkon Muzikališkon Salen ant 
Allegheny Avė Richmond. .rii

Taigi prašome visas drtugystės, 
mus maldavimą nepaniekinant, pagal 
savo Išgalę mums pritart išsiunčiant 
| susirinkimą Jūsų delegatus, kur dau- 
gesnlam skaitliui delegatų ėsant, bus 
lengvesnis prirengimas programo, ir, pinkas važine ja su reikalais i Lietu
vis© jubilejinio apvaikščiojimo atmta-’^ ------ . .
čial mūšio ties Grunvaldu. Su pagarba

Delegatų buvusių susirinkime 5 Bir
želio pasirašo kamitetas: 
Stonslis preų. Vitkauskas viceprez. 
T.* Astramskas ir F. Bellak sekretoriai.

Pardavimui. Kampinis namas aat 
49th Av. ir 14th St ant dviejų lotą, 
bučernė ir aptieka. ir gyvenimai ant 
šešių familijų. Atneša raudos 3120 
Savininkas nori išvažiuoti l Seną 
K-a'n ir todėl parduoda ** 
Atsišaukite ant šio adreso: 
i4th st. Gražų Works, IU.

Pardooimui Bučemd ir _______
Išdirbto vieta. Geras biznis. Tik ši 
viena lietuviška bučernė visame m to- 
telyje. Parsiduoda dėlto, kad savi-

4845 W.

groeernė.

ij Chicago, III. 
imu Bridgeport 
(.ataiiogo ant 7

Pajieškojimai.
Pajiettau savo tikrų pusbroių: 

Petro fr Juozapo Butaučių ir tikrų 
pusseserių: Marcelės, Stepanės ir 
Teklės Butaučiukių. Girdėjau, kad 
ištekėję, ale po vyrais pavardžių ne
žinau. Visi Kauno gub., Skapiško pa
rapijos. Taip-gi aortų surasti savo

vą. Norinti dasižinoti meldžiu atsi
šaukti adresu: 12022 80. Halsted st, 
Chicago, IU.

Parduri m ui atsakantis sesiat tižti- 
laikantis’Groseris ir Saldumynų krau
tuvėlė, su 5 metų kontraktu krautu
vės ruimo, po nr. 2214 W. 23 Place, 
ChlcagoJe, teipgi arklys ir vežimas. 
Aplink apgyventa lietuvių; vienas 
blokas iki lietuviškai bažnyčiai.

Pardavimui 2 didėli plytiniai na
mai ant dviejų, lubų augščla sa 
tvartu. Geri lietuviai ir lenkai kai
mynai. Plutai. jeigu persiduos da
bar. Kreipkitės antrašu: 1800 W. 
40 St. 2-nd floor. Randa 1100.

Perdavimui propertė «u mažinome 
dirbimui popeo. G Inge r Alk ir Salse

pranesti visoms 
kės ilų drau- 

norėdaml 
rstotymu Iletuvj

) malonėtumėt atsi
sekau adreso:

EDMINS.Į
508 — 26-th Str1, CHICAGO, ILL, 

Asmeniškai pasikalbėti galima kas 
dienų nuo 9 iki >11 vaL iš ryto.

Lietuyys as k* Spiritistas,

Turiu už ga 
Chicagos ir ap 
gystėins ir 
turėti savo 
Magikų (štu
šaukti laišku

TIK REIKIA SUPRATIMO!
Be abejo męs patariame perskaity

ti Dro Hartr 
dėmėti, kaip

0 apgarsinimų ir fsL- 
aiškiai ir aupranta- 
Apgarsinimas, kure

r B



28 Pėdos ploczio ir 125
PARDUODA

The Chicago Title & ’
DABAR YRA PARDAVINĖJAMI PUSAKRIAI ANT 63czios GATVES

Szitie pusakriniai rėžai randasi Sziauririei Dalyje (N. E.), kampas 63czios gatvės ir 48tos Avė., ir parduodami ant leng- 
iszlygų, pagal kainų, kokias temokėjo seniausi Chicagos gyventojai. 63 gat. karų linija eina pro sziaurinę szalį szių lotų.
Archer Avė. linijos karai nuvež jus iki 48 Avė. karų, kurie bėga pro vakarų szalį minimų lotų. ’ J I '

Pusakrių Kainos:
$400 ir daugiau. 25 pėdu Lotai ant 63 gat. ir 48 Avė, $200 ir daugiau.

< 
• t r

Musų pusakriai lotai galėtų turėti sodną, visztidę ir kiauszinidę, rožių ežes jūsų yaikams, ir dėlto paūgėjus miestui, 
■ • galėsite pusę nuosavybės parduoti už daugiau, kaip dabar užmokėsit už visą.

Pagalvokit apie tai.
I Neklausykit jaib kieno patarimų, ateikit ir pažiūrėkit patįs, v

Aficac- *• kampas 63gat. ir 48 Avė.
~▼ ICLIIIlo v/1 . Ofisas aferas kas popieti ir Nedelioj visa diuą

H. N. ROSE, Agentas, Telephone Austin 411 st ALB. CIDA, Vietinis Agentas.

TĖVYNĖS mylėtojų dr-stEs 
CENTRO VALDYBOS ANTRAŠAI: 

Pirmininkas:. Jonas V. Llutkauskas, 
*120 Grand st, Brooklyn, N. Y.

Vice-Primninkas: Pr. Butkus,
3252 So. Halsted st., Chlcago, III. 

Raštininkas: Jonas Dagi*,.
3252 So. Halsted st, Chicago, III. 

Iziįtuinkas: A. J. Povllalka,
> 804 Bank st.,^Waterbury, Conn.
Knygius: J. Simanavičius,

331 Barnes st., Plymouth, Pa.
. Literatiškasis Komitetą*: J. Gabrys, 

11, rue Sommerard, Paris, France. 
V. Jokubynas/ 318 W. Broadway, 
So. Boston, Mase. J. Laukis, 501 

y B riek st, Valparaiso, Ind.

mus, kad mano ekskursios atsilieka 
speniaiišknoee Pu 1 Įman o vagonuose, 
idant smagiau butų važiuoti mano 
lankytojams, ir tai be jokio primokė- 
jimo. Aš jau turiu kelioliką gerų 
lietuvių kolonistų. 

Sekančios dvi ekskursios keliaus iš 
mano Chicaginių ofisų 11:30 ryto, 
utarnike 21 ^birželio d. ir 5 liepos d. ____ _  . „
į mano vyriausią buveinę Wellston'e. 1409 Peno Avė., 
Šitose dienose kelionė ten ir atgal Iš , 
Chicago ar Toledo J Peacock, Lake i 
Co. Mich. kaštuoja |6.00. Dvi ištisi ' 
dieni krašto apžiūrėjimui; pat vados 
ir nurodymai dykai; sugryš namo ek
skursija 7 ryto, pėtnyčioj. Kelio kaš
tai nutraukiama perkant. 

ANTON KIEDI8, • 
Vietinis atstovas,

Peacock Lake Co. Mlch.

mokti nuo Alki e sevsičių. 
fvVh Kainuos tau tik Š30. Mee
r duoslme v'tl skutimą
yS Prletal»’i- Sis amatas yra

Ut>Vmnu peniem visame 
sviete Ir tam ista turtai ta- 

X I da savo ypatišky vertei vys. 
tf busi savo darbdaviu. Rašyk pas: 

NOSSOKOFF'S BARBER SCHOOL
j Pittabvrg. Pa.

Naujiena Kuri Nudžiugins ir 
Palinksmins Daugel Sergancziu, 
Silpnu Ir Nualintu Vyru kantrybės. n«£ 

vilko*, nupuolė* sveikatoje* Ar peržengei tiesa* .veikalo*

jlroe utimi uiduoii* Asnybinto gyvenimo? Jeigu y r* meilau. 
*ė abejonė jog randasi uislvllkusi chronilka ilgu d ugnyj* 
tero kla>at«(. Ui aUilauk ant te m La u» paduoto adraao, o *p. 
tartai patarimą ir lAUrinėjlasą dykaiI Me» Utiriuėaime tavą 
Tisai dykai, ir jeigu tlgydymu bu* galima*, ui męs ilgydy-

Dr. O. C. MEINE
DBNnSTAS ii-

OFĮSiS-hmpat 31 Ir h. Nalstad pi.

mėmėm >^ame*emaaia*ieteamameamo*nememeia>A*rt

Katallooas Gatavas!

Pakol pigios.
^Mes turime pardavimui geros žemės 

larmomt, visai netoli Lake Michigan 
ir Ooean County Michigan — po 15 
doi. už akrą. Gera žemė ir ant labai 
lengvo išmokesčio: po 2 doleriu už 
akrą. įmokėti, o paskui po 1 dol. ui 
akrą J mėnesį. Pirkti — kiek kas 
norit akrų, tiek galit gauti.

Taip-pat turim daug išgyventų far- 
mų su budinkais ir visais įtaisymais 

;—ta i p-gi jvigiai. ant lengvo — išmoke
sčio. _

Draugai, Jalgu kas norit gražią ir 
.pigią farmą pirkti, tai nelaukit tole
snio laiko, ale pirkit dabar, pakol dar 
nepabringo. ,* i - h

Bunu ofise: subatomis po pietų lig 
6 v ak., nerišliomis nuo 11 ryto iki 3 
po pietų. Kurie negalite J ofisą pas 
mane, meldžiu, atsišaukti laišku to
kiu adresu: .. .•

JURGIS GRIKSHELIS, Agentai , 
C. G. Bird & Co.

112-114 Dearbom st. Room No. 406-8, 
Phone' Randoph 3071. į Chicago, III.

Mokykla Šokių!
Prof. Julius S. užtikrina, kad išmo

kys šokti: kiekvieną jauną ar seną. 
Išmokina vairą « rųšių ir t«lp, kad 
gal tarusiai eiti šokti publikoje. Teip- 
gl išmokys ir kitus šokiu* su 6 va
karais; vakare nuo 8 valandų iki 11. 
Ras moka vaikščioti, tas gali išmokti 
ir šokti. Kis nori mokytis tegul atel- 
a* j' rtetainę, po numeriu, 2119 So. 
Halsted St.. mokina" kas dien .apart 
šventų dienų. Prof. Julius S. prane
ša visiems, kurie nori išmokt tuoa 
šokius. ka<į ateitų sekančio adreso: 
2124 South, Halsted St.

- Ofisas ant 3-čių lubų. Atdaras nuo 
5 iki 8 vai. vakare.

Prof. Juliaus šokių mokykla užsi
daro June- 25, * vėl bus atdara Sep- 
teipber 2. ,,

Ant Pardavimo
Seniai |*b-L<ta Croaerni sutanai* f u Krauta 
»- smulkesniu taborų. ’.Kh. Ir Wiira* 
naujai aaaaafloj Hrluv-ko/syiltakAj tik 
viena* B oka* uoo Het. buinyfic* ir ainkrl I- 
nė*. t.era rietą dėl Italu v to. Assnauklt to 
ant alų: *
2214 W. 28rd PL, Chlrago. III.

DIDELIS ČEVERYKU
IŠPARDAVIMAS

Vyrams, Moterims ir Vai
kams

Sterno Didelėj Krautuvėj
.>42-3444 Halsted St. Chicago.

.1

rvigų atatKaukdama* pas tnu* dėl bemokestinko paiiteiravi- 
no. M p pentatystme padNjlmf vi*o dalyko tikroje (viešoj*, 
o tada galėsi gydytis jeigu nortsi,

IIA Dthrlo Nereiks Mokėti Pakol Nebusi UŽfanedintas Savo Looaoj 
Mintyj kad Mes Esamo Tohlngl* Pilnai Atsakanti Ir U įsitikimi.
ueaveikuiną inkstu, pmUe ar Eapunto r*vell<į, jeigu jauti nesmagumf ir *kaa*m|, jeigu randasi 
koka padėjimas «i*l kurto nesinori kreipti* prie keimynUko gydytojau*, kaipo tai: silpnumas, nėr- 
vilką neg»lė, silpna arba sura^iinta atmiatis, eemtogojlmas. gėdingumu*, pabėgimai, nevarrtjimal, 

turi gusuota* ir susisuku*** gyslas, jeigu kenti nuosilpninanti sapnai ir MnaiątotS
uaMkreCiamų Ii<ų kokio* n- itill ru.tr. aurio. tanutuii u.ru uramaguinf; jeigu lun norą Ti«nf ia 
skaitlingu ilgą kurto* vyrai gali birt apimti; jeigu kenti n no pertenki ų deatleRlimą; jeigu turi vo
tį*. skauduliu, burnoje ir ant lleiiurio; jeigu plaukai taro slenka; jeigu turi *laptlng| Ilga; j«i*W 
tari uiauadiutą krauta arba nors rienj ii ligiLkurhi auka tampu vyrui—TAT MES G ALIME TA VR 
IŠGYDYTI IR TA FADAJIYSIME. ateik puaikalMU *u-n*u«il didilMaiamo prtvilllkuiaa Ir *o- 
krėtė, o mp p<uM*lm« Malkratrti nuo tI*^ kliUi^ kirtruatpianstasa laiko. Mos tarime labai dIdoĄ 
patirimf erdvine toklno mito* ligų ir užtikriname iigvfljrtnt Me« netiktai palengviname, bet išgy
domo tikrai Ir aut rtaadoa. Ateik ir pasiilurtk ant skaiUtaua Itoturlų kortuos mos ištryd^tno. Mas 
Ugydysime taip tikroj kaip at»tlauk»i pu* mat Silpni ryrat kurto nustojote viltį paveikime beat- 
Kydydaml knr kitur, ateikit pa* mus, mes atkreipsime ant jus musų spocLjaUikj atydf taip jog al-

PATARIMAS IR IŠTIRISRJIMAS V18Al DYKAI. GYDUOLES DYKAI IKI IŠGYDYMUI

CHICAGO MEDICAL CLINIC
344 SO. STATE ST., arti Harrison *atvea, CHICAGO, HX-

atolAaukti tarp tą jaUudą, tai gali nteiiaukti tarp 10 Ir 1S NedMiom. AtsiAauk *1**1 W¥*l 
M*s kalbama lietuviASuL

1U"!L11

*• >>s« J. F. Eideikis

EKSKURSIJA J* MIČIGANO ŽEMę.
Bandyk apsigyventi geriausioj vie

toj Mičigane — garsios vaisių juostos 
centre — Mason — Manlstee — eže
ro šalyse, kame 8wigart Tract — vie
ta parinktų dobilų,' vaisių ir farminių 
žemių puikiai pasitarnauja. Kainos 
nuo S10.00 iki S25.00 už akrą. Tai 
yra greit auganti vieta; du miestai; 
biznio ir gyvenimo lotai; lotai ti** 
gražiu Kristaliniu ežeru 10 akrų dar
žo; paukštims Ir vaisiams auginti 

, farmos puikiose vatose.
P&ręikalauk gražią iliustruotą knln- 

gelę su Mičigano aprašymu ir didele 
m a pa — gausi dykai.

Sw i gari TracVas yra didžiausias 
Mičigane ir dėlto čia gerai galima 

į* pasirūkti Pasirinkimui yra daugiau 
k 00 farmą po 40 akrų ir osuk
[ didesnių ir mažesnių. KooL '

gvarantuoja pilną nuo Mirtis* ’ 
apsidraudimą be ekstra ka- .

. i numirsi, tai farma. pereis
dykai. Tltk daug znu>

Limo UŽĖMIMO BOZT. it
Moksliszko Žii>;eidamu.Žn<4ari4itlyte

"POLITIŠKOJI EKONOMIJA
Kas ji tyra ir ko mokina

gal ir įdemtai su
tvenk Vyrai, t imt 
atsilankyk it į kitą 
»tebitinu 1100*0 in- 
iengimo Muz8ją. 
Šimtai tnteresao 
jančIiĮ pavydui^ 
Amogaua kūno * vai
kam ir sergentl/ta 
stovyje. Cblrurgli
ko* operacijos, 
Aingeldumal, keis
tumai. mtltlaUSii- 
mai. Teipgi pilnus 
istoriAka* sanrin- 
ki» kuris niekad 
nu bo vo jurodyta* 
dykai iison kraite.

Imantlejn* daugiau n*!el<Mitamu didal 
kinti* Gaunama pa* autorių.

1401 h. Main šn., SctmIm, Fa.

AKIU LIGOS.
Ar turi galvos skanumus!
Ar akys vandvniuojat 
Ar jas niežti!.f| 
Ar teipfi it smu, 
Ar daiktai išrMč 
Ar jie būva nuli 
Ar turi uždegtas

Seniai laukiamas lietuviškoje kalboje Kataliogas • |

BridoGDonGlotno Kompanijos u. U 
jau yra gatavas ir kiekvinas dabar gali j j gauti. 
Šiame Katalioge talpinasi Drapanos, Muzikališki Ins
trumentai, Bižuterija, ir šimtai kitokių daiktų.
Drananu Skvritiie Rasite Drapanų Siutus, Overkotus, Kelnes, Marš- 

J—kinius, KaklarsikšČiua, Pirštines, Kepures, 8kry-'j 
bėles Čeverykos. ir tL » ■■ •

Muzikaližku Instruments Skyriuje. '
tss. Pikolas, K leme t u*. Obojus, t'ogotus, Soksofonus, Kornetus, Melofo- , 
nūs. Trumpėtus, Trambonus, Altas, Tenorus, Baritonus. Basus, Kontraba- į 
sus, Bubniu, Cimbolus, Megafonus, Bandžius, Gitaras, Mandolinas, Citras, , 
Ksylafonus, Autoarfus, Muzikos Dėžes, Fonografus, (Šnekamas Maimas), ' ! 
Pijar.u*, Vargonus, ir daugybę kitų instrumentų.

* Bižuterijos Skyriuje. .L*.?ciur* !. . - J ... . i „ 1liūs laikrodėliams ir moterim* ant kaklo ne- ,
šiojamus. Kompotus, Medslikua, Brenzoletas, Aus karius. Špilkas, Sagutes, į j 
Žiedus, ir tL

Tolesniame Skyrlsje. J ■
ZSSSBCSSSSSSSSSS3EBSSSSs£sXSSBSSS ClUSy J/3C22, Jr OtOgr&IlJ1£ K R merkS, x KFcLSO- 
nūs, Žiūronus, Elektriškas Lik ta roto kės. Siuvamas Mainas, FonUmne* I ' 
Plunksnas, Paišelius, Kalimorius, Britvaa, Šepečius, Šukas, Peliukas, Žir^ į 
klūkęs, Pypkes, Fotografijoms Albumas, Mapas, Globus, Steneaskopu*. 
Abrozus, Abrosėliua ir šimtus kitų labai,naudingą ir reikalingu daiktą;

* Kataliogas turi 160 puslapių, didelio formato su aiškioms iliustracijoms
visokią daiktą. ? . • ; -

Prisiąsk ui 10c. mark j pačio kaštam ir mjs jį prisiusi m DYKAI.
Adresuoki t šiteip:

The BrldflGDort Glomino Go. ] !| 
324S So. HaJsted St., 4

K*i užpraioma* tirinėtl nnostebemns Astronosni- 
joa, Putelei jos. Chemija* ir Paibotiogijo*.

’■. IMLKIDŽIAMI TIKTAI VYRAI 

ūme užėmimo muzejus 
MOKSLIŠKU ŽIHEIDUMU

A. 01szewskio Bankoj 
galite aprūpinti visus 

savo reikalus
TOJ BANKOJ UETUVYS NOTARAS

Išdirba “Doviemastis” —- Kon
traktus, Raitus pardavimo 

ir visokius kitus dakamanOne/ |r už
tvirtina visokius dokumentus pa* 
konsųllų. Inlurporuoja drasdjas ir 
atlieka visokius kitus notartjališkus 
darbus.

Visokiuose notarfjsllškuose rvl ka
ltose krelpkitfe J

J. J. Hertnianotficz
(Matary PuHte)

DAUG ŽMONIŲ
turi akių naavalkumų, kurių visai 
nežino, ir sirgdunlnejaužla skau
smo ir ai jokio aeymagumo, bet 
jie turi nelieti akinias, kad išgel

bėti gavo regėjimj ateityj. 
Mokslinio laipsnio okulistas

& GUVBBVKG
203š S. Hatef'og Kk netoli 21 g.

Lietuvis Balsamuotojas ir
GRABORIUS

laidoja ta irusius, parsamdo karietas ant 
pagrsbą, vestuvių ir kitokiu atsitikimų. 
Perka ir parduoda geriausius arklius.
4605-07 Hinltigi Ali., Cllcap, III.

T*l. Yaržte 1741.

Naujas Išradimas 
tįK^ s"»“rHnirmW i, uzlalkyaul plauką.

1 nkstun.'tai atgavo puš-

flBrVR n 
ataugą itatiJU 
Į<Man?kr*aoa rtnitelįT

durti

Dr-asW.A.Martišus 
Ofisas R. 409 Tacoma DM#. MMkn & Labili St». GMtaca.
Gydau visokias ligas kaip švisšias

pa Pietą. 
Uktal pm

DR. A. L. GRAICZUNAS
Pasekmingai gydau visokias ligas vyrą, moierą ir vaiką, 

• neapianki u ir paslaptinių.
tfiaokteutlems H kitur suteikiu sąžiningas |i Ntsrfiim per tetiko*.

3312 So. halsted St. 
Chicago, III. Y ar d s 3162

Del žinios visų Lietuvių!
Šiomis dienomis tapo atidaryta

PIRMĄ LIETUVIŠKA VALGINYČIA
• (ReetM rantas)

po No. 3249 So. Halsted St, Kerte 33 GatvesI * w.
Šioje valginy čioje bus parengta visokį lietuvyški valgiai, o 

ant pareikalavimo ir Uos Šalies sistemoj. j|Uetuviai yra kvie. 
tiasai ateiti ir pgreitikrinti.-■ N e pamirškit vietos : : t :
3^2410 8oLith

u.ru


T Ką žmonės sako apie musų dovanotą Knygelę. 
*$tal gauti laiškai:

ŠTAI ŽMONIŲ LAIŠKAI. 1
Garbus A. 01szewski Chieago, III,

“Gavau Tamistos siųstą knygelę "Kaip Rąžyti Laiškus 
Angliškoje Ir Lietuviškoje kalbosę’/ Niekada netikėjau, kad 
ta knygelė teip išmintingai parašyta, kuri gelbsti žmogui mo- 
kinimise angliškos kalbos geriau, negu mokykla arba mokin
tojas. Aš padirbęs ant jos Ūkiai S vakarus, jau dabar galiu 
parašyti laiškų angliškoje kalboj* savo reikale. Labai esu 
dėkingas Taurintai už išleidimą teip naudingos knygelės ir ve- 
lyju kiekvienam ją įgyti, kas tik nori angliškos kalbos išsimo
kinti. Pasilieku su guodone.

Jonas Danielius, r T MiMred, Minn.
Ponas A. 01szewski

' Chieago, UI. Guodotinaa Teminta!
Dėkavoju labai grašiai ui knygely “Kaip Rašyti Laiškus 

Angliškoje ir Lietuviškoje kalbose“. Aš jau. buvau perskaitę 
knygeles "Vadovėlis” ir "R^nkvedį angliškos kalbos“, ir turiu 
žodyną, ir jau šiaip teip susikalbu angliškai, bet kaip reikė
davo .parašyti laišką angliškoje kalboje, negalėdavau jokiu bu- 
du surišti žodžius ir būdavo rašyto laiško anglikas nesupras
davo.' Dabar ši knygelė pagelbėjo man šitame dalyke. Aš jau 
dabar susirašau angliškoje kalboje su savo mergina, vokietai
te, lankančia “Hlgh School” ir jį mane įgirta. kad aš gerai 
progresuoju angliškoje kalboje. Dėkavoju jums labai už šią 
puikią knygelę ir aš busiu “Lietuvos” skaitytoju kol gyvas.

M. Slavickas, , 471 Grand St., Milwaukee, Wis.

Šitokių padėkavonių gaunamt nuo musų skaitytojų 
šimtus, kas liudyja kad knygelė, kokia męs duodame “Lie
tuvos” skaitytojams dovanų, yra didelės vertės ir kuoge- 
riausiai užganėdina žmonių reikalavimus, nes ji geriausiai 
pamokina juos angliškos kalbos, be kurios žmogus Ame
rikoje negali ne žingsnio žengti. • ■ - -

Kiekvienas gaus ši<-‘.knygelę -dovanų, kas užsirašys 
“Lietuvą”'ir užsimokės prenumeratą teip kaip rodo sekantis 
musų apgarsinimas. Perskaityk jį^

Ar moki Angliszka Kalba?
Ar Nori Ja Iszmokti?

Teip, nori, nes žinai kad žmogus Amerikoje be an
gliškos kalbos yra nieko nevertas ir kad mokantiejie ją 
visur užima pirmas'vietas. Taigi ir tu neri ją išmokti ir 
labai geistum, kad kas tau nmodytų būdą, kokiu ją ga
lėtum greitai ir gerai išmokti. Todėl mes čia nurodysime 
tau' būdą, kokiu anglišką kalbą, galimą išmokti labai grei- 

‘ tai ir gerai.

Sztal Musu Budas:
Pirmiausiai perskaityk Knygelę “VADOVĖLIS”,, ku-- 

rią rasi musų Katalioge po No/1209 ir gerai jsitėmyk ką 
ji mokina. Paskui •» perskaityk Knygą “RA N K VEDI S 
ANGLIŠKOS KALBOS”, kurią rasi musų Katalioge po 
No. 1300, tai šita supažindys tave su angliškos kalbos pa*

* matais ir konstrukcija; o tada paimk musų vėliausiai išlei
stą Knygelę vadinamą .<•-

* <«tp rašyt laiškus lietuviškai 4r angliškoj kalboj, 
tai šita Knygelė su trumpu laiku išmokins tave netik 
angliškai kalbėti, bet ir laiškus rašyti angliškoje kalboje. 
Jokia gramatika, jokia kita knyga negali teip greitai ir teip. 
gerai žmogų išmokinti angliškos kalbęs, Jkaip kad rašymas

H laiškų angliškoje kalboje. : -
Rašydamas laiškus, žmogus 'turi mislyti, turi daryti 

pilnus sakinius, aprašyti tokius dalykus, kokių jokioje ki- 
< toje "knygoje nėra, tokius, kurie jį tankiausiai iY labiausiai 

apeinamo to viso mokina virš paminėtoji Knygelė. Kny
gelėje “KAIP RAŠYTI LAIŠKUS LIETUVIŠKOJE 
IR ANGLIŠKOJE KALBOSE” yra daugybė yvairiausios 
rųšies laiškų į visokias ypaias, visokiuose atsitikimuose. 
Laiškai tėvų j vaikus, vaikų j tėvus, vaikinų į merginas, 
medinų j vaikinus, darbininkų j darbdavius, darbdavių į 
dalininkus, pirkėjų j firmas, firmų j pirkėjus ir tt. Tie 
visi laiškai yra abiejose kalbose, lietuviškoje ir angliškoje 
žodis j žodį, teip kad žmogus perskaitęs nors vieną an
gliškos kalbos <ankvędį, ir paskui paėmęs šią Knygelę, iš 

’ pirmos 
kur tik

Ši Knygelė ne vien mokina, laiškus rašyti, ne vien 
mokina angliškos .kalbos, bet ji dar mokina ir daugybės 
kitokių labui naudingų ir reikalingų dalykų, kokių pamo
kinimų jokioje knygoje nerasite. Ji mokina:

Kaip darytį kontraktus pirkimo, pardavimo, samdymo , 
ir visokių formų' biznio reikaluose; kaip daryti vekselius 
skolinant pinigus; kaip daryt testamentus; kaip vesti drau
gysčių Reikalus, ir visoki kiti pamokinimai. Teipgi mo
kina formų kaip žmonėse apsieiti visokiuose atsitikimuose; 
antai kaip; svečiuose, apsilankymuose, supažindinime vie
no su jeitu, pakai boję vieno su kitu, kaip užsilaikyti ban- 
kietuoše, vestuvėse, krikštynose, pagrabuose, atsilankant 
ant metinių švenčių ir tt. Toliau Knygelėje yra šimtai pa
tarlių vartojamų angliškoje kalboje ir išverstų į lietuvišką, 
kokių da niekad negirdėjai, ir ant galo yra Žodynėlis sve
timų žodžių, vartojamų yyairipsę kalbose, išverstų j lietu
višką kalbą ką jie reiškia.

Šita Knygelė turi 293 puslapius. Jos kaina, popieros 
apdarais 75c., o drūtais, gražiais audimo apdarais $1.00, 
bet pagal savo turinį ji yr verta mažiausiai $5.00.

Už pinigus mes jos neparduosime niekam nė už $10.00; 
bet kurie Užsirašys musų laikraštį “Lietuvą” ant 18 mėne
sių ir užtimokės $3.00 .prenumcrątcuę tiems šią Knygelę, 
popieros apdaruose, duosime dovanų,'ir siusime "Lietuvą” 

' per pusantrų metų. = ' 4 ' —
Tie, kurie jau turi “Lietuvą” užsirašę ir prenumeratą 

užsimokėję,: o norėtų šią Knygelę gauti dovanų, tai turi 
prisiųsti teip-pat $3.00 prenumeratos tolesniem 18 mė- I 
nėšių, tada ir jiems duosime šią Knygelę, popieros apda
rais, dovanu. • . • -

O tie, kurių prenumeratos laikas jau yra.išsibaigęs, ir 
norėtų gauti šias dovanas, tai turi priąiųsti $4.00 užden
gimui dviejį metų prcnumeŲtos, tai ir jiems duosime šią 
Knygelę, popieros apdarais, dovanų.

Kas norėtų gauti šią Knygelę su audimo apdarais,
* tai turi pridėti 25c. virš minėtų prenumeratos kainų.

Už pinigus šios Knygelės niekam neparduosime nė 
už $10.00, tiktai dovanosime ją “Lietuvos” skaitytojams 
užsimokantiems prenumeratą, kaip virš minėta.

Už prisiųstus $3.00 prenumerata bus pakvituota ant 18 
mėnesių, o už $4.00 ant 2 metų, kaip paprastai.

Kadangi žmonės vos tik dą pradeda pažinti vertę šios 
knygelės, ir kasdien vis, daugiau ir daugiau naujų skai
tytojų atsišaukia, todėl męs šias dovanas prailginame dar ? 
ant dviejų įpenėsiu, tai yra iki Rugsėjoe/September) 1, 
1910. Todėl kas norite gauti teip didelės vertės dovaną, . 
tai pasiskubinkite “Lietuvą” užsirašyti, ir gausite.
; ‘ Pinigus siųsdami, laiškus adresuokite “Lietuvos” iš- 
leistojui, šiteip: . •■r"*‘Rix

dienos galės parašyti laišką angliškoje kalboje j
norės.

A. OLSZEWSKI
3252 Sa Halsted St, Chieago, III,

TIKTAI'IŠNAUDOTO J ASDAKTARAS 4
fiRECeOL!JN& I ’ TKn> K VAILB’ KAIP NE KUBE GIDITOJAI mana. Košimui vyras ir moteriškė žiną, kad nėra NI VTKNAO • GIDITOJA, KATRAS GALIA IŠGIDITI VISAS LIGAS. Ntoknria rtditmal TTTDTio rrn.a __u__

uždetojaa.

Zr turi:
Viduriu ligos. Vžketeji- 

ma. nedirbimo. Galvos 
skandejima. Reuma
tizmą. Odos ligos, Sir- 

• dies ligos, Inkstu Kgu, 
.. Kepenos ligos, Hemo- 

roidu, Skrofulu, Ner
viška nusilpnėjimą, 
Plaučiu ligos. Pilvo 
kataro, Neuralgla, Vi
duriu skausmus, Kata
ro noees tr gerkles. 
Bronchitis , Astma , 
Paraliža, Ausiu ligų. 
Akiu ligų, Patrūkima, 
Pūsles ligas, Visokius 
išbėrimu, Kirminas. 
Visokias slaptu ligas 

.▼yra ir moterių, švie
žiu arba chroniškas.

Priajusk tnojaua 10 
centu markiems; idant 
apturėti garsinga knyga 
Dr. E. O. CoUins "Vado
vu in Sveikata'*. Ji yra 
neatbūtina kožual laimi
nai.

GIDITOJĄ, KATRAS GALIA IŠGIDITI VISAS LIGAS. Niekurie giditojai galia giditi NE KURIAS LIGAS, bet ne žiną, 
kaip gidjti K0ZNA LIGA, tas pate, kaip vienas žmogų gali padut debatų, ale negalia sint drabužiu. Drabužiai ir ėebažai 

dėl deT<hn*> ket VIENS žmogus galė padirbt tikiu. Gidjtojaa, galentla ižgidįti DŽIOVA, gale būti netinkamu 
gidjti ŠIRDIES LIGAS. Dfika mte tarėm Nevr York mieste UŽDĖTUS DIDELIUS LIGONBUČIU8 ir MED IK ALIŠKUS 
INSTITUTUS. Tie UGONBUČIAI ir MEDIKALIŠKI INSTITUTAI SAMDA TIKTAI GERIAUSIUS GIMTOJU8 
KATRIE SUPRANTA VISOKIAS LIGAS. Jeigum Jus sergat inkstų ligą, daktaru, katrų išpašėu Jąsą ligą-te padarw ‘ 
J U m H R VP1 A Intom m Ta m caenm e IT D A TTT A T T/~5 A - - B - B-A _ 1 a -__________ * . • _ — - 

~ w » -------------« —— — — ■  —- —- —- v «1 - ■■ JUV v AvSBk ABAVTALAVCbk A*š*tšbUvO _■
katra lendien yra pėrmaant svietą, didžiausią ant svietą. “CoUins Nevr York Medlcal Institute” ne praktikuoja vaistu, bet 
atkreipė atydą geriausiu giditojn dėl išgidima Jųsų ligą.

Niekados neatsiduok tiem giditojams, katrie “GIDĄ VISUS”, apte katruos Jąs niekados negirdėjot tiktai k* Jus 
matėt Jų paveikslus apgarsinimuose. Tie GIDITOJAI prižada Jums daug, bet DABA KĄ. ~ j

• Nėra skirtumą, kokia liga sergate, RAŠYK ŠENDIEN LIETUVIŠKAI ar ATSIŠAUK IPATIŠKAI ir Jus stoeet 1 
tn»n>P«n laike in eile tukstenttu tą, katrie gali darodyti, kad jie patrotije vUt| boti išgiję, kreipės prie “CoUins Nevr York ] 
Medical Institute” ir buvategiditi, tumu tarpu, kaip KITI GIDITOJAI atsisakė išgidjtt Bitas Institutas išgjde paskutiniose I 
H metu daugiau sergančiu, negu visi daktarai sudėjus tikiu. Viskas, kas Jums yra reikalinga yra tas — atsišauki ir ištirt 1 
tūkstančius paliudijimą Dog Lietuviu, katrie šendien yra ilgiditi ir linksmus. Rašyk šendten Į * . ' I

THE C0LLIN8 NEW YORK MEDICAL INSTITUTE

140 W. 34th Street, New York, N. Y.
Dr. S. E. Hyndman, viriausis daktaras. '

Priima ligonius kasdiena nno 10 iki f vai., o ntarnikais ir petničiomiadar nuo7iki 8 vai. vakare. Sventadienais nuo 10 iki 1 vaL

KOŽNAS GAUS DYK Al
c .. t B ■ •**»*•’< 9
... kaialiurt dldflnėįg 

. .s'Meluviikoj kalboj, et : 
puilaplal. Jam* ,

taip* aprašymai auvlri

Jo* prasideda, kaip ja* 
patinti, kaip nuo ją 

, aptisaugoil, kokia* gy
duole* naudoti, kiek 
Jo* prekiuoja ir kur jas 
gauti Paveiksiant pr*. ' 
kė* y va irių kvepiančiu | 
ir gydančių mulių, Per- 
tumų, Elektro-gydan Į 
Čią aparatų, Roberi- ; 
olų Ukarblmų, Monų, I

» Užsikimšimi! X"monikų. Koncertinų. , VAQmillldl|||«| .......... ....
Britvų, Pavinėavonių ginimai. pUkiaaatia.Slaptoima*. putli* aetvalk 
ir limtal kitokią koS- . erzinimai, taak 
nam relkuMugą daly J i»rjdom viriui mirt* 
kų. liklrpk litą apgar. p,Ulo u b. *iuattimu|

Mes Išgydom Vyrus
mm trdkaunv vteL ksrid yn ■*U»»o*dintl *u klUls 

gydymai*, auitn pu m u* tr petnė<l*tu mu*<| tikrą ir lltlkl-

GARtUttt NEV Y8M0 BMtTMMI jį j i , J

rydy»V Mp pMltklMlm Uu (Miko kiti gydymai Uvm 
neilgydi Iraalp mg* tave llgydydm.

Kraujo Užnuodyjimas mo arbayrietočiądčl ku

li* prie letmyatnro gydytajam, rrntorpUntoClapei tanioje, 
ikaudulUlaat lleiluvio. slinkimą* plauką,*kauima« kauluo- 
*«, (uaąrluosr. pISroo* aut ku*o>j>u>lM trtanU akasdutlaj. 
MES IŠGYDOM ŠITOKį PADtJIMA-jjjte NELOPOME. II1 i ho rr i m ai *vt ■«>nUUuRlllfdl P'r*enSlm® r*»to» tiesą, vyriikl allpnu-

- 0 asai, nusilpimą*, silpna %t*ulntl», gaivos
akaodčjlmaL, plfmal prieisi ak b. serv tikumas, skausmai «ųS- 
soeef Ar puta 1*1 apimta* nėr* vienu II tų šankių? Ateik pas 
mu< ■>{* tave iirydyslm ne* kitaip nereikalauji mum mok Si L

£££ Abelnas Nusilpnėjimas

t-l kaUliogą. John 1. Nagdaiuna*. Prope.
JOHN'S aUPPLY HOUŽE

80. OAKLEY AVR, CMJCAOO, MA.

, Attorney & Counselor at Law

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

TeL Frenklln 117g.

aaliikaa visuos* teismuos* (sodno**).

Sutinimai
stora* Hhulttolno. nif* 

b* variejUeo 
ąnbuų.

aatlng ir »k*uaasta<l 
b* -aUMančia*duuiuinai nuauki, kaktrybf 

uka^reSm ilgo* kr 
gyvenimą neisim !■**. iteVIKJMOS 
8A DOS BE ŽUDOMA LAUKO.

■ ■ gyranime. nutikima*, yvalru* gėdinanti 
•llpaamai. Ir tt. ATIDĖJIMAI YRA PAVO- 
J1K61-PASIRODAV1K SU MUMI DABAR. 

Odos Nesveikumai rimai, ipoognl, 
'•» lopui, neto bu*

lamai, žalidoa akandnlial, pageltoeaviu ir

Gužuotos ir Sakute Gyslos .t?™ • gynei rBm- 
daal vlaor ant iemcsMa <MM»* k n ne. bet dangleu- 
alal kairėj puMji jmpody* tmegtĮ labai nrram^;

ant ndfmMi. GAU UŽMOKtTI KA
DA BUSI IŠGYDYTAS.

I akstį, Pūsles ir Sėbrus Nesveiki- 
—.1 lakatą netaeikomaa gali Malayatytl 
įlies į pavojinga* komplikacija*. Ir jripn ne-

Per 80 metų daktaravęs, tyrinė-1 
jęa medicinos mokslą ir gyduo-i 
lių veikmę, kurios geriausiai 
gydo žmogaus kūną. Pabaigęs] 
universitetą per 20 metų gy-j 
džiau pidžiRmjam,New Yorkej 
VYRUjS IR MOTERIS ir iš- ’ 
gydžiau greitai ir gerai. f ,

10 tnetiį atsidavęs mokslui i 
praktikavojuu Paryžiuje, Lon
done, Bnrline ir Peterburge, 
surasdamas naujausias gyduo j 
les išgydymui viaokię ligų. Su
grįžus iŠ Europos daktarų bend
rovė išrinko savo pirmeėdžiu; o 

-dabar nžkviečiu sergančius vi-- 
šokioms ligomis, nes paaukauju! 
visa sajo mokslą serga n tieste. į

i-iLUBRiVfmi'iiSTfflin m sanitariom
150 SO. CLARK StU arti Madison latves, CHICAGO. U I ?
, valandos: nuo 10 ryto iki 4 po piet. Nuo « iki 7 vakartis. Nedėldieniais *' 

I ir Šventadieniais nuo 10 iki 12 tiktai.'Ypatoe geidžiančios gydvmo turi atsišauk
ti asabiškaL nes ligos negali būt gydomos teip pasekmingai per rasirašinėjlma <1 
kaip ligoniui atsišaukus pačiam. Nerašyk bet atsilankyk. *

6p. 3112S. Halstedst., arti 3(mos
Tolephono Varste 2390.

JAU LAIKAS VISIEMS UŽSIRAŠYTI

“DAGIS“
nnrrmsTU, unumn, nunwt, urnas

. Eina iš Cbicagos, antri metai, 20 
puel. 7x10 formate knygos, sn viršla- 
Hais. Prenumerata matams 11.00, pa
vienis num. 10c. • “Dngyje’’ telpa įvai
rus lietuvių piešti paveikslėliai Iš mu-1 
•ų politiškojo lauko ’t visokį link- j 
smut posiskeitymai. “Dagia” turi ra-; 
■tis kiekvieno lietuvio aame, tai gy
duolė nuo visokių ‘Izmų” ir kitų Mgų.! 
, Siunėiaa t pinigas n t preaameratų arba raitu*, 
viaado* reikia adresuoti Aitcip:

“DAGIS” Publ. Co.,
M2 - 33rd St., Chieago, Illinois.

lm. 23 AKMENŲ,
fitlžkilio LilkriiU.
Gaivuin nt»uknma» Ir

Notarių d vdSio.

dvhrtfbnoM uSdaroroue 
ne Inkltuote. inpr.^- 
ruot**. Tikrai r«r*n 
la ko rodyto.a* golike- 
lio imoneiiu, relKalae-

VYUM TIKTU 
IŠĖJIMAI DYKAI 

kas gali bu^matyle 

OiLERIJOJ 
MOKSLO

344 SO. STATE ST. 
CHICAGO, IUL 

k MAtr Harriaon St

’Yi-įeidiimai Patologijos 
Bingcidumai Ostcologijo* 
K jį t id urnai Gromnliavi- 
1 mo Organu

* bumas Gamtos Žtogaidumu* ir MDMniaz- 
kumaa.

Tirinek intekme ligos tr paleistuvystes, per
statyta* gyvo didumo figūroje, aveikuoee ir 
ligotuose padėjimuose. Laru* l* r. rodi ne to jas 
atsakinėja tičoKį?9 klausymu*, pldaiauala 
proga taf<5 gyvenime. ,

- IMŽENGA DYKAI
Atdaryta kasdiaaa eeo I ryto iki ridamakcaiui

LIUOSA GALERIJA MOKSLO
3<U\So. State St. CHICAGO, 1LL.

VYRAI IŠGYDOMI j5 DIENAS .=£

mi tikrai iigydau. _______
Nomokėk irt gydymą be naudos — mokH ■* tikrą Išgydymą.

Slaptos Vyrų LIjm
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Matarų Lips.

Kruji Uhutylau 
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AŠ KALBU LIETUVIŠKAI.

Dr. ZINS Chieago

uioME^iSLMI UŽSITIKIAME; "'-I
JUSU KREDYTAS YRA GlARAS’

' Kiel5 vienos teisingos Tautietis, kuriame
kraštu is nebūta, gali, pirkti ant krtdųla, arbe 
ant labai lengvp menesinip išmokeecziu, d 

£riiži laHcrodj su lenciūgu irbreloku, 
j 30 doleriu.

fial kitę dar šendien apei artesni paaiškinimą] 
teipgi,[.reltes/ir išligas ir priešinkite markę dėl atsiu-l 
tima atsaku ir preiskuranta pas firma:

VTATCH CREDIT Co.
105 CHAMRgRS ST- ______________NEW YORK, N. Y- |

REIKALINGOS MERGINOS
\ Norin ežios mokinties marszkiniu

SIUVIMA===
Gera alga.

BROOKLYN
. Cor. N. 9th 4b. Drigg* Avė

makinnu kaip uHaikyti aveikntą, o targąnčiut 
tfyrttc, nes Je tveikaiot nėra laimėt nė ddrbininhti nė litnierivi.

PROGRESAS MEDIKALIŠKAM MOKSLE!
Tik tie daktarai pasekmingai išgydo, katrie tėmija Į medicinos mskslo prs-1 
gretą; katrie te nedaro, negali sergančių Išgydyti, nitai kad n i rašo gyduoles' 
da aasjassis bado, nes Mfąjausi medicinos pagerinimai tokiems daktąrams; 
nežinomi ir ar tai jie užmiršo ar nenori žinoti, neiėmijant i meknių kad- 
KRAUJAS YRA TAI PAMATAS SVEIKATOS IR GYVASTIES.!

Gyduolės, kurios nepataiso kraujo yra negeros ir negali L 
"išgydyti ligas, nes blogas kraujas pradžia visokių ligų. ■

NAUJAUSIAS BUDAS PRITAIKYMUI GYDUOUU!
Užtikrinu, kad mano visos gyduolės yra pritaikytos prie kiekvie- , 
uos ligos; užtai ir daugiausia sergančių išgydžinu ir tuoe, ką kiti' 
daktarai neįstengė. Jei aš pasakysiu, kad galiu tave išgydyti, tai; 

tikrai apturėsi sveikatų.
r» ac a Dr’ a • S«r<*kis garsinamų profesorių, nes tai yra pasamdyti k o m,' 
rAbAKuA. panfjų šarlatanai kaip ir humbugo Institmo šarlatanai, net, 
numirusį daktarą Kalinsa garsina už savo daktarę profesorių. Žinok gerai,! 
jog geras daktaras niekad už algą nebernaus. Matant lokias neteisybes, kad 
apginti nuo apgavikų, tad pagal prašymą draugą daktarų ir žmonių, kuriuos, 
išlydžiau, kad serganti žinotų kur atrast tikrą pagelba sveikatai, apūgarsinM. 1

AI’SIMU JUS IŠGYDYTI į į’.! 

nuo reumatizmo, skaudėjimo sąnarių, kaulų, strėnų, kojų, pečių ir sonųf i 
Užkietėjimą, skaudėjimą irnedirbitną vidurių. Galvos skausmą, žirdjąs,. 
Inkstų, kepenų ir plautių ligas. Greito pailsimo Ir Minkau* kvėpavimo, per-. 

, šalimo, slogą, sveikatos nusilpnėjimo ir vyriškumo. Greito supykinto, pysfNF, 
1 prijos, neuralgijos bei nervą ligos; teip-pat nuo saužagj stės ir iš to įgautą < 
> ne* veiku mą, sėklos n u bėgi m o, blogą sapną, nemigos ir nuo visokią uįsikre- ’ 
j Čiamą kavariorišką ligą — nudegimo. Teip-pat MOTERŲ! skausmingą ir 
1 nereguliarišką mėnesinią. baltąją tekėjimo, gumbo ir visokią knoten£ką'ligą;j
• nepaisykite, kad kiti daktarai Jums nepagelbėjo; aš kad apsiimu tai ir išgy-' 
j dyriu šviežias ir užsisenėjusias liga*. Butą goriau, kad is karto pas tnane< 
! atsišauktum, pirmiau negu kur kitur; jei ne asabiškai, tai parašyk lietuviš-
* kai, nėra skirtumo kur gyveni. Rašyk kaip moki ir kaip jauti nesveikumus J 
, savyje, aš suprasiu, ištirsiu, duosiu rodą, kad reikės pritaikysiu gyduolės,,

kurios yra geriausios ir naujausio išradimo, o apturėsi t sveikatą, be skirtumo1 
kaip toli gyvenate Amerikoj^ Kanadoje, Anglijoje ir kitur.! Biednus' gydau dovanai!;

DR. FERDINAND HARTMANN M. D.

į ofisą ateinančius priimu kasdien: nuo 12 iki 5 valandai po pietų. .* 
Šventadieniai* "uo 1 i iki 1 į»o pietų. • ’

“LAISVOJI MINTIS”
Vienintelis mokslo ir literatūros iliustruotas laikraštis, tal
pinantis rimtus tr gerai apdirbtus straipsnius iš įvairių mo
kslo šakų: Bititrijn, Ksltsrot NižtsrtyM. teta tehlf, BroteMi Nd»k 
ir 1.1, lygiai ir srigisalittai Hriiyiia apysaka* ii gyvttim.

Ka*, [ risiųsdamas mums prenumeratą, prisius iškirpęs tr 
šį apgarsinimą, tas gaus dovanas knygomis: užsirašantiems 
“L. kislį” metama duodame knygų už SI .M užsirakantiems 
pusei metų už Ht.

Paskubinkit—Dovanas neilgai tedueslme*
Adresas: ' . ' i

z “Laisvoji Mintis,”
1401 N. Main Avė.

11 t

Scranton, Pa.
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