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POLITIŠKOS ŽINIOS.
MASKOLIJA.

; Stolypino ministerijoj pradeda 
kas ten gesti, matyt terp pačių 
ministerių gema nesutikimai. Laik
raščiai praneša, jog pinigyno mi- 
nisteris nori visai pasitraukti. Iš 
tikro pinigyno ministerio padėji
mas caro viešpatystėj gana sun
kus: nuo jo reikalaujama augan
čioms išlaidoms rūpinti pinigus, 

• bet krašto rėdymo reikaluose, nors 
tas su žmonių ekonomišku gyveni
mu ankštai rišasi, ji neturi balso; 
vidurinius reikalus tvarko su kar
tuvių ir kalėjimų pagelba, viduri
nių reikalų ministeris, užrubežinius 
reikalus — užsienių ministeris, pai- 
niojantis kraštą į visokias avantu- 
ras, kas be naujų išlaidų ne apsi-. 
eina. Reikia vis daugiau pinigų 
fantastiškoms išlaidoms, bet jos 
krašto pakelti negali, pakėlimui 
krašto lieka vos trupiniai, kurie 
eina vien mokėjimui turinčių kraš
tui naudingoms būti ministerijų 
urėdninkams. Prie tokių sžnlygų 
kraštas puola ekonomiškai, o mo

kesčių kitų ministerių sumany
toms išlaidoms reikia vis daugiau 
pinigų, o jų nuo suvargusių gy
ventojų surinkti negalimą; pakelti 
gi: gyventojus ekonomiškai niekam 
nerupi, nesirūpina bent apie tai tie. 
kurie savo fantazijoms nuo žmo
nių surinktų daugiausia pinigų iš- 
aikvoja. Nėra todėl iš kur surink
ti tiek pinigų, kiek jų randas vi
sokioms žmonėms nenaudingoms 
išlaidoms reikalauja. Iždo mini- 
steriui, negalint iš mokesčių su
rinkti tiek pinigų, kiek randas iš
laidoms reikalauja, nieko nelieka 
daugiau, kaip jieškoti užsieniuose 
paskolų ir joms dangstyti kasmeti
nį iždo nepriteklių. ’Bet ir tas šal
tinis! ne be dugno ir jis turi išsi
semti ir priėjo jau netoli dugno. 
J«o toliau, juo sunkiau ir užsie
nių ankštai rišasi, jis neturi balso; 
niuose gauti paskolą, jeigu dar duo- 
nitis ir didesnius palukus mokė
ti ir tam reikia didesnių mokesčių, 
o rando nuvarginti žmonės ir se
nųjų ne įstengia mokėti. Padėji
mas todėl iždo ministerio - gana 
sutikus ir jis vis sunkesnių darosi. 
Neįstabu todėl, jeigu ir dabartinis 
ižde ministeris, negalėdamas is nie
ko naujų šaltinių, padauginimui 
pinigų sutverti, velija pasitraukti 
nuo vietos. Jo vietą užims kitas, 
bet ir to negeresnis bus padėjimas, 
nes iš tuščio į sausą nieko negali- 4 f . .ma pripilti.

Maskolija pažadėjo iš Persijos 
atšaukti' savo kariumenę, jeigu 
Turkija ištrauks savo kariumenę 
ir Persijai prigulinčio Urmiah aps- 
skričio. Klausymas tik, katra iš 
jų,, pirmiau tą turi padaryti. Kad 
Maskoli.jai neparankus turkų įsi
veržimas. apie tai nieks ne abejo
ja, nes Urmiah apskritys yra tai 
dalis Persijai prigulinčios Armėni
jos, o Maskolija. turėdama jau Ar
mėnijos dalį, laukia tik progos, 
kad galėtų ir likusias jos dalis, 
prigulinčias Turkijai ir Persijai pa
glemžti. Turkija teipgi norėtų ru- 
bežius jai prigulinčios Armėnijos 
išplatinti, todėl ji nenori savo ka- 
riumenę atšaukti is Urmiah apskri
čio. nes neužsitiki Maskolijai. Iš
traukus turkams, tą apskritį galėtų 
užimti maskoliai ir paskui butų iš 
ten juos iškrapštyti daug sunkiau 
negu esant ten turkiškai, kariume 
nei,’ jų į tą apskritį neleisti. Kad 
maskoliai įieško priekabių ir nori 

' sulaužyti savo pažadėjimą, .matyt 
tas iš randui tarnaujančių laikraš
čių, kurie pradėjo garsinti apie 
naujus plėšinius ir skerdynes Per
sijai prigulinčioj Armėnijoj. Laik
raščiai tie garsina, buk armėnų

1 davsiškija kreipėsi jau prie masko-
' liŠkojo konsulio melždama pagel

bėti. O argi Maskolija gali pra 
Šančius apleisti ? Juk čia aišku, 
kad maskoliškas randas stengiasi 
išteisinti palikimą jenerolo Snarskic 
Persijos Armėnijoj, o čia jos dalį 
užėmė turkai ir nenori pasitraukti, 
kol maskoliai iš Persija* nepasi
trauks. 'Nemalonus tai padėjimas, 
ypač dabar, kada visi žino, kad 
Maskolija nė su Turkija pasekmin
go karo vesti negali. Seniau, prieš 
karą su Japonija, vieno suraukime 
katkos maskoliškojo pasiutinio 
Constantinopoliuj butų pakakę ir
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tų kaktos raukšlių pabūgę, turkai 
tuoj aus savo kariumenę butų „ iš 
Persijos atšaukę, dabar gi deras) 
ir dagi neklauso maloningo caro, 
nenori suprasti, kad jis nuo seniai 
geidžia visą Armėniją po savo vis
ką džiovinančiu sparnu paimti.

PERSIJA.
Nors Persijos konstitucijos šali

ninkai, teip kaip Turkijoj, paėmė 
viršų ant susidėjusių su šachu re- 
akcijonierių, senosios tvarkos šali
ninkų, išrinko sau naują šachą, sū
nų prašalintojo, negalintį dar turė
ti savo valios 12 metų vaiką, bet 
dar nežinia, ar jis pasiliks Persijos 
valdonu. Teisybė, konstitucijohą- 
liškuose kraštuose valdonai yra tik 
iškaba, kraštą valdo žmonių rinkti 
atstovai, bet su Persijos nauju 
šachu yra kas kitas: jis nenori būti 
krašto valdonu, tai garbei gana 
energiškai priešinasi ir tai teip, 
kad jį reikia daboti, damotojai ne
gali jo nė ant trumpiausio laiko iš 
akių paleisti. '

Numestasis nuo sosto šachas 17 
*d. rugpiučio iškeliauja iš Persijos 
turbut Maskolijon. Naujasis ša
chas ne nori vienas pasilikti. Jis 
bandė iš rūmo pabėgti, bet kada jį 
pagavo, stengėsi nusižudyti. Nie
ko tame įstabaus nėra: vaikai juk 
nuo tėvų, prie kurių priprato, ne 
nori skirtiesi; tame ir valdonų vai
kai nesiskiria nuo vaikų paprastų 
žmonių. Kadangi vaiko negalima 
prikalbėti perkeisti savo būdą, tap
ti valdonu, tai paėmusių viršų 
konstitucijonalistų vadovai dabar 
svarsto, ar nepriderėtų nenorintį 
būti valdonu mažą šachą paliuo- 
suoti nuo pildymo negeistinų jam 
pareigų. Žinoma, jeigu vaiko pa
linkimai nepersikeis, reiks jį tikrai 
nup. valdymo pareigų paliusuoti. 
Ir daugelis tautiškų giminių ir 
jnicsių ne nori naująjį šachą pripa
žinti savQ_valdonu. Peterburgan 
atėjo žinia, bbk^yienas numestojo 
nuo sosto šacho brolis, Salar ed 
Dairleh, su pulkais ginkluotų kur
dų, surinktų Persijoj ir Turkijoj 
ištraukė ant Teherano. Žinoma, 
žinios paeinančios iš Peterburgo, 
apie prietikius Persijoj nelabai iš
tikimos, bet jose gali būt dalis tei
sybės. Ant galo, jeigu maskoliai 
pamatys, kad maišatys, sukilimai 
gali jiems pagelbėti, jeigu gali pa
lengvinti atsiekimą politiškų jų sie
kių, jie ras už pinigus reikalingus 
padėtojus, kurie sutiks maišatį -kel
ti, kad maskoliai turėtų progą pa
glemžti kokį Persijos šmojh. Kad 
tą maskoliai darys, apie Zat negali
ma abejoti.*

Todėl, kas trumpame laike gali 
Persijoj atsitikti, dabar negalima 
išpranašauti.

ISPANIJA,
Išpanijoj šįuom kartu rods ra

mu, bet ten, kaip ugnis po pele
nais, laikosi neramumas, maža 
priežastis gali vėl sukilimą pagim
dyti. Kaip ten buvo su revoliu
cijos malšinimu Barcelionoj, sun
ku pasakyti. Svetimų kraštų laik
raščiuose tilpo užinėtinėjimai revo
liucijos suvaldytojams, kad jie su 
pagautais revoliucijonieriais elgėsi 
žiauriai, sušaudinėjo be teismo pa
gautus žmonis ir buk ir dabar su 
suimtais elgiasi žiauriai; buk 13 
d. rugpiučio tvirtovėj Montjuich 
sušaudytą 25 revoliucijonieriai. 
Tam vienok per laikraščius užgin
čijo Ispanijos ambasadorius Pary
žiuj. Bet katroj pusėj teisybė, 
sunku žinoti. Išpanikuose laik
raščiuose žinios apie sušaudymus 
tilpti negal, nes laikraščių telegra
mai teo dar vis cenzūruojami. Ran
das ir svetur ne leidžia telegramų 
su žinioms galinčioms jį kompro
mituoti.

Padėjimas išpanijonų Meldies 
aplinkinėse pasigerino, nes iš Ispa
nijos jenerolui Marina atsiuntė 
daugiau kariumenės: dabar jis tu
ri jau apie 40000 kareivių, ko, kaip 
mano, pakanka suvaldymui maurų. 
Pereitą sanvaitę ne truko kruvinų 
susirėmimų, bet maurams jie nesi
sekė. 12 dieną rugpiučio maurai 
užpuolė ant garnizono Porto Pe- 
non de La Gamera, bet užpuoli
mą atmušė išpanijonai kariuolių šū
viais. Išpanijonai pradėjo bombor- 
duoti maurų- stovyklas kalnuose. 
Tą pačią dieną maurai užpuolė 
ant gabenančios maistą ir aniuni-

ciją kariumenės dalies, bet išpani- 
kiems kareiviams pasisekė užpuoli
mą atmušti. Buvo aplinkinėse 
Meldies ir -daugiau susirėmimų, 
kurie teipgi maurams buvo nepa- 
sekmingi. Dabar jau maurai retai 
užpuola ant didesnių ispaniškų pa- 
jiegų; tykoja vien mažų kariume
nės dalių ir pats saugojosi įsipainio
ti 4 didesnius mušius. /

12 d. rugpiučio į Tangerą atka
ko du kariaujančių su išpanijonais 
niaurų pasiuntiniai. Pasiuntiniams 
tiems pavesta ištirti pas išpaniškąjį 
ambasadorių ant kokių išlygų su
tiktų karą pabaigti.

Morokko sultanui irgi pasisekė 
sumušti norintį sostą paveržti pre
tendentą Roghi ir kaip sako, jis 
pats tapo nelaisvėn paimtas. Da
bar sultanas Mulai Hafig vėl su- 
sidrutino, o jis nori su išpanijonais 
santaikoj gyventi.

BALKANŲ PUSSALIS.
Laikusios tvarką ant salos Kre

tos viešpatystės, taigi Prancūzija, 
Maskolija, Anglija ir Italija, iš
vengimui karo Turkijos su Greki- 
ja, pareikalavo nuo salos gyvento
jų, kurie pasigarsino nuo Turkijos 
neprigulmingais, nunmti vistu- iš- 
pliektas grekiškas vėliavas ir pa
siduoti Turkijai. Kretiečiai. vienok 
netik to nepaklausė, bet Grekijos 
karaliui sudėjo prisiegą, jog jį 
pripažįsta savo valdonu.' Taigi mi
nėtoms viešpatystėms nieko neliko 
daugiau, kaip prie salos sugrąžinti 
savo kariškus laivus ir suvaldę 
mui besipriešinančių gyventojų iš- 
sodyti kariumenę ir valdyti salą be 
jokios sau naudos, kaip pirma kad 
buvo, arba palikti pačiai Turkijai 
kretiečius suvaldyti, kam pirma 
priešinosi minėtos didesės Euro
pos viešpaotystės. Taigi dabar 
dar nežinia, ar pasipriešinusius kre
tiečius suvaldys Europos viešpaty
stės, ar Turkija. Bet palikus tą 
Turkijai, ji gali įsipainioti į karą 
su Grekiją, kurios gyventojai re
mia savo vientaučius ant salos 
Kretos; karo Europos viešpatystės 
nenori leisti.
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iŠ įmes
IŠ VILNIAUS.

Liepos 10 d. buvo peržiūrėta, 
kai-kurių miesto rinkėjų skundos 
dėlei kai-kurių padarytųjų per 
miesto dumon balsuotojų rinki
mus (gegužės mėn.) neteisybių. 
Vilniaus gubemijinis miesto rei
kalams svarstyti biuras, peržiūrė
jęs skundas, pripažino, kad miesto 
valdyba mažai prižiūrėjo rinkimų 
teisingumą, todėl ir neužtvirtino 
rinkimų. Nauji miesto dumon 
balsuotojų rinkimai bus, turbut, ne 
anksčiau kaip rugsėjo mėnesyje.

Apsaugos skyriui įsakius, naktį 
į liepos 10 d. namuose prie Šo
peno ir Stepono gatvių padaryta 
daug kratų. Darant kratas suim
ta keletas žmonių.. Sako, buvo 
jieškoma žmonių, užsiimančių iš
eivių gabenimu slapta per sieną.

Savo laiku rašėme apie kalinių 
pabėgimą iš Lukiškių kalėjimo. 
Kaip atmena skaitytojai, pabėgti 
pasisekė tik vienam kaliniui, Dom- 
brovskiui, kurio policija, nors stro
piai jieškojo, nesurado. Užvakar 
Dolnos kaimo (netoli Vilniaus) 
miško sargas rado kaž-kokio žmo
gaus lavoną, apie ką ir pranešė 
Vilniaus policijai. Atvažiavo ap
žiūrėti lavono Vilniaus policmei
steris ir kiti valdžios atstovai ir 
pažino, kad tai pabėgėlis kalinys 
Dombrovskis. Jis, pabėgant iš 
kalėjimo, buvo sužeistas, nuo ko, 
matyt, ir mirė.

IŠ GELUONIŲ, 
Vilniaus gub.

Piplių kaime šiomis dienomis 
ant pievos ties ūkininku Pociūno 
triobomis žaidė vaikų būrelis, ta
me skaičiuje ir 7 metų Pociūno 
sūnūs Stasiukas. Vaikaii kaž-ko 
susipyko tarp savęs. Stasiukas, su
pykęs ant vaikų, įėjo tėvo grįčion, 
paėmė šautuvą ir išėjęs oran, šovė 
į žaidžiančius vaikus. Šūvis pa
taikė į 8 metų Petrą Vindžiuną. 
kuris, ir mirė. Tuo pačiu šuviu 
sužeista taip-pat kitas vaikas, Ni-
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MetasNVIII

surasi-

kodemas Rudžiams, 9 metų, ir jo 
sesuo Marytė, 6 metų. Sužeistie
ji nuvežta Vilniun gydyti. Beve
žant Vilniun, sužeistoji Marytė 
mirė.

. ’(“Lietuvos Žinios”).

; Iš GIEDRAIČIŲ, 
Vilniaus apskr.

Valsčiaus kanceliarijoj
nėjo, kas kokia kalba namie kal
ba. Į tolymesnes seniūnijas (sto- 
rastystas) važinėjo staršina su 
raštininku surašinėti, o 3 seniūni
jas sušaukė valsčiaus kanceliari- 
jon berželio 30 d. ir surašė, kas 
kaip kalba.. Nors gyventojai lietu
viai, bet ilgai ginčijosi kaip čia 
užsirašius,* ir ant galo pagalios vie
na seniūnija pasirašė visa lenkiš
ka esant, kitos-gi dvi — maišy
tos — lenkiškos ir lietuviškos. Iš 
7 seniūnijų pasirašė — I lietuviš
ka, 2 maišytos ir 4 lenkiškos. Mu
sų valsčiuj 9 seniūnijos. Labiau
sia “lenkai” {tikrindavo lietuvius 
rašytis lenkais sakydami: “kur 
jus nueisite su savo lietuviška kal
ba?”

Gaila, kad dar musų žmonelės 
nesijaučia, kad jie ne lenkai, bet 
tikri lietuviai. Gerai yra mokėti 
ir lenkiškai, ir maskoliškai, ir vo
kiškai, ir angliškai ir tt., bet ne
reikia niekados išsižadėti saviškės 
lietuviškos kalbos. Kada mes gau
sime dvasią šventą ? Latvis.

-Iš KRONIO.T

- ’ Trakų apskr. ' 
mus javai išrodo neblogi.Pas

Užvis puikesni rugiai augštose vie
tose; slėniuose kiek prastesni. 
Vasarojas nekoks, nes ledai gerai 
apgadino. Bulvės viltingos. Pie
vos menkai težėlę. Spduose tiki
masi vaisių sulaukti, tik gerokai 
kirmėlės ėda. Daržovė* dabar iš
rodo geros.

(“Šaltinis”).

IŠ VIEVIO, 
Trakų apskr.

vieno viorsto nuo VievioUž
yra kaimelis taip vadinamas Li- 
sagura. šv. Petro Vilijoje čia 
tarp vietinių gy ventojų ištiko sker
dynės. Du vyru, šeimynos mai
tintoju, subadytu peiliais krito ne
gyvu ant vietos. Vienas vos gy
vas nuvežtas Vilniun. Kiti sužei
stieji nugabenti Trakų kalėjimai!. 
Treti gydosi vietiniam valsčiaus 
ligonbutyj. Ginčai išėjo dėl mažo 
veršiuko. Vievictis.

(“L. U")

IŠ ŽASLIŲ, 
Trakų apskr.

Musų parapija yrą pagarsėjusi 
riaušėmis, kurias kelia sauja mie
stelėnų ir vienas dvarininkas: mat, 
jie nori, kad bažnyčioje viskas bu
tų perpusę: lenkiškai ir lietuviškai, 
nors jų tėra ketvirta 'ar penkta 
dalis. Kada sulauksime tvarkos, 
nežinome. Gerai dar, kad abudu 
kunigu turime lietuviu: bent iš
pažintį galime atlikti, kaip pride
ra ir vaikus pamoko lieturiškai. Kas 
gi bebūtų, jeigu viskas butų len
kiškai ir jeigu kunigas butų len
kas?.... o vienoje Žaslių parapi
jos; dalyje gali taip atsitikti, kaip 
tai toliau papasakosiu.

Paparčiuose leista statyti nauja 
bažnyčia ir įsteigti atskira parapi
ja. čia pirma yra bpvęs net šv. 
Dominiko vienuolyną*, kurį 
džia panaikino po lenkmečio, 
vus leidimą statyti bažnyčią, 
išrinktas komitetas; bet tą 
mitetą ne žmona* 
o dvarininkas, 
nas išrinko ir komiteto pirmininką, 
Kazokiškio filijos kunigą, J. Voi- 
dagą, lenką. Komiteto nariais iš
sirinko lenkus ir lietukus, sutin
kančius, kad, jei ne yiskas, tai 
bent pusė pamaldų butų lenkiškai.

Bažnyčiai statyti žadėjo duoti 
šešis tukstančhu rublių, Ljeigu pa
maldos perpusę busi

val- 
Ga- 

buvo 
ko-

išrinko, 
kurį ’» pats vie-

maldos perpusę busiančios atlie
kamos lenkiškai; o je £U viskas 
lenkiškai, tuomet apsii na vienas

Vienas iš komiteto darių buvo 
pakvietęs susi rinki man ir visą 
komitetą, ir parapijoms? Į tą su
sirinkimą 
susirinko

lenk&kai:

smarkiai
per 1

galėjo

i subarė; 
minėtąją 
suprasti,

kurie 
žmo- 
kal- 
kad

lony Jėzus Chrystus”. — Visi žmo
nės atsakė: “Ant amžių amžinų
jų. Amen”. Paskui lenkiškai pa- 
sakė kalbą. Bet maža kas tesu
prato, todėl žmonės paprašė tą pa
tį pasakyti lietuviškai. Kunigas 
pasisakė nemokąs, o tuos, 
prašė, 
nės, 
bą
sutinka duoti pinigų. Bet vis dėl
to keli jaunesnieji vyrai nutarė va
žiuoti į Vilnių paprašyti Admini
stratorių, kad į Paparčius lenko 
kunigo nesiuntinėtų. “Neduosi- 
mės lenkams save už nosies va
džioti”, kalbėjosi žmonės: “nebe 
ta gadynė I”

Nuvažiavo Vilniun. Gerbiamas 
kun. administratorius iš pradžių 
buvo pasakęs, kad kun. Voidagas 
mokąs lietuviškai, bet žmonėms 
paaiškinus ,kaip esą buvę su ana 
kalba, pasakė, kad kun. Voidagas 
nebeatvažiuosiąs Paparčiuosna, o 
atvažiuosianti komisija ištirti, kaip 
kalba žmonės. Bet vis dėlto lie
pos 3 dieną tas pats kunigas dar 
sykį atvažiavo į Paparčius, tik jau 
nebe vienas: su kitu kunigu ir su 
klieriku. Tat benebus prireikę pa
dėjėjų tokioje nemažoje parapijo
je kaip Paparčių, kur yra apie 4 
tūkstančiai žmonių. Laike šv. mi
šių žmonės puikiai giedojo lietuviš
kai, net kunigo užtrauktą “Aniol 
Panski” pavertė į “Angelas Die-

Per pamokslą kunigas ragi- 
butų 
t. y. 
žmo- 
neži-

. IŠ ANYKŠČIŲ, 
Ukmergės apskr.

Liepos 1 dieną, 6 valandą po 
pietų pas Mikšienę atėjo 3 uriad- 
nikai ir paklausė, ar nėra jas ją 
pono Kuzmos? Gavę atsakymą, 
jog tokio pono nėra ir niekad ne
buvo, uriadnikai iškrėtė 
telę 
tos 
Jos 
m.,

visą grį- 
Paėmė 

laiškus.
d. 1907

ir įgazdino vaikus, 
moteriškės sunaus 

sūnūs rugpiučio 15 
buvo suimtas ir ilgai sėdėjo

Ukmergės kalėjime; mat pas jft 
rado revolverį ir literatūros kiek. 
Paskui, kaip teismas jį išteisino, 
jis tarnavo kariumenėje, bet išten 
buvo pavarytas ir išsiųstas į To- 
bolsko gub. “ant poselenijos”. 
Berželio mėnesyj šių metų jis tu
rėjo grįžti namo. Kadangi po
licija paėmė visus jo rašytus laiš
kus, 
kad 
ty
nęs 
prii> 
kė!

tai motina labai sutrupinusi, 
vėl kas nors su 
Parašyti jam 

: leturi antrašo, 
varginti ta

juo neatsitik- 
laišką negali,

Ir kam gi 
sena moteriš- 
Anikštėnas.

IŠ SALOS, 
Ukmergės apskr. 

pat pavasario nei 
lytaus. 1 Rugiai blogai iš-

vo .
no, kad busimojoj bažnyčioj 
taip, kaip buvę vienuolyne, 
kad butų lenkų kalba. Bet 
neš mažai ką tesuprato, net
nojo, kiek poterių buvę užduota 
ir dėl to vieni antrus klausinėjo.

Dobilėlis.
(“V-tis”).

Iš DZŪKIJOS KAMPELIO.
Liūdnumas suspaudė man šir

dį važiuojant per dzūkų kraštą. 
Štai stovi sale kelio surukus, api
puvus, žemėn įlindus, yt koksai 
urvas, grintelė. Toje grintelėje 
vargsta vargą brolis-lietuvis. 
sai savo kruvinu prakaitu turi 
dirbti duoną savo pačiai, kuri, 
liegusi, ką tik vaikštinėja, ir 
lėtai vaikelių, kurie da patįs 
įstengia sau maisto užsidirbti. 
Dirstelėjus į tą žmogelį, ašaros ne
noromis veržiasi iš akių, širdį lyg 
peiliais kas bado ir, rodos, kiek 
įmanydamas stengtumeis t sušelpti 
tokį vargšą. Bet ar maža yra 
musų brolių-lietuvių taip varg
stančių? Mesk tik akia po plačią 
Lietuvą, dešimtimis, o net ir šim
tais pamatysi tokių grintelių, kiek
vienoj gi grintelėj ne viena, bet 
kelios šeimynos drauge vargsta 
panašų vargą ir tik savo kruvinu 
prakaitu ir darbu šiaip-taip palai
ko silpstantį kūną....
“Kada gi tokioj vietose užte

kės laimės ir geresnio gyvenimo 
spindulys?.,..

už- 
pa-

ne-

Antanas Jaunutis.
(“šaltinis”). -

Iš KRAINIŲ, 
Vileikos apskr.

Liepos 11 dieną pavakaryje 
vo čia baisi audra. Lietus pylė 
kaip iš kibiro. buvo baisi perkū
nija ir žaibai. Persigandę žmonės 
nežinojo.4iei ką bedaryti. Dau
gelyje vietų matėsi degančios trio- 
bos, sodžiuose perkūnija sudaužė 
daugelį. triobų ir užmušė nemažai 
gyvulių. * Nuostoliai dideli, nors 
audra tęsėsi vos pusę valandos 
laiko. “ —

(^Lietuvos Žinios”).

bu-

nuo 
juos 

čia
ran- 
Su-

ir aš atėjau. Žmonių 
daug. Atvažiavo kun.

Išlipęs iš vežimo, tarė
“Niech będzie pochwa-

IŠ ’ TELŠIŲ.
Telšiuose susitvėrė tam- tikra 

draugija vyrų gimnazijos įsteigi
mui. Nariais šios draugijos gali 
būti visi be skirtumo tikėjimo, tau-, 
tos ir kilmės, vyrai ir moterįs* 
Nariai moka kasinėtai po 5 rub. 
ir skolina draugijai po šimtą rub., . 
iš kurio 20 rublių tuoj.reikia įmo
kėti, o likusieji 80* rublių gali būti 
draugijos pareikalauti kiek vėttau 
ir tuomet, kuomet be tos paskolos 
draugija negalės apsieiti. Įsteigė
jai kviečia kuo daugiausia žmonių 
prisirašyti prie draugijos, prisidė
ti prie įkūrimo Žemaitijoje taip 
reikalingos vidurinės mokyklos. 
Puikus tai
vien pilnai pritarti tegalima.' \Pe
lijame, kad jis įvyktų. Tarp įstei
gėjų matomi parašai ir dviejų lie
tuvių: veterinoriaus M. Veito ir 
advokato St. Narutavičiaus.

Kaip žinome, rupesniu- Maruta- 
vičiaus jau įkurta Telšiuose mer
gaičių gimnazija. Kad tik dau
giau atsirastų tokių kampelių, kur 
žmonės juda, kruta, dirba, kaip 
ir kiek galėdami. Kaip kur prie 
mokyklų įsteigimo pasidarbavo 
musų dvasiškoji inteligentija. Jos 
nuopelnai tame atžvilgyje nebus 
užmiršti. Mokyklų įsteigimas, o 
ypač vidurinių .mokyklų, turėtų 
būti darbu visų, be jokio skirtumo, 
ar tai daro svietiškieji, ar dvasiš
kieji. Tik noriai ir drąsiai visi 
prie darbo.

(“Lietuvos Žinios”).

sumanymas, kuriam

Nuo 
nebuvo 
rodė; vasarojas irgi negeresnis. 
Salų klebonas iš sakyklos liepė 
melstis, kad Dievas pasiųst!! lytų. 
Žmonės ištisą sanvaitę kalbėjo po
terius, bet lytaus kaip nėra, taip nė
ra. Tada klebonas užsakė pasni- 
ką, žinoma, sausą. Ir tai nieko 
nepagelbėjo. Tuomet klebonas 
pasakė graudingą pamokslą ir iš
vadino žmones paleistuviais ir bai
siais nusidėjėliais, kurių net mal
dų Dievas nenorįs išklausyti. Blo
gi metai — tai, girdi, maža esanti 
dar bausmė kokiems nusidėjėliams l^Mažeika, J. Badžiunas. V.

Dabar kaip prakiuro lyti, tai jau 
ir perdaug!

— Arti Salų yra Taroldžių so
džius. To sodžiaus ūkininkai su
tarė per balą iškasti griovį. Vie
ni tą darbą atliko, kiti gi atsisakė 
paskui. Iš to kilo muštynės. Bet 
ir to buvo permaža. Tie, kurie 
nėjo griovio kasti, įskundė pir
muosius policijai, buk anie esą 
maištininkai ir dalyvavę 1905 m. 
judėjime. Policijai to tik ir rei
kėjo. Ji pradėjo įduotuosius gau
dyti. šie pasislėpė ir policijai dar 
nepasisekė nieko suimti. Bet il
gai negalės jie slapstytis. Taip 
elgtis

Iš KAUNO.
Liepos 21 dieną būrelio, žmo

nių buvo kalbama, kaip padarius 
tokia draugija, kuri pirktų 
ponų dvarus ir pardavinėtų 
dalimis žmonėms. Reikia 
daug pinigų. Su tuščiomis 
komis juk dvaro nenupirksi,
manyta įkurti taip vadinama įsiti- 
kėjimo bendrovė. Keletas žmo
nių užstatys savo visą turtą, kad 
kiti galėtų jais pasitikėti ir savo 
pinigus skolinti. Sutaisymui to
kios draugijos išrinktas kun. Džia- 
konas Jarulaitis iš Plungės, kuris 
jau apsiėmė savo visą turtą už
statyti.

(“Šaltinis”).

karto

negražu.
Peklos Kukorius.

IŠ JONIŠKIO, 
Šiaulių apskr.

Apie mus yra daug Komaro 
dvarų. 1905—1906 m. darbinin
kams sustreikavus, dvaro užveiz- 
d^J. Nimčinovičius pažadėjo už
veisti geresnę darbininkų “sėklą”, 
kurie visuomet butų paklusnus ir 
nereikalautų daug užmokesnio. 
Kaip pasakė, taip padarė. Lietu
vius darbininkus prašalino, o jų 
vieton iš Siedleco gub. pargabeno 
lenkus, 
dar. 
mai 
kai, 
gal
žėjas, sargai ir keli piemenįs. Ro
dos ir šie žada greit bėgti. Užtai 
lenkystę tie darbininkai visgi už
veisė. Dabar kai-kurie lietuviai, 
sako, nemoką lietuviškai ir graibo 
lenkiškai. Gėda 
kinti savo kalbą 
mos —lenkiškos.

Manė kviesti ir daugiau 
Bet naujoji “sėkla”, mato- 

neprigijo. Lenkai darbinin- 
kiek pabuvę, išsidangino at- 

į savo kraštą. Liko tik ve

jom škiečiams nie- 
ir griebtis sveti- 

Vėjo brolis.
U.”).

■ IŠ SEINŲ.
Šiais metais Seinų trikliasės mo

kyklos mokslą pabaigė 21 jauni- . 
kaitis. Jų tarpe 9 lietuviai, bū
tent: A. Kubilinskas, A. Vinickas, 
K. Sakavičius, L. Lastauskas, J.

kauskas, L. Čepulevičius ir V. 
Bagdanavičius. Iš jų ketvirtasai, 
septintasai ir aštuntasai priimti į 
kunigų seminariją, kiti rengiasi 
jstoti į kitas vidutines mokykklas.

Paskutiniais metais mokinių-lie- 
tuvių skaičius mokykloje labai pa
didėjo. Dabar jie sudaro visų 
mokinių 52 šimtąsias dalis. Įsi
žiūrėjus- į keleto tinginių-lietuvių 
mokinimąsi, galima manyti, jog 
lietuviai apskritai moksle žemiau 
stovi už kitataučius. Bet skaitli
nės parodo ką-kitą: lietuviams, su- 
lyg jų skaičiaus, prigulėjo gauti • 
52% visų dovanų, kurios buvo 
mokiniams išdalintos,, pasibaigus 
mokslui, o jie gavo 63%; tarpe 
visų likusiųjų kitiems metams ar
ba gavusiųjų pataisas lietuvių, jei
gu jie mokytųsi lygiai su kitatau- 1 
čiais turėtų būti 52%, o tuo tarpu 
lietuviai sudaro tiktai 39% visų 
blogai mokančiųsi. Taigi išeina, 
jog lietuviai mokinasi vis-gi ge
riau už kitataučius.

Mokyklos vyresnybe rūpinasi 
pertaisyti mokyklą į keturkliasę; 
tas busiančiais metais gal ir 
įvyks. •

Įstojamieji kvotimai mokykloje 
prasidės rugpiučio 20 d. ir tęsis 
kelias , dienas. Karaliukas.

IŠ SKAPIŠKIO.
Jau dvi sanvaiti kaip atsisakė 

užlaikyti pačtą buvęs pačtorius 
Spaičys. Pasirodo, jog fai pada
ryti privertė jį raštininkas Sainu- 
levičius. Kaip tik būdavo kur 
nors išvažiuos pačta, tuoj raštinin
kui ir yra reikalas vežti laiškai. 
Jis samdo arklius, už 14 viorstų 
moka po 8 rub., ir tokiu budu pač- 
toriui į mėnesį prisieidavo išmo
kėti po 100 ir daugiau rublių vi
sokiems raštininko pasamdytiems 
vežėjams. Taigi šis žmogus ne
begalėjo išturėti ir, net “zalogo” 
— 100 rub. išsižadėjęs, metė pačtą 
laikęs. Garnelis.

x"l. u.-); ,■

'-T I§ KYBARTŲ, 
Suvalkų gub.

Paskutiniu laiku čia buvo į 50 
kratų, f J ieškota užsienyje pirktų
jų daiktų. Nieko tačiaus nerasta. 
Pasienio sargyba krečia keliu ei
nančius žmonės ir konfiskuoja net 
degtukus. Patįs gi tikrieji kon
trabandos nešėjai, ką už tūkstan
čius rub. velka, ramiai sau betupi 

(“Lietuvos Žinios”).

I§ VILKAVIŠKIO, 
Suvalkų gub.

Liepos 9 dieną paleistas iš ka
lėjimo! Vincas Pilotas, išsėdėjęs 3 
mėnesius. • Gubernatorius be teis
mo išsiunčia jį į Vilnių. Žandarų 
viršininkas visus rankraščius ir 
laiškus sugrąžino, bet knygų ne
atidavė, nors visos cenzūros ne
draudžiamos. Turbut tos knygos 
už maistą pasilaikyta, nes kiekviej 
nam kaliniui reikia 9 kapeikos kas
dien skirti 1 Vincas Barzdyla.

IŠ NAUMIESČIO, 
Suavlkų gub.

Vietinė policija apginkluot1 .. 
brauningais. Daugumas žemsa 
gių visai nemoka su tokiais rt



- -

veiveriais apsieiti. Todėl yra da- 
zromi bandymai. Taip liepos 14 
d., bSšimokindamas vienas žem- 

fe.b. sargys iš netyčių nušovė kitą. Už
sako žmonės, bu- 
žmogus.
kviečiai apie mus 
Vasaroj as puikiai

muštasai, kaip 
vęs gana geras

— Rugiai ir 
gerai užderėjo, 
išrodo.

— Meištų kaime, netoli nuo 
Naumiesčio, yra pradinė moky
kla. Mokyklos butas greičiau^ 
rikes linams minti negu mokyklai.

Silpnutis-Svyrur1^

4

Prigavimas čia gana aiš- 
Bet žmonės to nenori su- 
ir spiečiasi prie jo, mokė- 
už vieną apsilankymą 10,

IŠ MARIJAMPOLĖS.
Neseniai čia per vieną jomarką 

pasirodė kasžinkoks totorius, kitą 
kartą buvęs mula, t. y. mahome
tonų kunigas ir apsiskelbė dakta
ru. Žmonės tuoj apspito jį kaip 
musės medų. Na ir prasidėjo gy
dymas. Vieton vaistų, “daktaras” 
duoda korteles, kurias vieniems 
liepia merkti vandenin ir gerti tą 
vandenį, kitiems nešioti jas ant 
krutinės kaip kokią šventenybę. 
Iš kitų varo ligas kasžin kokio
mis stebuklingomis žolėmis ir du
rnais, 
kus.
prasti 
darni
15 ir net 20 rub. (?). Ligonius 
priiminėja karčiamose. Nusisekus 
pirmą Jcartą* dabar nėr to tur
gaus, kad daktaras ne butų Mari
jampolėj. Per jomarkus gi atsi
veža su savim pagelbon ir dukte
rį su sunum, nes vienas apsidirb
ti nebegali. Per vieną jomarką 
jisai uždirba 3—4 šimtus rublių.
Tautiečiai! ar dar ilgai duositės 

visokiems tamsybės mėgėjams sa
ve išnaudoti? Kodėl gi neduoda
te. siūti rubus kalviams, o batus 

, — račiams ? Suprantat, kad žmo
gus tik tą gali gerai padaryti, ko 
mokįnęsi. Kodėl gi šitam dalyke 
tos taisyklės nebeatsimenat! Ar 
ne Išmintingiau ir naudingiau bu
tų kreipties į daktarą, baigusį tam 
tikrą mokslą ir gydantį vaistais, 
o ne burtais?

Susipraskit, tautiečiai!
M. Guogas.

^Šaltinis”).

lai-

• IŠ SINTAUTŲ, 
Naumiesčio apskr.

Musų apielinkėje paskutiniu 
ku daug pasiuto (padūko) šunų

‘ ir kačių; yra nelaimių ir su žmo
nėmis. Taip, neseniai valsčius iš
siuntė Vilniun gydyties dvi mo
terį ir vaiką, kuriuos apdraskė pa- 

_ siutę katės. Jau jie sugrįžo iš 
Vilniaus pagiję. Mikų Dėdė.

(“Lietuvos Žinios”).

L""**' . jegg
kinta baudžiava. Milijonai ver
gų valstiečių tapo laisvais žmo
nėmis. Drauge iš-pat pamatų per
simainė ir socijalinis Rusijos su
rėdymas. Tokia gili ir svarbi re
forma negalėjo neatsiliepti ir ta
me, kaip ir kas turės tvarkyti vie
tinius reikalus. Vien bajorija ir 
vyriausybės skiriami valdininkai 
toliau vieni negalėjo rupinties vie
tiniais visų gyventojų reikalais. 
Nuo to momento, kuomet žemę 
galėjo įgyti visi be skirtumo, su
sitvėrė nauja socijalinė kliasa — 
žemės savininkų kliasa. ši klia
sa susidėjo iš buvusiųjų bajorų- 
žem valdžių, iš buvusiųjų bau- 
džiauninkų-valstiečių ir iš kapita
listų, pirkėjų ir amatininkų, kurie 
dabar turėjo nusipirkę žemės, ši 
nauja kliasa, pagal viešpatavusios 
tuomet visoje Europoje fizijokra- 
tų teorijos, pasiremdama tuo pat 
prirodymu, kurio prieš tai laikėsi 
bajorija, būtent, jog dabar, kai
po žemės savininkų kliasa ji irgi 
yra užinteresuota geram vietinių 
reikalų sutvarkyme, — reikalavo 
leisti jai rupinties vietiniais eko
nominiais reikalais. Vyriausybė 
prieš tai negalėjo atsispirti,.ir 1864 
metų priversta buvo duoti vietinę 
savy valdą.

Sulyg 1864 metų įstatymų apie 
žemiečių įstaigas, joms buvo pa
vesta rupinties vietiniais ūkio rei
kalais. Išpildomosios valdžios že
miečių įstaigos neturėjo. Nevei
zint į tai, jų naudingumas ir vei
klumas greitai paaiškėjo visiems. 
Jos uoliai pradėjo veikti žmonių 
švietimo, valstiečių ūkio pakėlimo 
ir medicinos srytyse. Aiškiai pa
sirodė, jog vietinės savyvaldos vie
tinių reikalų priužiuri kur kas ge
riau negu valdininkai. Vyriausy
bei toks žemiečių įstaigų veikimas 
išrodė pavojingu ir 1890 metais, 
kįlant reakcijai, ji visai panaikino 
jų savarankiškumą ir pavedė jas 
vidaus reikalų ministerio globai.

Kalbėdami toliau apie žemie
čių įstaigas, greta minėsime, ko
kios jos buvo pagal 1864 metų 
įstatymų ir kokiomis jos tapo po 
1890 metų.

Pirmučiausia, kas turi teisę rink
ti atstovus į pavieto žemiečių 
įstaigas? Vietiniai reikalai vieno
dai rupi visiems pavieto gyven
tojams, ir, rodos, visi jie turėtų 
dalyvauti tuose rinkimuose. Bet 
rusų vyriausybė kitaip į tai pa
žiurėjo. Žmonis, kuriems leista 
butų dalyvauti rinkimuose, ji 
dalino į tris rųšis: žemvaldžių 
riją, prie kurios daugiausia 
guli bajorija; miestiečių ir
diečių kuriją. Tai pagal 1864 m. 
įstatymų. 1890 m. įstatymai dar 
labiau padidino tą padalinimą pa
gal luomų. Dabar yra tik dvi rin
kėjų rųši: prie vienos-priguli tik 
bajorai, prie antros tik miestiečiai. 
Valstiečiai gi renka ne atstovus, 
bet kandidatus ir jau iš tų kandi
datų tarpo gubernatorius skiria at
stovus. Beta reikia pažymėti, jog 
bajorai ir miestiečiai rinkimui at
stovų daro tam tikrus susirinki
mus; valstiečiai gi renka kandi
datus per valsčiaus sueigas.

Rinkėjų bajorų susirinkimuose 
galėjo dalyvauti ir turėjo balsą 
tik tie pavieto gyventojai, kurių 
nejudinamas turtas kainavo nė* 
mažiau 15000 rublių; miestiečių 
gi susirinkimuose turėjo balsą net 
ir tokie, kurių turtas kainavo ne 
mažiau 500 rublių. Taip buvo pa
gal 1864 metų įstatymus. Pagal 
1890 m. įstatymų rinkti atstovus 
į žemiečių įstaigas gali tik tie, 
kurie turi nuo 125—800 dešim
tinių žemės, arba kokį nors neju
dinamą turtą, įkainotą 15000 rub
lių. Toks cenzus paskirtas bajo
rams ir miestiečiams. Mažesni gi 
savininkai, -kaip sodiečiai taip ir 
miestiečiai, kurių turtas išneša ne
mažiau vieną dešimtdalį pilnojo 
cenzo dalies (Pagal 1864 m. įstat 
tereikėjo vieną dvidešimtdalį) ga
li dalyvauti į rinkimuose tik per 
įgaliotinius. Tokie savininkai su
sirenka skyrium ir renka tiek įga
liotinių, kiek išpultų pilnų cen
zų, sudėjus visų jų savastį į krū
vą. Nei dvasiškija, nei nuomi
ninkai pagal 1890 m. įstatymų ne
gali dalyvauti rinkimuose. Beta 
reikia pridurti, jog kiekviena ku
rija gali rinkti atstovą tik iš sa
vo luomo ir jog moterįs, turinčios 
turtą, pačios negali balsuoti, bet 
savo balsą turi pavesti vyrams gi
minaičiams. Taip-pat pats savi
ninkas negali balsuoti, jeigu nėra 
pabaigęs metų amžiaus. Rin
kimai turi tęstis neilgiau dviejų 
dienų. Balsuojami turi būti visi 
atvykę rinkėjai. Renkvna trims 
metams. $M. S.

(“Lietuvos Žinioj*).

ku-
pri-
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GELŽKELIŲ REIKALAI.
Pakėlus mokestį už bilietus va

žinėj autiems. gelžkeliais, daugelis 
žmonių, kurie pirmiau važinėdavo 
antrąja kliasa, dabar pradėjo va
žinėti trečiąja kliasa. Tokiu budu 
trečiosios kliasos vagonai visuo- 
bet pilni, antrosios gi kliasos tuš
ti. Kelių ministerija, kaip rašo 
laikraščiai, sumaniusi dabar vėl 
papiginti antrosios kliasos bilietus 
ligi tos kainos, * kokia pirmiau bu- 

.vo, pirmosios gi ir trečiosios bilie
tų kaina ir toliau pasiliksianti da
bartinė;

(“Lietuvos Žinios”).

MUSŲ TEATRO REIKALAL 
1909 m. liepos 5 dieną lietu

vių tearo binro įkūrimo ir Jubi
liejaus šventės įvykinimo komi
tetas susirinkęs ^galutinam nu
sprendimui šventės programos, 
šelpimas malonu patarimu kun. 
Tumo, daktarų Vileišio ir Do
maševičiaus ir p, Sleževičiaus nu
tarė: i) Biuro įkūrimo sumanymą 
parengti ligi rugpiučio 16 dienos, 
kuomet ir užbaigti tą klausimą. 
2) Jubiliejaus šventę, sulyg pa
tarimų kaip vietinių taip ir provin
cijos veikėjų, sutrumpMti iki 2 
dienų, būtent: subatoje rugpiučio 
15 dieną iš ryto pamaldos atmi
nimui pirmo spektaklio veikėjų 
nesusilaukusių Jubiliejaus šven
tės; vakare jubiliejaus spektaklis 
“Amerika Pirtyje” su atsakančia 
apoteoza ir melodrama "Birutė”; 
laike antrakto bus demonstruoti 
paveikslai afišos 1899 metų, “Ame
rikos Pirtyje” autoriaus ir grupos 

* artistų įrengusių ir sutašiusių tą 
veikalą Palangoje 18991 metų. 
Antrą dieną, nedėlioję, pirmasai 
lietuvių didis simpfoninis koncer
tas ir balius. * ' Komitetas.

VIETINE SAVYVALDA AR
BA ŽEMIEČIŲ ĮSTAIGOS.
1861 m. Rusijoje buvo panai-

NUO LIETUVIŲ ŲAILES 
DRAUGIJOS.

Praėjusiame pusmetyj prisirašė 
tikraisiais Liet dailės Draugijos 
nariais visam gyvenimui (užm. iš
kart 50 rub.) šios ypatos: Kun. 
Juozas Židanavičius iš Amsterda
mo, N. Y., Dr. Juozas Karužas ii 
ten pat, p. Mikolas Brazauskas 
iš Schenectady, N. Y., p. Jonas 
TananeviČius iš Chicago, Dr. An
tanas Rutkauskas iš So. Chicago. 
Taip-jau prisirašė tikraisiais na
riais ir apsiėmė mokėti po 6 rub. 
kas metai: p-lė Katarina Kangise- 
riutė iš Amsterdam, N. Y. ir' p. 
Rokas StanislaviČius, p-lė Malvina 
Horodeckaitė iš Chicagos ir p. 
Marė Damijonaitienė, p. Severi
nas Bučevičius iš Raseinių, p. Ju- 
rašaitis fotografas iš Vilniaus, p. 
Marė šeškienė’ iš Chicagos, p. 
Juozas Skripkus inžinierius iš Vil
niaus, p. Aleksandras Purickis iš 
Panevėžio, p. Teresa Goes iš Med- 
vilnėnų Kauno gub., kun. Julius 
Nąrkevičius ir Kalvų, Kauno gub.

L. D. Dr-jos valdyba labai pra
šo savo narių, kurie neužsimokė
jo dar už šiuos metus pasiskubin
ti su prisiuntimu prigulinčio nuo 
jų narių mokesob. Neužilgo bus 
dalinamos nariams premijos ir lio- 
terijos traukimas. Premijas gaus 
ir dalyvaus lioterijoje tik pilnai 
už šiuos metus užsimokėjusieji na
riai.

Pinigus meldžiame siųsti adre
su: p. Sofija Gimbutaitė, Preobra- 
zenska 9 —• , Vilnius.

Liet Dail. Dr-jos Valdyba.

L MOKSLO DRAUGIJA 
—9 METAIS., 

Gerbiamas Susirinkime! 1
Ketvirtiems musų draugijos gy

vavimo metams jjrasidedant, mes 
turime, atgalios, į praeituosius me
tus žvilgterėję, prisižiūrėti praė
jusių metų draugijos veiklumui, 
iš kurio, rasit, nors kiek galima 
butų spėti apie draugijos arti
miausią ateitį.

Pirmučiausiai 
Komiteto, kurio 
kalbėti, pareiga
33, pranešti gerbiamiemsiems at- 
vykusiems susi rink i man nariams
apie draugijos medžiaginį stovį, 
kurį pažinus, galima bus lengviau 
spręsti ir apie pačią draugiją.

1908 metus baigiant, draugijoje 
buvo

1908

M . Draugijos 
vardu inan tenka 
yra, sulyg įstatų

b)

d)

kun.
U Skėtėmis Linkavoje, 
s Jud^apaitis Žiobišky-

Branys Juzumas Peterburge.
Iš viso ttokiu, budu draugijoje 

iki liepos į dienos turtėtų būti— 
236 nariai i s Įcijnų:

a) pagarbos narių'6,
b) nariy korespondentų 7,
c) narii^ bendradarbių 3, r
d) narių labdarių 1 ir
e) tikrųjų narių 219.
Draugijos medžiagiškame gy

venime yra svarbiausi tikrieji na
riai, jei tik jie, pasiėmę katrą prie
dermę — šelpti draugiją savo me
tiniais mokesniais, tą priedermę 
sąžiningai pildytų. Tačiau, kaip 
praktika parodė, daugelis pirmai
siais draugijos metais įsirašiusių
jų narių tą savo morališką prie
dermę, rodos, visiškai užmiršo, nes 
už dvejus, būtent už 1907—08 ir 
1908—09 metus, iki liepos m. 1 
dienos jra dar 21 žmogus, kurie 
draugijai neužmokėjo narių mo
kesnio. Ir už pastaruosius 1908— 
09 metus daugelis narių skaitosi 
draugijai skolininkais nors, kaip 
vienų, taip i? kitų buvo nekartą 
ne tik laiškais, bet ir per laikraš
čius prašyta, idant teiktųsi savo 
skolas draugijos kason įnešti.

štai visa eilė Lietuvos inteligen
tų, kurie už du metu yra neužsi
mokėję ir kurie, tuo tarpu sulyg 
įstatų 10, turi būti išbraukti iš 
draugijos narių skaičiaus, kolei 
skolos neatlygįs: kun. Ambrazie
jus Juozas, D-rė Burbaitė Barbo
ra, Brazdžiutė-Perekšlienė Emili
ja, mokyt. Jaudegis, Jokubauckas 
Juozas, Kranstauskaitė Vanda. 
Lazdauckas, valdin. Matulaitis Pe
terburge, chem.-techn. mokyklos 
prof. Mašiotas Jonas, Miškinis. 
Penčyla Vincąs, Petersonas Karo
lius, Petkevičaitė Gabrielė, kun. 
Petrauckas, Dr. Rugys, kun. Slap- 
činskas Antanas, aptiek. Skudavi- 
čius, Kauno seminarijos profes. 
kun. Kaz. Šaulys, Dr. Rokas Šliu
pas, valdin. Zubrickas Justinas ir 
Žmuidzinavičius Antanas.

Tokiu būdu kitus draugijos 1909 
—10 metus pradedame, turėdami 
215 narių, kurių, rodos, taipogi dar 
ne viens iki galui metų jneište-

kituose krantuose ir mainais už 
M. Draugijos leidžiamąjį organą 
gauti tų įstaigų ir draugijų raš
tus. Lig berželio mėnesio M. 
Draugija, mainais gaudavo šių 
įstaigų ir draugijų išleidimus: 
“Imper. Mokslų Akademijos” Pe
terburge, Peterburgo^ Dorpato ir 
Charkovą universitetų, 
Rusų 
“Imper. archaiologų Instituto”, 
“Imper. archaiologų Komisijos” 
Peterburge, “Imper. Rus. archaio
logų Draugijos” ir “Imper. gam
tos, antropologijos bei etnografi
jos tyrinėtojų Draugijos” Maskvo
je, “Die Gelehrte Estnische Ge- 
sellschaft” Dorpate, “Archaiogrą- 
fų komisijos” ir “Towarzystwo 
przyjaciol Nauk” Vilniuje, “Lat- 
weeschu Beedribas” Rygoje, -“Al- 
tertums Gesellschaft Prussia” ka-- 
raliaučiuje, “Narodopisne Muse- 
um Cesko-slovanske” Pragoję, “Na- 
ukove Tovaristvo imeni ševčen- 
ki” Lvove ir “Bėlgarsko Knižovno 
Družestvo" Sofijoje.

Svarbu biivo gauti ir turėti M. 
Draugijos bibliotekoje visus seniau 
ėjusius ir šiuo taiku einančius lie
tuvių laikraščius, ir įvairius kitus 
spauzdinius; todėlei Draugijos 
vardu tam tikru cirkuliaru, išsiun
tinėtu į visų laikraščių redakcijas, 
kaip Europoje, taip ir Amerikoje, 
buvo prašyta, idant mainais, už 
draugijos organą butų jai siunti
nėjami periodiškieji laikraščiai ir 
išeinančios knygos. Šitą musų pa
kvietimą prielankiai priėmė šie 
laikraščiai: “Lietuvos Ūkininkas”, 
“Šaltinis”, “Vadovas”, “Vienybė^- 
“Draugija”, “Viltis”, “Žemdirbys”'r 
“Litwa”, “Rygos Garsas”, “Rank- 
pelnis”, “Kova”, ““Tėvynė", “Dil
gėlės”, “Lietuva”, “Katalikas”,' 
“Vienybė Lietuvninkų”, “Pirmyn”, 
“Darbininkų Viltis” ir pastaruoju 
laiku “Lietuvos Žinios”.

J. Basanavičius.
(“V-tis”).

archaiologų
'Imper. 

Draugijos”,

Pranešdamas trumpai visa tai 
musų broliams lietuviams, nega
liu negeisti jiems tokio-pat pa
sekmingo “Mokslo Draugijos” su
sirinkimo, apsvarstant tuos ir ki
tus klausimus dabartinio jų gyve
nimo ir pozitivfnio darbo dvasiš
kosios ir materijalinės tautos ge
rovės pakėlime. J. Galdinas.

(“Lietuvos Žinios”). «.

A. A. PRANAS MOCKUS.
Dorpato universiteto studentas 

medikas, širdies ir džiovos ligos 
slegiamas liepos 4 dieną pasimi
rė. Laidotuvės buvo liepos 6 d. 
Rietave (Raseinių apskr.). Te
gul bus jam lengva žemelė!

Draugai ir pažįsta-?

IŠ AMERIKOS*.

saa reikalauja, kad randas užtrauk

lą 5 milijardų doliarių t 1 milijar- 
das eitų aprūpinimui vandeniu iš
džiuvusių tirų, vienas milijardas 
išdžiovinimui klampynių, vienas, 
milijardas parengimui vandeninių 
kelių, vienas milijardas rengimui 
gerų žemės kelių ir vienas mili
jardas užlaikymui naikinamų i# 
mielaširdystės girių. •***■

LENKŲ IR ŠVEDŲ IMIGRAN
TŲ NAMAI UŽDARYTI.
Kaip praneša NewYorko “Even- 

ing Joumal” rugpiučio 11, 1909, 
Imigracijos komisorius VVilliam 
VVilliams visiškai uždarė švedišką 
Imigrantų Namą, po nr. 5 Water 
st ir šv. Juozapo Namą, globoji- 
mosi lenkiškais ateiviais,* po nr. 
117 Broad st. Jiems atimtos vi
sos privilegijos. Uždaryta dėl pas- 
lapto ištyrimo valdžios agentų, 
tarp kurių svarbiausia moteris, ku
ri keliavo į imigrantų namus juos 
tyrinėti. Uždarydamas lenkų imi-15 
gamtų namą, komisorius iš paty
rimo sako, kad ten imigrantai buvo 
žiauriai skriaudžiami ir aplypami 
mokesčiais už valgį, kuomet 
valgis ir užlaikymas 
būt duodamas dykai; 
namą nekurie agentai vartojo 
po darbo agentūras ir kad
ingai, paimami nuo imigrantų, ne
būdavo sugrąžinami jiems, kol juos 
nepriversta spėka. Teipgi ten par
davinėta nugirdanti gėrimai. Ne
gana to, prieštaraujanti imigrantai 
buvo pliekiami gumine lazda.

Švedų Imigrantų Name susekta 
irgi nemažas niekystes, terp kurių 
datirta, jog jaunos merginos buvo 
siuntinėjamos ne ten, kur jos nori 
nukakti. Kur jos būdavo išsiutinė- 
jamos nėsa gerai sužinota. Tiek 
žinoma, jog daugumas merginų iš 
ten nežinia kur dingo.

SUĖMĖ REVOLIUCIJONIE- ’ 
RIŲ. €

San Antonio, Tex. čia likosi, 
suimtas vadovas mexikoniškų re- 
voliucijonierių, Jose M.- Raudei. 
Jo gyvenime rado daug kareiviš
kų karabinų ir revolverių naujau
sių sistemų. Rado teipgi surašą 
ir adresus visų revoliucijoj daly
vavusių ypatų; 'daugumas vado
vų gyvena Jungtinėse Siaurinės 
Amerikos Valstijose.

PRIEŠ ATEIVIUS ' C
New York. Ateivių užveizdoa 

komisorius uždraudė turėti savo 
atstovus ant Eitis Island lenkiš
kam ateivių Sv. Juozapo namui ir 
švediškam namui. Buk pasirodę, 
kad tuose namuose ateiviai buvo 
išnaudojami. Švediškam namui 
vienok leido atsiųsti, vietoj praša
linto atstovo, kitą. ..._ 3C2_ J

PASKENDO GARLAIVYS. [ 
Rockport, Mas. Netoli Halibut 

Point paskendo rando velkantis 
garlaivys Nezinscot. Su juom j 
gelmę nuėjo ir trįs įgulos žmonės.
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NELAIMES ANT GELŽKELIŲ.
Burlington, Vt Ant vėžių Rut- 

land gelžkelio likosi 12 d. rug- 
piučius pervažiuotus ir užmuštas 
ant vietos 
pedagogas 
raštininkas, 
Bernhardt.

pagarsėjas Amerikoj 
(vaikų lavintojas) ir 

profesorius Willian)

156 nariai, iš kurių: 
pagarbos narių 5, 
narių korespondentų 4, 
narių bendradarbių 3, 
narių labdarių 1 ir 
tikrųjų narių 143.

Per II-jį visuotinąjį draugijos 
susirinkimą priimta:

a) pagarbos narių 1,
b) narių korespondentų 3,
c) tikrųjų narių 18.
1908—9 metais M. Draugijon 

įsirašė 58 žmonės; būtent: Anta
nas Kairaitis Maskvoje, Juras Ka- 
sakaitis Suvalkuose, Aleksandras 
Purickis Panevėžyje, Peliksas Da
mijonaitis ir Juozas Vokietaitis 
Kaune, Dr. Aldona Šliuęiutė-Jan- 
kauskienė ir Vincas Jankauskas 
New Yorke, Jonas Sekevičius 
Brooklyne, kun. Dr. J. Stankevi
čius Suvalkuose, Mykolas Sleževi
čius ir Dr. Steponas Bazarevskis 
Vilniuje, Jonas Bulota Revelyje, 
kun. Kazys Mockus Vendžiogalo- 
je, Jura Milančius Vievyje, kun. 
Myk. Ilgūnas Zbolnoje, Juozas 
Jankauskas Vilniuje, kun. Juozas 
Kukta Vilniuje, kun. Anastazas 
Sebastijonas Studzenicoje, kn.Nor
kus, Jonas Trzebinski Smieloje, 
Ignotas Levonas Rygoje, kun. Pet
ras Kraujalis Gardine, kun. Myk. 
Brundza Vyžanyje, kun. pro f. 
Jurgis Matulevičius ir Antanas 
Smilga Peterburge, kun. Vincas 
Kurtinaitis Skriaudžiuose, kun. 
Juozas Marma Veisėjuose, Juo 
zas Gvildys Vabalninke, kun. K. 
Kuprevičius ir Juozas Matulaitis 
Seredžiuje., inžinierius Branys 
Prapuolenis Kretingoje, kun. Vin
cas Rubikas' Tulinuose, Stanislo
vas Tali^t-Kelpša Lopenike, S. 
Bytautas Kelmėje, Juozas Radžiu- 
kynas ir Stan. Marčiukaitis Var- 
šavoje, Pranys Sivickis Valparaise, 
kun. Juozas Jankauskas ir kun. 
VL Draugelis Marijampolėje, kun. 
V. Vieviasis Bartininkuose, kun. 
Juoz. Bikinas Kaune, Viktoras 
Porzezinski Maskvoje, kun. Pet
ras Gudauckas Papilėje, kun. Pr. 
Raštutis Gardine, kun. Kajetonas 
Ceponas Daniuševe, kun. Jonas( 
šepetys švobiškyje, kun. Petras 
Bulvičius ir Antanas Kaulakis 
Blagoviesščenske, kun. J. Vaičai
tis Šilavote. Dr. J. Jokantas ir A. 
Vaiciekauskaa šakiuose, S. Moc
kus Naumiestyje, Jonas Biežis ir 
Steponas Bručas Chicagoje, Sta-

• Atkreipdamas -čion susirinkusių-' 
jų narių akis -į šitą pastebėjimo 
vertą faktą, kad Lietuvos inteligen
tų tarpe esama žmonių kurie ke
letą rublių augščiau stato ir bran
gina, negu tokią svarbią organi
zaciją kaip M. Draugija, kuri juk 
yra pasirįžusi tos pat inteligenti
jos mokslo reikalams tarnauti, 
manau reikalingu busiant būtinai 
nurodyti ir visai visuomenei į sitį 
liūdną lietuvių gyvenime apsireiš
kimą, atidengiantį ' prieš musų 
dvasios akis dar liūdnesnę per
spektyvą Lietuvos ateitin, kuri 
juk tik nuo bendro visų inteligen-^ 
tu darbo ir nuo atskirų žmonių 
pasišventimo daugiausiai priderė
tų.

M. Draugijos iždas praeitais 
metais buvo dar tokiame padėjime, 
kuris bent artimiausiais metais 
draugijos gyvavimui pavojumi ne
grasina. •

Nuo 1907—08 m. kasoje buvo 
likę 1285 rub. 72 kap.; per 1908 

9 m. draugijos kason įplaukė: 
nuo narių ...  960 r. 34 k.

aukų ..................... 20 r. — k.
palūkanų ........ 53 r. 60 k. 
už parduotas knygas 14 r. 51 k.

30 n ~~ k.

a)
b)

d)
e) iš kun. Žiogo .

Viso labo 1078 r. — k.
Išlaidų tais metais buvo: 
kanceliarijai 
bibliotekai .. 
rakandams t

d)buto remon.įr kit.dal.398 r. 56 k.

a)
b)

92^. 40 k.
352 r. 36 k.

89 r.—k.

( • Išviso 932 r. 32 k.
!,, Tokiu budu liepos 1 dieną drau
gijos kaso^ iQp9—10 metams pa
silieka 1432 rub. 36 kap. Iš stam
besnių išlakų, kurias draugijai te
ko apmokėti praeitais metais, buvo 
tai 311 rubjiųypaskirtų remontui 
Prančiškonų maruose (Lydos gat 
No. ^7), kur dabar yra Vilniaus 
lietuvių mokykfa ir Mokslo Drau
gijos butas. Už tokią, palyginus, 
nedidelę sumą Mokslo Draugija 
įgijo, rodos, ilgiems metams savą
jį butą, kuriame nors knygynas 
turi tuo tarpu pakankamai vietos; 
bet steigiamajam muzejui, kuriam 
vis daugiau gaunama įvairių daik
tų, nėra nei menkiausios vietelės. 

Draugijos biblioteka įgijo pra
eitais metais gana daug svarbių 
veikalų. Ypač pp. Burbų iš Bel
vederio dvaro jr Vilniaus mokslo 
apygardos globėjo p. Levickio. do
vanos yra brangintinos. Tais-pat 
metais M. Draugijai pasisekė susi
žinoti su įvairiomis mokslo įstai-

LATVIŲ “MOKSLO KOMITE
TO” SUSIRINKIMAS.

Rygos latvių draugijos mokslo 
komitetas, panašiai 
“Mokslo Draugiją”, 
metų daro 
sirinkimus, 
jos narių, 
iš I^itvijos

į lietuvių 
jau virš 30 

kas vasarą savo su- 
į kuriuos, be draugi- 
atvyksta daug svečių 
ir daug latvių mokslo 

ir literatūros mėgėjų, šįmet tok
sai susirinkimas buvo berželio 16 
ir 17 d. ir dalyvavo jame dau
giau 600 žmonių, šituose susi
rinkimuose suvedama, taip sakant, 
atliktojo darbo bilansas ir daro
ma toljmesniojo darbo ant kultū
rinės dirvos sąmata, šįmet aiškiai 
galima buvo persitikrinti kad 
ir “mokslo komitetas” priva
lo sekti gyvenimo šauksmą ir to
dėl šių metų susirinkimo progra- 
me mes jau nebematome labai 
siauro, speci j alinio charakterio re
feratų ; nematome taip-pat ilgų 
pasakojimų apie senovės dievus ir 
dievukus ir apie įvairias etnografi
nes smulkmenas. Jau matoma vi
sai nauji dvasiškojo ir materija- 
linio latvių gyvenimo žingsniai. 
Pirmojoj vietoj referatas apie vie
ną tautos. atgimimo perijodo did
vyrį, apie K. Valdemarą, jo gyve
nimą ir darbus, keliant dvasiškąjį 
ir materijalinį latvių gyvenimą; 
paskiau perskaityta atsišaukimas 
(geriau sakant, protestas) dėlei 
tendencijinio vokiečių rašinio “Die 
lettische Revoliution”, kad apgy
nus latvių garbę nuo šmeižimo. 
Kaip labai interesuoja latvius ben
dri žmonijos etikos klausimai, liu
dija tai referatas: “Kova dėlei pa
žiūrų į pasaulį”. Referatai apie 
liaudies apšvietimą ir apie liaudies 
mokyklas; referentų atskaitos apie 
spaudą, beletristiką, moksliškus 
darbus, dramą ir teatrą supažindi
no mus su tomis pasekmėmis, ku
rios jau pasiekta toje ar kitoje 
dvasiškoje žmonių gyvenimo sro
vėje ir su tais reikalais, su ku
riais reikia kovoti tolimesniam 
progresui. Po pirmųjų trijų refe
ratų nebuvo ginčų, nes jie labai 
toli nuvestų, bet po visų kitų kita 
labai užimanti ir įdomus ginčai. 
Labai įdomus Itavo artisto A. 
Duburo referatas apie latvių sce
nos ydas: apie gero ansamblio (ar
tistų sąstatas) stoką ir apie reika
lingumą artistams didesnio speci- 
jališko išsilavinimo. Įdomus taip- 
pat buvo pastoro (kunigo) A. Nie- 
dro, garsaus latvių rašytojo, re
feratas “Apie latvių tautos susi
pratimo transformaciją”, kuriame 
pažymėta, kad supratimas “paverg
tosios" tautos, siekiančios tai, ko 
ji neturėjo, praslinko ir privalo pa
sikeisti supratimu “laisvos” tautos, 
kuri didžiuojasi savo kultūra. Lat
viai kelyje prie tokio susipratimo 
neprivalo klausyti netikrųjų pra-

GAISRAI.
Lynchburg, Va. Užsi<J^e čia 

gelžkelio tunelis. 150 pė<Ji) tune
lio įgriuvo. Nuostolius gaisro pa?

*' > antdarytus skaito 150000 dol.

Buffalo, N.
Dold Pecking Co. siautė gaisras, 
kuris pridirbo nuostolių 150000 
dol. ' ,

Įtaisose Jacob

PARSIDUODA 70000 AKRŲ 
ŽEMES.

Išvedžiojus kanalus, tapo padary
ti tinkančiais ukiavimui dideli že
mės plotai Montanos valstijoj, apie 
naują miestą Valier. Pirmiau s 
ten buvo galvijų ganyklos. Par
duoda valdžia. Kaina valdžios 
paskirta — $40,50 už akrą, skai
tant sykiu mokesčius už žemę ir 
vandęnį. Pirma mokestis reika
laujama $3,50 už akrą; likusi su
ma gali būti išmokėta į penkioliką 
metų. Žemė esanti nemažiau verta 
kaip $200 už akrą. Komai gali vi
sada derėti, nežiūrint sezono. No
rinti pirkti fannas, gali pasirinkti 
sau tinkamą iš 70000 akrų ploto.

Pardavimui paskirta spalių (Oc- 
tober) i-ma, 2-ra, 4-ta, 5-ta ir 
6-ta dienos.

Atsišaukti reikia į valstijos že
mės biurą (State Land Board).

Camden, N. J. Netoli nuo čia, 
pasilinksminimė vietoj Washing- 
ton Park siautė gaisras, kuris iš
naikino 15 triobų. Nuostolius 
gaisro padarytus skaito ant 200- 
000 dol.

Humesch, Midi. Sudegė čia 
vieni namai. Ugnyje pražuvo pen
kios ypatos. Gaisras užgimė nak
tyj, kada visi miegojo. • į Namų sa
vininko moterei pasisekt išsigel
bėti, bet ji sugrįžo degančion trio- 
bon vaikus gelbėti ir pražuvo pati.

glėbyj lai-iPo degėsiais rado ją 
kančią mažą mergaitę.

Middleton, N. Y. 
čia, maudynių mieste 
n d. rugpiučio siautė gaisras, ku
ris pridirbo nuostolių ant milijono 
doliarių. Sudegė ant gražiausios 
gatvės 35 namai. Apstabdymui 
gaisro reikėjo naudoties iš dinami
to. Sudegė ir trįs hoteliai.

Netoli nuo 
Monticeilo

&

THAW NEPASILIUOSAVOIS 
BEPROČIŲ NAMŲ.

White Plains, N. Y. Garsus 
milijonierius Thaw, užmušęs ar
chitektą White, ištrukęs nuo kil
pos, pateko į bepročių namus, kur 
jį teismas patalpino. Dabar jis, 
per savo advokatą kreipėsi teis
man reikalaudamas, kad jį pa
leistų iš beprotnamių, nes jis esąs 
visai sveikas. Teismas vienok, po 
ilgų tirinėjimų, pripažino jį ser
gančiu paranoia ir sugražino į 
beprotnamį.

Vancouver, B. C. Netoli nuo 
čia, mieste Vemor sudegė Okana- 
gan kotelis. Sudegė vienuolika 
ypatų, o keturios baisiai apdegė, 
apie jų išgijimą abejojama.

Toronto, Ont Ant Hanlans 
Island siautė gaisras, kuris pri
dirbo nuostolių ant pusės milijono 
doliarių. Sudegė viena jauna mo
teris, o kita sunkiai, gal mirtinai 
audegė. fe

JEIGU TAI TEISYBE, TAI 
NEGRAŽU.

New York. Cianykštė ateivių 
užveizda pradėjo kovą su teip 
vadinamais “ateivių prieglaudos 
namais”. Vienas kongreso atsto
vas tirinėjąs prietikius tokiuose 
namuose užtikrina, jog 75% to
kių namų neatsako savo vardui. 
Jis užtikrina, buk paleistuvystės 
namai iš tokių namų gauna už J

tuose Amerikos uostuose esą toki . 
jau prietikiai. Jeigu tai teisybę, 
tai ištikro biaurus prietikiai.

AR NE PERDIDELIS REIKA
LAVIMAS?

Spokane, .Wa*h. Čia atsibūva 
dabar teip vadinamas irrigavimo 
kongresas, turįs mierį parūpinti 
vandenį išdžiuvusiems tirams ir

IŠ DARBO LAOSO
f Pittsburg, Pa. Čia dar via 

streikuoja darbininkai plieno dirb
tuvių. Kompanija mėto iš jos na
mų streikuojančių darbininkų šei
mynas.

‘ 5 P !'• ii I į 31 
f Fort VVilliam, Ont Streiku©- * 

ja čia dokų darbininkai, daugume , 
grekai, vengrai ir italijonai. Bu
vo jau kruvinas susirėmimas stTei- i 
kierių su gelžkelių specijalįškais 
policistais.

m

I§ CLEVELAND, O. < 
Čia lietuviai nemiega ir neatsi

lieka nuo kitų vietų brolių. Jie 
tveria visokius kriubus ir dr-vesi 
neperseniai ^susitvėrė “Lietuviškfis

r

S



benas", į jį priguli apie dvide
šimts ypatų : jis turi gerą mokytoją, 
kuris stengiasi pralavinti mylin- ' 
čhis muziką vyrus. 1

Kelios sanvaitės atgal, per pa
sidarbavimą §v. Jurgio lietuviškos ' 
parapijos vargonininko Simano 
Kimučio ir kelių draugų tapo su
tverta draugove vardu -"Teatrališ- 

. kas choras“ į kurią iš sykio įsto
jo 16 ypatų, o dabar yra per 20 
ypatų. Ta draugovė žada darbuo
tiem daugiaus už kitas ant lietu
viškos dirvos. Ji rengs kuo tan
kiausiai lietuviškus vakarus, gra
žius perstatymus jos sąnariai la
vinsis dainavime, nes tautiškos dai
nos uždega ypač jaunuomenės šir- 

.dyse tėvynės meilę. Vadovystę 
paėmė p. S. Kimutis. Vadovas ir 
draugai nepaisydami vasaros kait
rų, nutarė mokytiesi dainuoti, są
nariai mokinasi jau roles veikalo 
"Gudri' našlė”.

’ Mylėtojas (laimi. ,

la-
čia

LE RUMFORD, ME.
Darbai šiuom kartu eina čia 

bai blogai. Tegu iš lietuvių 
nieks nekeliauja darbo jieškoda-
mas, nes ir čia ant vietos yra 

‘ daug žmonių be darbo. 7 d. rug
piučio vienas lietuvis norėjo apsi
vesti su partraukta iš Lietuvos 
mergina. Vestuvės buvo jau su
rengtos,' net svečiai užkviesti. Bet 
kada atėjo laikas šliuban eiti, mer'- 
gina prapuolė. Sena merga.

IŠ BOSTON, MAS.
Šitas miestas užima ketvirtą vie

tą terp Amerikos didelių miestų, 
turi jis 1195663 gyv. Pradinių 
mokyklų yra netoli 600, o augš- 
tesnių apie 60, specijališkų 24, iš
kur ių 22 atidalytos vakarais.

Iš 1 į 2 rugpiučio n<*MT pas 
kunigą Gricių skiepe pasipiovė 
žmogus. Patžudys, kaip spėja po
licija, yra latvis F. Saulius. Ku-< 
nigas subatoje davė jam prieglau
dą; nedėlioj rytmetyj jis išklausė 
mišių ir visą dieną išbuvo aut 
kiemo skaitydamas ir rašydamas. 
Kada gaspadinė vakare įėjo į skie
pą, išgirdo kriokimą. Ji • apie 

. tai pranešė kunigui, kuris pa- 
Vukė policiją. Atėję policistai ra
do Saulių su perplauta gerklę gu
lintį ant žemės jau ne gyvą.

Bostone lietuvių yra apie penki 
tūkstančiai. Netrūksta ir visokių 
lietuviškų organizacijų.

Kaip kitur, teip ir čia, darbai 
eina silpnai, diktai yra darbininkų 
be darbo gatvėmis slankiojančių, 
kiti dirba už menką užmokesnį, 
pusdykiai. Darbdaviai, galėdami 
vislią gauti pakaktinai darbinin
kų, x su jais elgiasi gana šiurkš
čiai, apsieina su jais kaip su ko
kiais keturkojais sutvėrimais. Dau
giausiai čia yra kriaučių siuvy
klų. Siuvėjams daugiausiai moka 
nuo štukių, per tai, kad daugiau 
uždirbti, darbininkai turi skubin
ti ir naikinti savo jiegas už men
ką atlyginimą. > M. Stakenas.

Ir vėl smūgis lietuviams, ir 
daugelio varguolių kruvinai 
dirbti šimtai doliarių žuvo.... 
seniai,vos , pradžioj šių metų 
bankrutijo p. Dackevičiaus Banka 
Brooklyne, joje žuvo Brooklyno ir 
apielinkės lietuvių vargdienių pi
nigai, žmonelės, kitas atitraukda
mas nuo savo kūdikio lupų kąsnį 
duonos, taupė centus ir dėjo neva 
į katalikišką Banką pono Daške
vičiaus. Kaip gi nedėt, jeigu ir 
kunigėlis kalbino dėti pas Dacke- 
vičių, o ne pas žydą. Žmonių pi-] 
nigeliai žuvo, bet p. Dackevičiaus 
Banka nežinomu budu atsirado 
Bostone, 23 Salem str. Neilgai ir 
gyvavo, vėl neteko savo principalo, 
ir iš ten p. Dack. gal prisigvejojąs, 
pranyko nežinia kur.

Ar tai pirmas p. Dackevičius iš 
lietuviškų bankierių? Ar tik jis 
bando žvejoti sudrumstam vande
nyj ? Ar nėra daugiaus tokių, ku
rie % varguolį be mielaširdystės iš
neria; nors ir šalčiausiame žiemos 
laike iš paskutinių marškinių? Ar 
užteks lietuviams šių kelių bjau
rių lekcijų? Kur tau'! Negana 
to. Dar lietuvių tarpe plati dirva 
veidmainiams vertelgoms. Čia juos 
šiandien prigauna vienas, ant ry
tojaus antras ir tt. Ar užteko 
Brooklyno lietuviams pamokinimo 
suteikto kunigaikščio Menšikovo ir 
Vitauto? Ar pasimokino lietuviš
kos draugijos pirkdamos tautišką 
namą? Kada juos kirpo B; J. 
ir J. L. P. Dackevičius vėl- rado 
pelningą dirvą. •

’ Rodosi Brooklyne kunigaikščių 
Vytauto ir Menščikovo kompani
jos tragiškas užsibaigimas galėjo 
atvert akis daugeliui lietuvių netik 
Brooklyne, bet ir kitose kolionijose 
bet ačiū tamsumui lietuvių ir gud
rumui vertelgų, kunigaikštis Menš- 
čikov, po kitu vardu vėl čia atsi
rado. ■ Atsirado Philadelphijoj 
'“Atlass Trading Association” ar
ba Jocio apartament. Bet Jocį 
pažystam nuo 8 m. ne iš geros pu
sės. Plyšo Brooklyne panaši firma, 
kuri garsinosi kelių milijonų ver
tės inkorporuota. Gr.

vėl 
už- 
ne- 
su-

vokiška daina ir kalba meiles- Lietuvoje ant ūkės žmogus vis-

IS TORRINGTON, CON.
Čia gelžkelio traukinio likosi 

pervažiuotas ir užmuštas lietuvis 
Ignotas Škela. Tas atsitiko I d. 
rugpiučio. Velionis jiaėjo 
-no gubernijos, Šiaulių 
Moniunų sodžiaus.

Petr. Menkus,
125 VVoshtnan

iš Kau- 
pavieto,

avc.

’ Sfi

I ROCHESTĘR, N. Y.^
Darbai eina čia ne prasčiausiai, 

bet vis dar yra nemažai neturin
čių darbo darbininkų.

Yra čia ir lietuvių būrelis. Yra 
ir kelios pašelpinės, draugovės, o 
neseniai susitvėrė Teatiališkas ra
telis. .Bet ratelis turi daug prie
šų, keli jauni neišmanėliai sten
giasi jam kenkti, visaip jį išjuo
kia. Bet nuo neišmanėlių negali
ma juk geram darbui pritarimo 
laukti! Dovas.

Yra čia ne mažas lietuvių bū
relis, bet nelaimė, kad daugumas 
tuno tamsybėse. Yra čia §v. Jono 
.draugovė, gyvuojanti nuo 1907 m. 
Jos tikslas — vienyti čianykščius 
lietuvius, šelpti ligoj. Susirgę 
nariai gauna sanvaitėj 6 dol. p«- 
šelpos, o numirusiems išmoka pd- 
smertinę (po kiek?. Red.). Nors 
ji pavadinta šventojo vardu, bet 
jon gali prigulėti ir laisvų pažiū
rų lietuviai. Taigi ton draugovėn 
galėtų prigulėti visi čianykščiai lie
tuviai, vis tiek, kokių jie pažiūrų 
nebūtų. Kam gi mums skirstyties 
» dvi nesikenčiančių žmonių dali, 
ir dagi tokiuose reikaluose kaip 
šelpimas apsirgusių sąnarių? Tie 
dalykai juk su tikėjimu ir katali
kystė nieko bendro neturi.

J. Žvirblis.

IR V£L TIK AUKOMIS? ‘
Keli tautiečiai vardu Prūsų lie

tuvių atsišaukė su pasiskundimu, 
kad Prūsų lietuviai vokiečių per
sekiojami už lietuvystę, už savo 
kalbą etc.; kad vokiečiai, net lie
tuviškus- laikraščius papirkdami$ 
stengiasi lietuvius suvokie
tinti. Žinom/, padėjimas ne
malonus ; tas šaukia lie
tuvius darban, gynimui lietuvystės 
reikia juos traukti iš vokiečių nas
rų. Be abejonės Prūsų inteligen
tija energiškai pradės, panašiai len- 
kan^, ginti savo tautą ir kalbą.

Bet amerikiečiai lietuviai; tuos 
atsišaukimus perskaitę, tuojaus su
manė tvert "Prūsų Lietuvių Fon
dą” ir savo aukomis — doliariais, 
gelbėti hetuvystę. Turbūt toki 
amerikiečiai lietuviai mano, jog 
be doliarių nieko negalima nuveikti 
jog pagelbos kitokios nėra kaip 
doliaryj. Nesiginčiju, jog jeib 
pašelpai ir doliariai — aukos rei
kalingi, bet ne Prūsų lietuvių šel
pimui. Ten reikalingas darbas, 
kuris ne pinigais apmokamas. Ten 
reikalinga lietuvių inteligentų savi
tarpinė sutarmė ir suvienytas vei
kimas, tai i/be ameįįciečių^^iolia- 
rių bus galima vokiečių nasrus už- 
čiaųpti if apšvletą platinti. Bet 
jeigp gat^veikėjai trauks kiekvie
nas savon t pusėn, kaip Lietuvos- 
socijaldemokratų viršininkai darė, 
tai kat ir tiek ka:p revoliucijai do
liarių suaukausime, naudos iš to 
daugiaus nebus. Tiesa, kiekvieno 
lietuvio priderystė veikti labui 
savo tautos, bet ne vien doliariais. 
Lai amerikiečiai lietuviai aukauto
jai atsižvelgia į čįanykščhis lietu
vius, o pamatys, k^d čion nema- 
žiaus lietuvystė grimsta kaip Pro
suose, ir čia gelbėjimui lietuvystės 
daugiaus reikia doliarių negu Prū
sų lietuviams. Prūsų lietuviai tu
ri daugiau inteligentijos negu ame
rikiečiai, ten reikia tik noro, jų 
sutarmės ir suvienyto veikimo 
Prūsų lietuviu* nuo ištautėjimo 
gelbėti ir apsvietą platinti, ko jo
ki doliariai neįstengs padaryti. 
Ten reikia veikimo; reikia veikti 
lietuviškoms dainoms ir scena, ir 
tik tas sužadįs tenykščių lietuvių 
dvasią. Daugiausia gali prisidėti 
prie tautiško kilimo daina ir sce
na; tą jau patyrėme Didžiojoj Lie
tuvoj, nes kiekvieno lietuvio širdį 
sugraudįs lietuviškos tėvų daine
lės dainuojamos tautiškai apsirė
džiusių choro.
lietuviška scena, kur lietuvis pa
matys istoriškus veikalus ar šiaip 
iš lietuvių gyvenimo vaizdelius, 

pereik abej<rtį kad lietuviui nebus

ne, jei jo jausmus suzadinsit savą
ją. Ir tuompat laiku galima veik
ti lietuviškais raštais; visur, ant 
vakarų, susirinkimų, juos platinti. 
O lietuvių vaikeliais, kuriem vo
kiečiai peikia lietuvystę, įkalba gro
žybę ir kiltumą savo “Vaterlando”, 
galima ropinties juos lietuviškų 
dainų mokinant, dekliamacijų, ir 
net lošimo tam tikrų veikalėlių 
ant scenos, kurių jau turime kele
tą lietuviškoj kalboj. Ir teip iš 
mažens jų sielas auklėjant, užau
gusių nieks nesuvokietįs ir ne- 
įgirs ką nors svetimo. Tą viįką 
turi atlikti Prūsų inteligentija, ku
ri ne doliariais turi būt apmokama, 
bet savo triūso pasekmėms.

Pažinkime didžiosios Lietuvos 
inteligentiją, kuri pradėjo panašiai 
veikti, ir kuri be jokių aukų ir 
doliarių sužadino su> .kėjusių lie
tuvių sielose tautiškumą., .Atmenu, 
kaip pirmą kartą musų miestelyj 
lošė lietuvišką teatrą, ir pirmą 
kart suskambėjo ant scenos lietu
viškos dainos, tai žmonės ir už 
kelių mylių sukeliavo, ir net sene
liai, ir visų akyse matei ašaras iš
girdus jau vėl atgimusias tėvų dai
neles. Jaunuomenė, kuri pirmiau 
tik lenkiškai tekalbėjo ir viską 
kąs lenkiška mylėjo, nuo to karto, 
tartum magiška lazdele užgauta 
pabudo, ir pradėjo dalyvauti tau
tiškame veikime, skverbės tik sa
vųjų tarpe. Tokiu budu lietuvius 
sužadino, o dabar jau ir kiti dar
bai sparčiau auga. "Taigi ameri
kiečiai lietuviai; savo doliariiis pa- 
silikkit sau, ir gal jais įstengsite 
savųjų tarpe daugiaus kj nuveikti 
kaip tai: mokyklas įsteigti, sceną 
ir dainą pakelti, ir daugiau pana
šių darbų, būtinai reikalingų nu
veikti ; tuom daug daugiau lietu
vystės labui nuveiksite negu Pro
sų ir Literatų Fondus steigdami, 
koki daugiau darbuojančiuosius 
užmigdo negu sužadina, o Prosų 
lietuviai, jei tik norės ir darbuosis, 
tai ir be doliarių galės vokiečių 
įtekmę išnaikinti. Jeigu ameri
kiečiai lietuviai aukautų literatūrą, 
kurią ten butų galima platinti, tai 
kitas dalykas. Nors ir čia be do- 
liario nieko nepadarysi, bet tai vi
sai kitoks būdas veikimo ir iš 
to didesnė nauda gali būti.

Reiktų kartą liauties su elgeta
vimu — aukomis I Pas mus kad 
tik kiek, tai pirma pagelba aukos, 
kurios ištiesų neteip didelę naudą 
teatneša. Aukos buvo reikalingos 
kankiniams, aukos gal būt reika
lingos 
kams, 
dams 
goms.
žmones į teatrą nesilankys, tai sce
nos aukomis nepalaikysi! ■ Ir su 
tais centais tas pats yra.

M. V. '
IR KIAU

Ką UJC3IČ1 U^in<K j V

mes turi, nuo marškinių iki ser
mėgai, reikia tik'druską, geležį ir 
žiburį pirkti. Amenkoje, jeigu 
tokiu budu vestų farmą, tai nė 
marškinių ant nugaros neturėtų. 
Javus_ sėti kaip Lietuvoje: rugius, 
žirnius, avižas, miežius ir kviečius, 
ant fanuos 30 iki 10d margų ne
galima prie' teip didelės kaip 
Amerikoj konkurencijos, kur su
sidraugavę trustai visą farmerio 
darbą apvaldė. Vis kviečiama vaka
rinėse valstijose apsigyventi. Bet 
tenai, kur tik geresnė žemė, šim
tai tūkstančių margų užimti ka
pitalistų, kurie tuos didelius plo
tus užsėja tinkamais javais ir su 
pagelba garu varomų mašinų ap
dirba. Jie gali turėti tokias maši
nas kurios vienu nuėjimu keturių 
sieksnių vagą ant kart išaria, iš
akėja ir užsėja. Teippat ir ren
kant nuo lauko vaisius: yra tam 
tikra mašina, kuri ant kart nu- 
piauja, iškulia ir išvalo nuplautus 
javus ir į maišus supila, net už
riša. Tokią mašiną tik trįs žmo
nės valdo, o paprastu budu nė 10 
arklių ir 50 vyrų tiek darbo at
sakančiai neatliktų. Todėl reikia 
suprasti, kaip pigiausiai atlikti dar
bą ir kaip galima vesti konkuren
cija. Todėl nedyvai, jei Ameri
kos kviečių karaliai nusiunčia kvie
čius Maskolijon ir tenai Ameri
koniškus javus pigiau parduoda 
negu ūkininkui atsieina Maskoli- 
joj, nors ten darbininkai veik 
vanai dirba. Argi lietuvis su 
liais šimtais ar net tūkstančiais 
liarių galėtų konkuruoti su 
kiais siaubimais, apsigyvenę 
karuose ant farmų?

Vienatinė išeiga lietuviui —
fannos apsigyventi vien netoli mie
stų ir tai tik turint ne daugiau 6 
akrus lauko, kurį su savo, ne 
samdyta, šeimyna galėtų ap
dirbt, sodinant daržoves arba lai- . . .. it ,kyti porą šimtų vistų ar daugiau, 
pardavinėti geros, šviežius kiau
šinius, juos su savo arkliu prista
tyti j miestą, už gautus pinigus 
kitus sau reikalingus daigtus ga
lėtų nusipirkti. J. Naujokas.
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MIESTAS, FARMpS 
SINIAI.

Jau daug straipsnių 
tuvoj” ir kituose laikraščiuose' su 
nurodymais gerovių ir kvietimais 
lietuvių apsigyventi ant farmų, 
ypač, kad lietuviai, kaipo žeindar- 
biai iš Lietuvos, geriausia 
tiktų, vietoje miestuose gyventi, 
farmeriauti.

Teisybė, miestų gyvenimas sun
kus, nesveikas ypač kaimiečiui, tą 
kiekvienas dideliuose miestuose 
gyvenantis žino; sunku ir su dar
bu, nes kiekvieną dieną ir valandą 
darbdavis gali atstatyti nuo darbo, 
o negalėdamas užsidirbti duonai ir 
goglinėkie, kol gausi kur kitą p8- 
ną. Todėl nėra dyvų, kad miesti
nių sanlygų suvaržyti miestų gy
ventojai sunykę, nerviški.

Platesni laikraščiuose tilpo 
venimo ir* išgyrimai farmų, 
venifo ir išgyrimai farmo,
visgi tie kvietimai nedaug mūsiš
kių apgy vendino ant farmų. Tik 
reiktų stebėtiesi, kad lietuviai nors 
žemdarbiai, bet ne geidžia farme
riauti. Juk jie ne tinginiai. Bet 
pažiurėjus giliau į visas aplinky
bes, pamatysime, kad ne tinginystė' 
juos nuo farmų baido. Sulyginus 
sanlygas Amerikoje vertimosi ant 
farmų su sanlygoms Lietuvoj, pa
matysime, .kad čia negalime tapti 
žemdirbiais, kaip turėtų būti; mu
sų mokėjimas žemdirbystės men-s 
kas ir klaidingas, butų net 
geriau nieko nežinoti,, o viską iš 
naujo mokyties. Nereikia manyti, 
kad gyventi čion ant fanuos jeib 
žioplys gali, čion farmeriauti yra 
tai tikras amatas, kurį reikia iš
moki, o tam reikia kelių metų 
mokslo, patyrimo, kaip Amerikoje 
žemės darbas vedamas, čia dar
bas turi būt į laiką atliktas, rei
kia žinoti kaip verstis, kaip žemę 
išnaudoti. Prie didelės konkuren
cijos, be gero patyrimo, tiesiok 

[sukišant pinigus į farmą, tai pra- 
ilgaištis.

KĄ MUMS DUODA DAINA? 
Raitelis, parūpintas Jono Sutkaus 
ir skaitytas “Birutis” parengtame 

pasitikime' p. M. Petrausko.
Kuomet patsai sau uždaviau tąjį 

klausimą, pirmų-primiausiai vai
dentuvės sparnai pernešė mane į 
vidų būrelio, kurs- labai-labai sky
rėsi nuo lygmalės musų«. susirin
kimų. Tasai būrelis pasirodė man 
teip mišrus-margas, kaip kad dai
noje minimas genelis margasai, 
kurio švelnusis rūbas teip ir mirga 
įvairiomis varsomis. Būrelyje tar
tum įtėmijau atstovus musų miš
riosios draugijos, kurios nariai sky- 
riasi įvairiausiomis ypatybėmis: 
pažiūromis, gabumais, palinkimais, 
išsilavinimu, profesija, amatu, sie
kiniais, etc.... 
metu akimis 
nį susirinkimą 
me matau
sų tnsuomenės, beje: laikraštinin
ką, daktarą, advokatą, kunigą, pra
monininką (biznierių), siuvėją ir 
kitokį rankdarbį, krautuvės patar
nautoją ir dirbtuvės darbininką, 
tautietį ir socijalistą, bažnytinį ir 
laisvamanį, pilkąjį žmogelį ir inte
ligentą, — pirmasis atsakymas ant 
menamojo klausimo patsai veržte 
vęržiasi: tnurų daina telkia mus 
į draugf! Kaip kad anos piktosios, 
išgirdusios treles kirmeliaus vamz
delio, išlenda iš savo olų, o už
kerėtos vinguota melodija, užmirš
ta apie savo gylį, be didelio pavo
jaus leidžiasi susigauti ir net klau
so gestų vamzdininlco, teip ir mu
sų pažiūrų bei partijų gieluoniai, 
išgirdę aidą tikrosips dainos, tel
kiasi į draugę’, užmiršta savo vai
dus ir klauso balso burtihinkės dai
nos ; o ta burtininkė/' suspietusi 
mus į draugę, ragina irkluoti į ra
miąją vienybės užlaką, kur nepa
siekia bangos kasdieninių kivirčių; 
kur musų žinomieji šniiriai: tau
tietis, socijalistas, ’bažnylis, laisva
manis, susipratusis ir nėsusipratu- 
sis pasijunta licesą nariais vieno 
kūno, vaikais vienos šeimynos, kuri 
turi savus reikalus, siekinius, ide-

Štai vaisius, kurį Chicagos lietu
vių mišrioji draugija pirmiausiai 
patėmijo ant dailiosios šakelės dai
nos. •>’

Senovės pasakos skelbia apie 
atsitikimus, kurie liudija, kaip mu
zika nuramindavusi plėšriausius 
siaubūnus; sirenos savo dainomis 
nuviliodavusios į jūrių, ežerų ir 
upių gelnjes. medėjus-svajotojus ir 
natsargius keliauninkus, o ir šian
dien dar galima išgirsti Lietuvoje

retinu dainavimu įsitraukdavo j 
ežerų bedugnes lengvatikius jau
nikaičius. Iškur tokios pasakos, 
kame jų pamatas?

Krypsiu prie 
“Birutės”.

Nereikia būti 
patėmyti, kokią 
daina "Birutės”
kia tik prilyginti tos pirmosios dai
nų praktikos, kurių protarpiuose 
geri pažįstamieji ir draugai, paro-| 
dymui savitarpinės simpatijos, nuo
širdžiai nykščiavo vieni kitiems 
pašones ir pasiojo pausius, prie ra
maus ir patogaus pasielgimo tų 
pačių sąnarių už pusės metų, kad 
pastebėti dainos suteikti vaisiai. 
Nieks “Birutei neišguldinėjo 
draugijinių papročių, pasielgimų, tik 
pati daina davė progą sąnariams 
išlavinti savo skonį ir įskiepijo pa
jautimą, mandagumo ir patogumo; 
daina mokino švelnesniųjų apsėji- 
mų, ir žiauresnieji pobūdžiai, kurie 
davėsi patėmyti pinniaus, nyko nc- 
patėmytinai.

Manau, kad ir šitasai apsireiš
kimas gelbsti gana taikliai spėti 
apie metaforišką prasmę anų pa
sakų apie siaubūnus, ramintus mu
zika, ir laumes, dainomis viliojan
čias į bedugnes jaunikaičius. Ra
si, pasakotojai norėjo tik vaizdin
gai išreikšti muzikos galę, — mu
zikos, kuri malšina žiauresniuosius 
pobūdžius ir savo kerėtinais aidais 
traukia sielą į bedugnes to, kas 
dailu, malonu, gera, tobula....*

Ir teip: daina malšina žiaurumą, 
mokina patogumo ir lavina sielą, 
— daina daro mus žmoniškesniais!

Ar vieną kartą mes girdėjome 
aimanavimus dėlei pragaišties, ku
rią neša musų tautai budelis-smu- 
klė?.... Vieni aimanauja, kiti 
jungiasi į brolijas ir draugijas ko
vai su tuo priešu. Bereikalinga, 
manau, butų čionai išdėstirtėti, 
kiek reikalingų spėkų, .dailaus lai
ko, sveikatos ir skatiko ištrau
kė musų auklėta daina bėgyje pa
starųjų metų iš to siaubūno nasrų; 
atkreipsiu geriaus atidžią į tai, 
kaip musų vietinis dainos atstovas 
"Birutė” žymiai pristojo prie pa
geidaujamos reformos musų ži
nomų viešų sueigų, pokylių bei 
garsiųjų “balių”. Patarėjai var
dan tautiškumo, draugiškumo, baž
nyčios labo, broliškosios meilės, 
pirmynžangos ir. dar įvairiaus 
krikštytų idėjų, išsijuosę, raugia į 
alkoholizmą geraširdžius tautie
čius, draugus, parapijonus, brolius 
ir pirmeivius, užnuodindami juose 
visa tai, ką jie auklėja savo šir
dyje prakilnesnio. "Birutė” sa
vo surengtais vakarais, kiek galė
dama, stengėsi žadinti visuomenėje 
tobulesnius pobūdžius, stengėsi 
traukti ją iš smuklės laužo, prati
no prie pamėgimo kiltesnių sieki
nių, nebijodama net savo medžia
giškosios nuoskaudos. Tą pagei
daujamą srovę "Birutė” apreiškė 
ne dėlei privadžiojimų kokių mo
ralistų ar tautiškųjų ekonomistų, 
bet vientik sekdami inicijatyvą dai
nos ; bet, reikia tikėtis, jos pra
rausta vaga nepaliks neatnešus 
morališkosios ir ekonomiškosios 
naudos musų visuomenei. Reikia 
tikėtis, kad musų pilkasis žmogelis, 
paskatintas geru ir patraukiančiu 
pavyzdžiu, mažu-pamažu atpras 
besiselioti prie dvokiančio "ba
ro” ir patsai pradės reikalauti pa
togesnes atvangos po prakaituoto 
darbo.

Ir teip :\ musų daina rauja iš 
musų visuomenės pikčiausiąją ydą, 
—atpratina nuo alkoholizmo; prisi
deda prie taupojimo doriškųjų ir 
ekonomiškųjų tautos spėkų.

Etikos mokytojai dažnai remia 
visuomenės gerovę ir laimę ant 
gerovės ir laimės atskirų šeimy
nų; anot jų privadžiojimų, tiktai 
geri nariai šeimynos gali būti ge
rais nariais visuomenės — ukėsais. 
O iškur visuomenė gali turėti ir 
turi geras ir laimingas šeimynas?

žinoma, kad tiktai iš gerų ir 
laimingų susituokimų! Tuo tarpu 
tikrai geras susituokimas įvyksta 
tik tenai, kur manantieji susituokti 
turi progą pažinti viens kito būdą 
ir pobūdžius; tokia pažintis dažnai 
lemia apie laimę busimos šeimy
nos. Dabargi, kur surasti paran
kesnė proga minėtos pažinties, 
kaip kad dainininkų kuopoje, kaip 
kad jų patogių pasilinksminimų 
sueigose, kur tikrai apsireiškia jau
nimo siela? Ne ant gatvių kam
pų patamsėse užmegstoji pažintis 
suveda į gerą, ir laimingą šeimyną 
jaunimą, bet pažintis giedroje ne- 
išjieškoto liuosumo, giedroje jau
nimo atvirumo.

Ir teip: daina gelbsti laimei ir 
gerovei šeimynos, o tuo pačiu ir 
visuomenės.

lietuvių draugijoje, pridėti dar ne
apkainojamas smagumas pačių dai
nininkų, gemąs teip iš pačios dai
nos, kaip ir iš persitikrinimo, kad 
jie savo gerbiama daina neša nau
dą draugijai, tai gal bus ir ♦ vis
kas, ką svarbesnio mano siaura- 
regė akįs įstengė patėmyti minė
toje srytyje.

Mano supratimu, daina su nu
rodytais vaisiais reiškia daug 
Chicagos lietuvių draugijai. 
Ačiū dainai, draugijos patėmytini 
gana pageidaujami apsireiškimai. 
Teip, ačiū dainai!.... bet, tuo-pat 
kartu, ačiū tiems, kurie ją mums 
paskleidė, kurie jai dirbo, kurie 
ją rėmė; taigi, pimųausiai ačiū p. 
Petrauskui, kurs paskleidė musų 
tarpan tikrąją dainą ir net iš to
limo užjūrio siuntė jai gaivinančią 
kaitrą, ačių p. Ilgaudui ir p.Strom- 
skiui, kurie nesigailėjo jai savo 
triūso, ačiū kun. Ambrozaičiui, 
kurs ją nuoširdžiai rėmė, ačiū vi
siems dainininkams! Reikia tikė
tis, kad ir pati draugija pažindama 
dainos vertę, besiartinančiame dai
nos sezone sutiks ją su didesne 
užuojauta, negu pereitais metais, 
verčiaus apkainos naudą . nešantį 
triūsą veikiančiųjų dainos. labui ir 
pati naudosis dar skanesniais dai
nos vaisiais.

KALVINAS IR DARVINAS.
Dėl savaimos metašimčių veik

mės du vardai teip tolimi vienas 
nuo kitp sulyg savo' reikšmės, var
dai Kalvino ir Darvvino, teko ap
svarstyti kuone tuo patim laiku. 
Du tikslai, kurių šitie vyrai yra 
pravedėjais, kaip laikraštis “The 
Christian Intelligencer”, einąs iš 
New Yorko, nurodo, turi tulus 
susilietimo taškus. Anot to laik
raščio rašėjo, jiedu suėmė į save 
amžių protinę jiegą, pašvenčiamą 
klausimams sulyg visatos pradžios, 
valdymo ir likimo (? Red.). Jie-| 
du abu daugelyje savo varsos še
šėlių bei įvairybių stengiasi duoti 
tinkamą atsakymą sulyg žmogaus 
*r J° gyvenimo sviete; vienas per 
mąsties išvedimus iš Švento Raš
to mokinimų; kitas per prievadi- 
nius išvedimus iš pastebėtų buičių. 
Jiedu daug ką turi bendro. Nu- 
sprendžiamybė, liuosos valios už
gynimas, tinkamiausio išlikimas, 
išnaikinimas daugelio bent arti su
veda jų kraštutinybes. Yra kiti 
svarbus dalykai, kuriuose jie pa
rodyta skirtais, tiesiog antagoni
stiškais.

Išskyrimas ir pasirinkimas — 
koks skirtumas? Skirtumas dides
nis negu raidėje. Tas apsireiškia 
mums pagalvojus apie išskyrimą 
kaipo dalijamą ,apie pasirinkimą 
gi kaipo apie ypatingą. Teipogi 
pridėjus mums prie kiekvieno ry- 
bojamą žodį — augščiausiasis iš
skyrimas ir gamtiškasis pasirinki
mas. Ir čia ve kova prasideda. 
Nėra tai baidykU, koksai bužys, 
ar nuduota imtynė, bet tikras su
sirėmimas kardais patrankų grio
vimas. Degtukas ar pašiepimas 
nieko neišriš. Negali juokais 
varyti dalyko šalin. Negali 
baidyti nuo lauko susikirtusių 
šių. Mokslo vyras greitai
pasakyti ir tuomį nustebinti žmo
nes, kad “Dievas nesutvėrė žmo
gaus”. Biblijos žinovas kuorim- 
čiausiai gali sakyti, kad Dievas su
tvėrė žmogų, pirma jo kūną iš 
molio šmoto, paskui įkvėpė į jį 
dvasią, tokiu budu duodamas jam 
gyvą sielą. Bet paprastam tei
sybės jieškotojui pritinka paklau
sti: jei Dievas žmogaus nesutvėrė, 
tai kas tad jį sutvėrė? Ar jis su
tvėrė save pats? Ar kokia žmo
gui panaši beždžionė sutvėrė jį ? 
Kaip jis galėjo tapti tuo, kuo jis 
yra, arba kaip jis galėjo net ra
stis? Pyrotechika akyva iš. abiejų 
pusių; ji gali sutraukti gaują ir 
atvezdinti laikraščių reporterį; bet 
ji nėra jokiu ženklu to, kas ištik- 
ro dedasi. Ji nemeta jokios švie
sos ant duoto klausimo —<■ ant 
klausimo apie dieviškąjį tvėrimą 
ir gamtiškus procesus evoliucijos.

Kalvinizmas yra giliai įsikasęs 
į bažnyčios pamatus bei įstaigas 
abelnai ir dar tokiose jos dalyse, 
kurios atmeta vardą ir sakosi už
giną mokslą. Darvinizmas apėmė 
laisvamanybės ir popui iariŠkosios 
literatūros tvirtoves. Todėl kova 
gavo išveizdį bažnyčios kovos su 
svietu — iš vienos pusęs absoliu
tiškai augščiausias Dievas; iš kitos 
pusės žmogus su visais savo ■ iš
radimais ir atsiekimais, su visomis 
savo tiesomis ir laisvėmis.

Bet čia reikia išpažinti, kad žmo
gus darosi perdaug apie save ma
inančiu ir begalo išdidum. Jis 
|jau nėra pilnas guodonės, nnolai-
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pu- 
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jam 
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savęs; jis tankiai būva maištišktf 
ir, gavęs progą, baisiai despotišku.1 
Jis gali sunaikinti savo svietą. Tai, 
yra apgailėtinas faktas. Ar gali-- 
ma kaltinti neužsitikintesnius, są- 
žiniškesnius žmones, kurie laikosi 
augščiausios bei absoliutiškos galy
bės ir vieno Dievo augščiausio pri
sakymo sukvietimui visų padavi- 
minių metašimčių spėkų pergalėj i-1 
mui įsivyravusio mokslo žmogau,

’ , . _ ______- — »

pridera ’ būti,
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Kokia bus išeiga? — klausia ši-t 
ta^rašėjas. Kas išlaimės viršų? 
Teisybė, anot jo, turi būti iško
vota, nes kitaip mes visi pražushnel 
drauge. ✓ . • -

Be sanprotavimų, teorijų, išve
dimų ir taislų, sako jis toliaus yra 
dvasiškos teisybės ir doriško tikslo 
apsireiškimas teip gamtoje; kaip ir į 
Šventame Rašte, gaunamas per ty-1 
rinėjimą ir tikybą, per bandymą fa 
ir prityrimą, kurįs augą 
ir didelis žmonių skait
lius širdingai jį sutinka.‘Senoji aš
tri antitėza terp laisvo* žmogaus 
veikmės ir Dievo augšiybės, terp

■

. <> muvu duęMvocs, įerp
tikybos darbų, terp gamtiško ir d 
viršeramt išlrnin I- >iviršgamtiškojo, terp kūno ir dva
sios, terp įgimtybės ir Dievo tratts- 
cendentališkumo yra matomai grei
čiau dviem priešingomis tos |>ačios 
visatinės buities pusėmis, kurių 
viena parodo, kas yra pavidališku 
pabaigimu ir ant visados pranyk
stančiu, kita parodanti iKpabaiginį 
ir amžiną. Tame nėra nė antago
nizmo, nė nesilaikymo. Viskas 
yra harmonija ir mes turime būti f 
ramiais. ■

Evoliucija kaipo pažvalga j am- I 
žiną, dievišką, tveriančią valdančią 
ir gyvybę duodančią galybę, vei
kiamą gamtiško vystymosi . proce
sais visuose gyvybės skyriuose nė
ra ir negali būti šiurkščiu .materia
lizmu ar augštai save.. nešančiu be
dieviškumu. Planetų svietai ir . 
mažiausias ant jų sutvėrimas, gali 
būti nusekta atgal iki begališkumo, 
sulyg pradžios, bet toji pradžia su
sideda iš tų elementų, kurie pa
daro viską, kas yra — iš dvasios 
ir medžiagos, gyvybės su jos or- . 
ganizuoj ančių principu, 
tikslo ir valios, asmenybė* ir augš- 
itesnybės, , kurią mes priskaitotųe 1 
Dievui. Viskas, kas yra, turi savo 
versmę ten. Iš nieko niekas ne
išeina. Tvėrimas eina tolydžio. ■ 
Apveizda visuomet veikia. Eiki- ' 
mai kasdien yra nusprendžiami. 
Dievas yra visur savo darbuose. 
Jo darbas yra nuveiktas |>ačiuose '■ 
rubežingumuose ir pasišventimuo 
se, kuriuos jis iš šarvo begalinės 
meilės užveda ant savęs, vienok 
leizdamas sutvėrimui tokiam kaip 
žmogus, apdovanotam laisva valia, 
pasiekti savo išganymą pačiam.
Kiek Vilties ir pagelbos turime ši- ■ 
tam tikslui musų dabartiniame 
stovyje, yra tokiu dieviškos malo
nės ir galybės apsireiškimu, kuris 
gali padaryti netinkamiausius atsie
kiančiais dangaus karalystę. Bet 
šitą suraminančią teisybę mes kalti I 
esame ne mokslui, tik Šventam. 
Raštui. >' !

mąsties,

| ’
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IŠ VISUR.
|| Peterburgo laikraščiai 

ša ,jog numestas nuo sosto 
jos šachas Mahomed Ati 
rugpiučio išvažiuoja iš Persijos. 
Jaunasis gi šachas, 12 metų vaikas, 
nenori viešpatauti, kad nuo vieš
patavimo pasiliuosuoti, jis bandė 
nusižudyti, bet dabotojai neleido: 
Gal reiks sostą pavesti kam kitam. 
Miestas Žiras ir Kašgar atsisakė 
pripažinti naująjį šachą, o broli* 
numestojo šacho su pulkais girt4 
kiuotų kurdų iš Luristano ištraukė 
Teherano link. Matyt jis sau no* 
ri sostą paimti^ Bet tie Peterburgd 
išsiplatinę paskalai gal būt tyčia 
leidžiami išteisinimui nejiasitrauki- 
1110 maskolių iš Persijos.

prane- 
Persi- 
17 d.
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|Į Švedijos streikuojanti darbi
ninkai iš palengvo grįžta darban. 
Darban sugrįžo dokų darbininkai 
Gothenburge. Iš 460000 Švedijos 
pramonėj . dirbančių darbininkų 
(išskiriant geležies ir laukų dar
bininkus), streikuose dalyvavo 285- 
000, bet vis daugiau jų grįžta dar
ban. Lentų piovyklų darbinin
kams trūksta pinigų tęsti streiką 
ilgiau.

|| Didžiausią prękių laivyną tu
ri Anglija, jos laivai gali paimti 
18826442 tonus; Vokietijos laivai 
gali paimti 4266713 tonų, Jungti
nių Valstijų 4953812 tonus, bet 
didesnė dalis tų laivų plaukinėj a 
ant vidurinių ežerų; Norvegijoj 
laivynas gali paimti 1993624 tonuą 
Prancūzijos 1893593 tonus.



==
• || Mieste Fiume, pietinėj Austri
joj, trįs ginkluoti maskoliai už-

/ • puolė ant banko ir paėmė 6000 
dol. Bet bėgant plėšikams, poli- 
cistai ir ginkluoti gyventojai lei
dosi juos vyti. Policistas peršovė 
plėšiką, kuris turėjo pinigus, kiti 
du, bet su tuščiomis rankomis, pa
bėgo. Bankas išplėštus pinigus 
atgavo. * * -

•) Pilnius, Hlst. Nat. XXXVIII. 51.’ Pilnius rodosi neskaito 
dviejų rųkių perkūno kulkomis.
dievas Zeus Kasios buvo teipgi laikomas kaipo Kcraunias. 
Nors parodymui šito galima privesti daugelį prierodų, bet 
tas tankiausiai buvo sunaudojama blogai pusei į kadangi 
kiti tuojaus ėmė išvedžioti nuo akmenų garbinimo griaus* 
minių dievų buitį, kas visai yra savarankiška. Bet yra išvej 
dama daug kitų nuomonių kaipo gulinčių ant dugno akme 
nų garbinimo: viena, guodonė teikiama rubežių akmenimi 
ne tik Romėnų, garbinusių dievą Terminą, bet teipgi ir kr 
tur; antra, supratimas akmens kaipo panašybės kalnui, anl 
kurio buvo garbinamas dievas; trečia, tas, kad iš akmeni 
rodosi ugnis; ketvirta, duobės ir ženklai ant akmenų, 
simbolišką prasmę; penkta, panašybė įsodytų akmenų fąii 
joms (veislumo ženklas), kurie buvo garbinami kaipo ji 
paveikslas. Šiek-tiek teisybės gali būti viename ar kitapu 
aiškinime, bet nė vienas iš jų neduoda abelno išaiškinime 
sulyg akmenų garbinimo. . •

Medžių ir augalų garbinimas yra teip pat išsiplatinęs 
kaip ir akmenų garHinimas. Čion teipgi męs nesjeverbsime 
pavyzdžių, bet aiškinsime svarbesnes pažvalgų puses. Gar 
binimas medžių ne tik yra randamas pas laukinius visose 
svieto dalyse, išsiplatinęs teip plačiai, kaip akmenų garbi " 
nimas, bet jis nebuvo teip išvarytas iš augštesnių civili
zacijos laipsnių ir užima augštą vietą semitiškų ir indoger-i 
maniškų civilizuotų tautų tikėjime; net buddizmas nebuvo 
blogu jo augiui. Sanchoniatono trupaluose pas Euzebijų , 
medžių garbinimas yra nusekamas iki pirmųjų žmonių; jie 
sako, garbinę medžius ir augalus, davusius jiems "maistą; 
šitas nėra ištikimu aiškinimu, nors jis yra Revelles apgi
namas. Iš įspūdžių, sukėlusių aržuolų garbinimą, daug 
svarbos yra duodama nepermanomam medžių viršūnėse 
stenęjirtiui, augalinio gyvenimo augiui, ar jausmui, kurį, 
žmogus turi gyvenimui, kuris, kaip Schellingas sako, bud: 
pas žmogų, sapnuoja pas gyvulius, snaudžia medžiuose ir 
miega akmenyse. Bet čion teipgi simboliškas ir animisjiš
kas supratimai priešijasi vienas kitam fr rubežius, ar skir- 
riantis ruožas terp medžių ir augalų, ar tai kaipo simbolis-P į
kos, ar kaipo aktuališkos gyvybės būklės, negali bdti visuo
met tikrai nuvedamas. Męs patys laikomėsi abiejų. aiški-. ■*' 
nimų, kadangi by kuris- jų sutinka su kaikuriais apsirejiš-j 
kimais, kuriems kits atsaį-tų tik labai verstinu budu. Bet 
męs neturime užmiršti, jo ne visi, teip vadinami, šventi me
džiai buvo garbinimo tikslais. Kiti jų žymėjo tik vietą, 

"■kurioje kas jautė save arčiau dievo ir garbino jį. Tokiu 
budu šventieji gojai. Tacito paminėti, kuriuose rimta tyla 
įkvėpė žmonėms tikėjimišką jausmą, į kuriuos suteršti as
menys nedrįso eiti ir kur medžiai nebuvo kertami, reikia 
skaityti šventnamiais. Šita pažvalga, nušaukiama Pliniaus 
teipgi, neatsineša vien prie germanų, apie kuriuos Tacitas 
kalba, bet teipgi prie daugelio kitų tautų, kurių kultas bu
vo uksminamas šventais medžiais ir gojais, nors medžiai 
patys nebuvo garbinami, bet kitos dieviškos esybės/

Bet nesuomonė butų aiškinti visą aržuolų garbinimą 
pagarba, su kokia žmonės ėjo į šventus gojus: Šitai pa
garbai yra daug priežasčių, nors męs negalime prileisti ' 
visų tų priežasčių, kurios yra išvedamos. Pavyzdin, ban
dymas, kurį H. Spencęris daro išaiškipimui augalų garbi
nimo, kaipo prosenių garbinimo, kadangi garbinamieji pro
seniai turėję augalų vardus, ar gyvenę medžiais apaugu
siose vietose ir buvę net susimaišę su medžiais, yra pilnu 
nepasisekimu. Trečia priežastis, kurią jis paduodd, būtent, 
svaiginanti daugelio augalų veikmė, niekaip neišaiškina to
kio visuotino apsireiškimo. Teorija, populiatiška daugu-: 
mui jungti medžių garbinimą su fališkomis nuomonėmis į 
yra teipgi klaidinga. Vienvalinis jungimas žalčio su me- i * • 
džiu, sako parodymui vienybės terp vyriškos ir moteriškos' 
lyčių, ir šita nuomonė yra palaikoma net Fergusoho. Ne-i 
mažiaus savarankiškas yra gamtiškai-mytiškas aiškinimas; 
kuris neseniai buvo vėl apginamas Schwartzo*), anot kurio, i /

I*) Dr. W. Schwartz, Indogermanischer 
į . (Toliam bus).

• |Į Atėjo j Tangerą (Morokko 
sultanate) du maurų atstovai. 
Jiems prisakyta pasiteirauti pas is
paniškąjį pasiuntinį apie išlygas, 
ant kokių Išpanija sutiks sust^>- 
<iyti jos pradėtą karą. Mat ispa
niškasis jenerolas turi jau apie 
40000 kareivių, tai maurai ne turi 
vilties jį pergalėti. Užpuolimai 
'dabar nesiseka, išpanijonai atmu
ša, o juose žūva daug maurų.

I / *U Pietinėj Afrikoj, išplaukęs is 
Cape Town garlaivys Waratah 
prapuolė; mano, kad jis su vi
sais žmonėmis paskendo. Ant jo 

, buvo, apart įgulos, 3°° pasažie- 
rių.

■ Į| Mieste Mexico smarkiai siau
čia rauplės; rauplės siaučia ir pro
vincijose, ypaę gi parubežiniuose 

. nuo Guatemalės apskričiuose; pa
čioj Guatemalėj epidemija siaučia 
dar • smarkiau.

f :

Tikėjimų Istorijos Rankvodis
Su paveikslais- • u

ParaSė, bendradarbiaujant kitiems mokslininkams,

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

Verte J. Laukis.

pra- 
Ro- 
šei-
mu-

|| Mexico respublikoj Šventos 
JCatarinos upė išsiliejo per kran- 

7 tus ir užliejo aplinkinius laukus. 
Užtvinę vandens nunešė 600 na- 
nų. Prigėrė tvanuose mažiausiai 
50 ypatų. . ■

|Į Gavusi netikėtai proto sumai
šymą, moteris Argentinos konsu- 
sulio Vengrijos sostapilyj Pešte, 
Cayano, prigirdė dvejatą 
kūčių; vyriausiąjį vaikų 
gu nuo beprotės atėmė.

savo vai
su var-

ciecoriUs|| Abisinijos valdonas, 
Menelik pavojingai, matyt, ap-- 
sirgo, kadangi krašto valdymas 
pavesta regentui, kuriuom pasky
rė sosto įpėdinį Ras Tesamą. .

|Į Austrijos sostapilyj Vindobo- 
noj 13 d. rugpiučio ant gatvių bu
vo didelės muštynės terp vokiečių 
ir čekų. Mat čekai užsimanė Vin- 
'dobonoj įsteigti čekiškų nipkvklą, 
o vokiečiai tam priešinosi. Tas ir 
pagimdė muštynes.

Į| Vengrijoj ant krasos susekė 
dideles vagystes; ypač žuvo daug 
siuntinių su pinigais iš Amerikos.

JĮ Prancūzijos randas priėmė at
gal 80 krasos ir telegrafo urėdnin- 
kų, prašalintų nuo vietų dėl su
kėlimo streiko.

Iš Chicagos Lietu
vių Gyvenimo.

DAINIAUS M. PETRAUSKO 
PRIĖMIMO VAKARAS, PA
RENGTAS BIRUTĖS CHORO 
DRAUGIJOS, RUGPIUČIO 15, 
1909.

Vakaras buvo Aušros Vartų 
Bažnyčios svetainėje. Jame daly
vavo apie 110 ypatų. , Svečių 
apart Birutės choro, susidedančio 
Iš 70 (30 merginų ir 40 vyrų), 
buvo 37. Svečiai buvo šie: iš 
Pittsburgo — kn. Misius; iš Chica
gos: kn. Ambrozaitis; artistai-var- 
gonininkai: A. Pocius (baigęs
su auksiniu medaliu pirmą kursą 
Chicagos Muzikos Kolegijos), K. 
Strumskis (buvęs Birutės choro 
vedėjas), V. Daukša, B. Janušaus
kas ir A. Limontas; Dr. A. Rut
kauskas, Dr. L. Graičunas. adv. 
Bradchulis, studentė A. Rutkaus- 
kiute, “Lietuvos” leidėjas A. Ol- 
szewskis ir žmona, J. Viskoška ir 
žmona, J. Sutkus, V. Rutkauskas, 
H. Mockus, O. OlszewskiutS, J. 
Mcskus ir žmona, J. I.Bagdžiunas 
ir žmona, Adol. Zacharevičia ir 
žmona, J. Gabrytė, F. Eismontas, 
M. J. Damijonaitis, J. Gerrick, M. 
Seškienė, B.Vaitiekunagr J. Dagis, 
Baltušis ifTceletas kitų, kurių pra
vardes neteko patirti.

Svetainė buvo papuošta keliais 
aržuolų lapų vainikais ir baltais 
ir mėlynais popieriniais ruožais; 
ant stalo buvo 5 gyvų gėlių pun
dai.

Choras ir svečiai laukė musų 
kompozitoriaus, dainiaus ir vado
vo su kokiu tai nepaprastu jausmu. 
Pamatę jį ateinant, merginos, at
bėgę prie choristų, su dideliu su
sijudinimu ir džiaugsmu, sakė: 
“Jau jis čia!.... mačiau jį įei
nant. ... -ponas Petrauskas atė
jo.......*

Choras, laukdamas savo myli- 
fTto svečio įeinant, užgiedojo pas- 
.teiktnimo dainą, specijališkąi dai- 

(Tąsa ant 5 pusi.)

veikslų yra išsiplatinęs pas daugelį tautų. Tas yra Naujoje 
Zelandijoje, ant kelių polinėziškųjų salų, -Chinuose, kur 
tėviai yra nešiojami kelionėse ant išreiškiamųjų lentelių, 
moję, kur paveikslai majorum buvo gerbiami didžiūnų 
mynų atriumuose ir Egypte, kur mirusių paveikslai šžzle 
mijų laukė savo atgijimo, sugryžus persikėlusiai vėlei.

Stabmeldystė nepriklauso nė prie abelniausių, nė prie 
primityviškiausių tikėjimo buičių. Įdomu, kad net Sancho- 
niathono trupaluose paveikslų garbinimas ir garbinimas 
šventnamiuose yra skaitoma terp vėlesniųjų tikėjimo fazų. 
Vėlesni tyrinėjimai pakrypo tik linkui patvirtinimo to. Pas 
gentės žemiausio civilizacijos laipsnio stabmeldystės visai 
nesiranda, pav., jei męs rinksime tautas iš įvairių svieto < 
dalių, Bušmenus, Patagonus, Eskimosus, Andamano salų 
gyventojus ir australiečius. Įdomi pamoka gaunama ypa
tingai Amerikoje ir Polinezijoje, kad pas geneaJogiškai vie
na kitai giminingas padermes, tik daugiau, o ne mažiau ap
šviestos giminės garbina paveikslus. Iš kitos pusės laisvė 
paveikslų garbinimo ceremonijose pas indus vediškame pe- 
rijode, pas persus sulyg Herodoto, pas germanus ir kitus 
buvo nurodoma .kaipo prirodymas grynesnio ir augštės- 
nio supratimo dievystes. Šitąs vienok gali būti klaidinga. 
Musų vediškosios Indijos pažintis labai netikra. Persijoje 
męs žinome kultą, kuris yra produktu tikėjimiškos reformos, 
bet vargiai težinome ką apie jo primityvišką ir laiudinį po-= 
budį. Teisybė, jog Tacitas užgina germanus turint pa
veikslus, bet jis vienval nurodo į signa ir formae; Grimm 
gi surinko galybę prirodymų butinio dieviškų paveikslų nę 
tik skandinaviškojoj Šiaurėj, bet teipgi ir daugelyje Vo
kietijos vietų. Teisybė, šitie paveikslai nereikalavo visi 
turėti žmogišką pavidalą, nes žmogaus pavidalas nepriklau
so prie būtinų stabo pobūdžių.

. Kaipo stabus męs skaitome labai įvairius daiktus; ži
nomu visiems yra vien tas, jog stabai yra laikomi ir gar
binami kaipo ženklai ir paveikslai, kuriuose yra veikianti 
dieviška pajiega. Tokiu budu męs paimame į supratimą 
stabo nelygiai nutašytus akmenis, ant kurių pavidalas žmo
gaus ar gyvulio, galva ir kiti sąnariai parodyta tik kaipir 
hermae; teipogi stovylas parodančias tikrą žmogaus pavi
dalą, paveikslus, ant kurių gyvuliškas sumaišyta su žmogiš
ku, kitus, ant kurių daug priskaitomybių ir simbolų fana
tiškai buvo sudėta, germaniškosios Irminsaeulen, ir tt.. 
Net žydų arka priklauso prie šitos rųšies, nes, nors tai buvo 
paimta Jahvizman iš senesniojo kulto ir buvo aiškinama 
simboliškai, bet atminimas laiko, kuriame ji pasirodė labai 
galingu stabu, užsiliko istorijoje karių su filistiniečiais. 
Net relikvijas galima pridėti prie stabų rųšies, ant kiek 
šventųjų galybė yrti skaitoma esanti ir veikianti jose. Bet 
šitoje linkmėje, kaip ir akmenų bei medžių garbinimo link
mėje rubežiai stabmeldystės ploto tankiai yra labai ne
aiškus. Ko męs norime čion laikytis, tai daugeriopumo pa- 
yeikslinio garbinimo. Kaip su fetišais, teip su stabais, męs 
randame, jog viem yra vieši,' kiti privatiški, * * tai abelni, 
tai galingi tik iki tūlam veiklumo skraitui. Yra didieji die- 
fvų paveikslai, kurie rodomi šventnamiuose viešam gerbimui, 
arba paslėpti, prašalinti nuo nesužinodintų asmenų. Yra 
teipgi daugiau aprubežiuoti, naminiai, asmeniški stabai, 
k. a. Lares, kuriuos senovės romėnai statydavo ant nami
nių židinių, arba viešų kelių ir gatvių; teipgi Teraphim, 
maži orakuliniai naminiai žydų dievai; ir šventųjų paveiks
lai, kuriuos rusiški kaimiečiai laiko savo gyvenamose ir už
dengia, jei kas nepriderančio reikia užslėpti nuo jų akių. 
Šitose įvairiose formose stabmeldystė buvo ir in*a  pla
tinama po visas svieto dalis terp genčių už laukinybiškumo 
sienos. Męs atrandame stabus pas augščiaus išsivysčiusius 
polinėziškosios veislės narius, k. a.: Maorius ‘Naujoje Ze
landijoje, pas suomius, senus meksikonus ir peruvijonus, 
senuosius semitus, egyptiečius, graikus ir ^romėnus bei 
šios dienos indus. Visiškai, ar iš dalies gyvuliška kolo- 
sališka ir baidykliška daugelio stabų forma su jų daugybe 
galvų, liemenų ir rankų, yra iš dalies senesnio kulto lieka
nomis (gyvulinis stabas yra senojo gyvulių garbinimo lie-. 
kana), iš dalies tup būti aiškinama simboliškai. Šiteipos 
semitiškasis jauno buliaus stabas gali reikšti tveriančią die
vystės pajiegą, kolosališkos stovylos, jų viršžmogišką didybę 
ir pajiegą sąnarių ir priskaitomybių. Bet męs neturime 
perdaug gilintis į užslėptą prasmę, kadangi daugelis daiktų, 
pav., Indijos stabuose, negali būti nieku daugiau, kaip be
skonės vaizdas produktų. Graikų tikėjime stabmeldystė 
lošia ypatingą rolę, kadangi nuo senoviškų laikų krantuoti 
ir maži, tašyti akmens ar medžio šmoteliai buvo garbinami, 
lithoi argzĮ ir dzoana dipete, kurie yra minimi Pausanijaus 
įvairiose jo aplankytose vietose. Paskui eina hermae, kur 
žmogiškas pavidalas yra šiek-tiek parodytas, ir galiaus ar-*  
tistiškos . stotylos, Fidijaus ir kitų padirbtos iš akmens, 
marmuro, aukso ir drumblo kaulo. Šitas išbujojimas yra 
didelės svarbos ne tik dailės istorijoj, bet ir tikėjimo istori
jai. Pasidėkojant tik pliastiškai dailei antropomorfiškąs 
supratimas dievų pasiekė augščiausią laipsnį Grekijojė. 
Bet šitoje dailėje įtekmėje glūdojo jau tikėjimo puvimo 
perai. Teisybė, net skulptoriaus darbas, kada jis buvo 
pašvęstas ir pastatytas dievnamyje, skaitėsi dievišku pa
veikslu, net laike Periklio ir žmonės niekinanti jį, buvo 
tremiami iš Atėnų. Vienok įspūdžiai padaromi Fidiaus 
Zeuso ar Atėnos buvo daugiau estetiškai ir doriškai pake
liančio budo, kuomet senieji beformiai, bet gerbiamieji 
agedmata buvo laikomi tikresniais ir veikmingesniais užti
krinimais dieviško buvimo už naujuosius.

Pašventinimas stabo yra magiška ceremonija pilnoje 
žodžio prasmėje, kadangi per jį tik begyvis vaizdas įgau
na dievišką pajiegą. Šitas atsitinka pas įvairius žmonis 
ir, pagal augštesnę stabo garbę, su didesne ar mažesne iš
kilme, kartais tik su prasta formula; kartais vienok pa
šventinimas didelio paveikslo reikalauja visokių apeigų, 
teip kad Grekijoje papročiai sekami prie hydrysisi povaliai 
pastojo atskira daile — telestike. Paveikslai šiteip pa
švęsti buvo garbinami įvairiais budais, laukiant nuo jų 
apteikime įvairiomis geradejystėmis. Jie parodė, jog jie 
turį tikrą gyvybę, kartkarčiais pasijudinimu, vaikščiojimu, 

visko, ko prašė nuo 
riomis apeigomis.

Paveikslai šiteip pa- 

apteikimo įvairiomis geradejystėmis. Jie parodė, jog jie 
turj tikrą gyvybę, kartkarčiais pasijudinimu, vaikščiojimu, 
verkimu, prakaitavimu ir šnekėjimu. Kad žmonės lauke 

aveikslo paties, tai yra parodyta įvai- 
•ventas paveikslas ant rūmo saugoja

 LIETUVA
miestą, k. v. ’trojos PaUadium, kurį Enėjas,*  sako nunešu 
į Romą. Tod^r kuomet Troja buvo pasmerkta puolimui, 
dievai patys išsinešiojo savo paveikslus iš miesto, kaip 
Sofoklis parodo savo žuvusioj žaislėj Ksoaneforai. Ap
gultas mietas |gijo dievystės apgynimą Uždedamas pančius 
ant paveikslo. £ Romėnai, būdami sunkiame padėjime; įga
vo naują drąsą, kuomet azijatiškės Mater Magna stabas 
buvo atgabentą^ Romon. Paveikslai patys turį daryti nu? 
lėmimus ^r duoti palaiminimus, todėl maldos ir dovanos 
yra aukojamos jiems, k. a. Teano kunige Pallados pa
veikslui*).  Skaitliuje ex voto aukojimai, sukabinami arti

•) Iltod*.  VI, 3d0.

stabų; parodo tą patį dalyką. Kongo negras kala vinį į 
stabą, idant atnešti savo maldą afti pas jį, papYotys, kuris 
neseniai sulygintas su tomiškuoju clavi figendi. Paveikslas 
gali teipgi duoti sveikatą ir męs matome, jog dvidešimts 
pirmos dinastijos faraonas nusiuntė stabą Khonsu į Aziją 
išgydyti semitišką kunigaikštę. Merkimas stabo į upę ar 
mares, sako, atgabena lietų. Tokiu budu pasitarnavimas 
paveikslų, kurie yra aprengti, papuošti, patepei, pastatyti 
įvairiose vietose, nešiojami procesijose ir prašomi su mal
domis ir dovanomis, padaro būtiną išlygą gavimui to, kas 
yra prašoma ir prašalinimui to, ko yra bijoma. Jei šitos • 
pasekmės neįvyksta, tai neretai atsitinka, jog stabas pats 
liekasi nubaustas, nuplakamas, ar išmetamas laukan.

Ęe abejonės, pasiekus tūlą civilizacijos laipsnį, stab
meldystė darosi negalima. Apšviesti indai, egyptiečiai, gre- 
kai ir romėnai į šituos paveikslus žiurėjo ne kaipo į ap
dovanotus dieviška pajiega, tik kaipo į dieviškumo sipibo- 
lus. Tūli grekų filozofai, k. a. Xenofanes,-smarkiai'užsi
puolė ant visos stabmeldystės, kuomet kiti priskaitė jai tik 
simbolišką ir pedagogišką veikmę. Prie šitos rūšies pri
klauso Varro ir Maximus Tyrius, parašęs mažą raštelį 
apie-klausimą, ar reikia statyti dievams paveikslai*).  Vie-

•) Max. Tjrr, DU*.  VIII, », 1. mj.; Plotln, Eun. IV, S, II; Orlgen c. 
Cel». VIII. 62.

nok pilnas pasipriešinimas paveikslų garbinimui buvo sta
tomas tik žydų. Nereikalaujame minėti, kaip įstatymas 
užgina visokius stabus ir kaip pranašai niekina juos. Bet 
turime pastebėti, jog priešo galybė gali būti matuojama 
užpuolimo smarkumu, teip kad iš aršumą, su kokiu prana
šai vienval užpuldinėjo stabų niekybę, galima spręsti apie 
prisirišimo tvirtumą prie tikėjimo į dievišką Įsikūnijimą. 
Vienok jie įstengė padaryti stabą pasibiaurėtinu žydams 
ir vėlesniojo judaizmo istorija, kaipo ir žydiškasis palin
kimas krikščionybėje, parodo, kaip giliai įleido šaknis šita 
pabiaura. Islame teipgi tas pats pasibiaurėjimas besitę- 
sia, ir Mahometo pirmu žingsniu buvo, pastojus Mekkos 
viešpačiu,, išvalyti Kaabos šventynę nuo josios stabų. Ko
kius svetinius elementus .islamus nebūtų ėmęs, bet stabmel
dystės jis niekuomet negalėjo suvotuliuoti. Krikščionybėje 
šitas klausimas turėjo ilgą istoriją ir stojosi net ginčų 
dalyku terp įvairių bažnyčių. Senoviškoje krikščionybėje 
stabmeldystė buvo nežinoma ir abelnai gerbiamieji piemenio 
simbolai, žuvis, kryžius ir tt. negalėjo pastoti stabais. Baž
nyčios tėvai užpuldinėjo stabmeldystę, sakydami, jog esan
čios juose dvasios esą piktaisiais demonais*).  Bet stab-

*) Svarbiausiais rafitais yra: Arnoto., Adv. Nationes, VI. 17 sqq.; 
-Minuc. Fellz. Ortarius, XVII; Au<ust., De Cirit. Del, VIŪ. 23.

meldystė įsigavo į krikščioniškąją bažnyčią ir aštuntame 
metašimtyj priveda prie ilgos ir žiaurios karės bizantinėje 
imperijoje, laike kurios ikonoklostiškieji ciecoriai naikino 
paveikslus; nors galiaus, antras seimas Nicėjoje, 787 m. pri
pažino jų gerbimą, bet ne garbinimą, ir ciecorienė Teodora 
(842 m.) padarė šventę stačiatikystės apvaikščiojimui Jų 
sugrąžinimo, kuri ir ikišiol tebėra švenčiama grekų bažny
čios. V ėliaus, per Tridentinį susirinkimą Romos katalikiš
koji bažnyčia nutarė sutinkamai su Nicijos susirinkimu, 
jog paveikslai turi būti gerbimo, bet ne garbinimo daly
kais, ir užgynė tikėti “inesse aliqua in iis divinitas vėl vir
tus”, ir tikėti į juos pagal pagonų būdą. Todėl oficijališ- 
kas Romos katalikų bažnyčios mokinimas nėra užtartas 
stabmeldyste, liet žmonių garbinimas tankiai nukrypsta į 
ją. Kalvinizmas galiaus neužkenčia paveikslų bažnyčiose 
net kaipo “svietiškijos knygų”. •

12. ŠVENTIEJI AKMENYS, MEDŽIAI IR 
GYVULIAI.

Tikėjimišką akmenų garbinimą randame pas įvairias 
tautas nuo ankstyviausios senovės iki šių dienų. Akmenų 
garbinimas yra randamas pas pietinių jurų salų gyventojus 
ir centrališkos Azijos veisles,, pas suomius, Japonus ir 
Afrikos negrus. • Buvo teipgi plačiai išsiplatinęs senovės 
Amerikoj; Peruvijoj inkų saulės garbinimas nustūmė se
novės šventus akmenis į užpakalį, bet jis negalėjo panai
kinti jų: pasakoja, sykį, inkui benaikinant šventą akmenį, 
paukštis iš jo išlėkė ir pranyko kitame, kuris per tai įgavo 
dievišką pagarbą. Indijoje šventi akmenys labai skaitlingi, 
ypatingai pietuose ir yra garbinami žmonių po šiai dienai. 
Kaip prigimtas akmenų garbinimas buvo semitams, galima 
matyti iš vardo Betilija, kuris stojosi abelnu vardu visiems 
šventiems akmenims: mums reikia tik atsiminti skaitlin
gus nuo seno garbinamus akmenis, paminėtus sename Įsta
tyme ir Kaabij, Mekkoje. Męs jau paminėjome senoviškus 
greku lithfji argoi ir hermae; prie šitų priklauso trisdešimts 
gerai žinomų akmenų, kurie buvo garbinami Faraose*).

•) Pausanltn, VII, 22.

Romoje tankiai akmenų garbinimas įgaudavo didelę svar
bą: k. v., kuomet Mater Magna buvo perkelta iš Pessino 
į Romą šuniškųjų karių laiku, o paskui prie Syriškųjų 
ciecorių, kadangi Heliogabalus iš Emesos buvo juodas ko- 
niškas akmuo? Akmenų garbinimas įsiskverbė toli į krikš
čionybės taikus ir. pirmoje vidurinių metašimčių daly j Pran
cūzijos ir1 Anglijos vyskupai ir sinodai pamatė reikalą pa
sipriešinti tam. Ir net dabar negalima sakyti, kad akmdhų 
garbinimas butų visai išnaikintas Europoje, kadangi tūlose 
Pvrenėjų dalyse, Hebriduose, Airijoje ir Norvegijoje kai
miečiai laiko kaikuriuos akmenis tikėjimiškoj baimėj, at
lieka tūlas prietariškas apeigas, mazgoja, tepa juos ir laukia 
nuo ra išganymo. . Akmenys garbinami žmonių yra įvairių 
rūšių. Kartais jie yra uolomis komisų, ar keturkampių pa
vidale, ar pastatytų kaip stulpai, ar gulsčių, arba krantuotų, 
netašytų akmenų, ar išdalies aptašytų ir nudažytų, ar dide
lių ar mažų, ar po vieną ar po kelis (pav. po penkis, kaip 
pietinėje Indijoje). Garbinimą padaro statymas reikalavi
mų nuo akmenų ir davimas dovanų,*  teipgi mazgojimas jų, 
o dar tankiau, tepimas ar iš naujo pertepimas aliejumi ar 
sviestu, kaip tą darydavo prietaringi grekai, Teofrasto ap
rašyti, ir izraėtlitai pranašų laikų*).

Lengva yra suminėti skaitlingus pavyzdžius akmesni ’ 
garbinimo. Bet kaip tik prieiname prie 'kokio nors aiški
nimo, tai iš didesnės dalies turime tenkintis Tacito paša-H 
kymu, “ratio in obscuro”**).  Jokiu budu męs negalime

Tacft. Hhrt. ii. 3.

prieiti prie išaiškinimo vienodumo ir Tyloras teisingai pa
stebėjo, kad labai yra sunku atskirti, ar akmenys buvo lai
komi aukurais, srmbolais, ar fetišais. , Žinoma, daugumas 
yra priskaitoma prie akmenų garbinimo, ką visai prielo ne- ; 
priklauso, juo labiau, jeigu akmuo nėra tikėjimiško garbi
nimo tikslu. Šitas atsineša prie akmenų krūvų, kurios yra 
randamos kuone visur, ant kapų, šalę pavojingų kelių,, vie
tose, su kuriomis rišasi kokio įžymaus nuotikio ar asmens 
atminimas. Nors pas šitas akmenų krūvas maldos yra 
kalbamos ir atminimas jų pradinio reiškimo yra tankiai 
žuvęs, bet R. Andree turi teisybę, priskirdamas akmenis, 
keleivių sumestus į krūvas, prie paaukavimų. Tą patį ga
lima pasakyti apie atmintinius teismasuolių akmenis, au- 
kimus akmenis ir šventus akmeninius indus, kurių nė vieni 
iš pradžių nėra buvę tikėjimiško garbinimo'dalykais. Ak
menys Sename Įstatyme tankiausiai yra atmintiniai ir, nors 
tai gali būti, kad naujas tikėjimas davė naują prasmę se
noviniam akmenų garbinimui šitoje prasmėje, bet teip pat 
yra galima, jog daugumas šitų akmenų iš pradžių buvo 
laikomi kokio įžymaus nuotikio ženklais. • Romiškoji pri- 
sieka ant Jupiter Lapis yra ypatingai interesinga ir dau
gumas žmonių suseka joje kuoaiškiausią prirodymą seno
viško akmenų garbinimo, jeigu net Servius- vadina šitą ak
menį “antiquum Jovos ^ignum”. Valeton akyvame rašte 
parodė, jog prisieka ant Juper Lapis’esanti “juris privati” 
ir jį reikia grynai atskirti nuo Foedus fetialų prisiektos 
(tam tikri romėnai kunigai'. Vert.), nors ji paėjo niio 
anos, ir anaiptol negalima pasakyti, idant Jupiteris butų 
buvęs akmenų dievu. Jis tvirtina, jog vardas jupiterLapis 
atsirado vien nuo ceremonijos akmenų mėtymo ir turįs būti 
sulyginamas su Jupiter Epulo, Farreus, ir tt. Iš šito svar
baus pavyzdžio galima matyti, kaip tai sunku yra paro
dyti buvimą seno akmenų garbinimo šalę apeigos, kuriųje 
atsitinka akmenys.

Akmenų, ar tai kaipo stabų, ar kaipo dievų garbini
mas gali būti išalkinamas daugeliu supratimų. Daugelyje 
mytologijų randame sakant apie žmones ar milžinus pa
verstus į akmenis’ ir antraip,apie žmones, kurie stojosi iš 
akmenų. Akmenos yra laikomi antropopatiškai, kaipo jau- • 
čianti, verkianti ir tt.; Sanchoniatonas vadina juos iitoi 
etnpsychoi ir išveda juos paeinant iš dangaus. Šita buitis ' 
yra gangreit viena iš tankiausių priežasčių akmenų garbi- - 
nimo. « Daugelis akmenų savo susižiedimu parodo aiškiai 
jog tai yra orakmeniai, kiti gi yra tokiais ačiū padavimtų. * 
Šventieji akmenys tankiai yra garbinami teipgi kaipo per
kūno kulkos; pailgi ar kirvelių pavidale akmenys (ęeraunae 
ir betuli* ) sako esą parėję su žaibu; ir syriškas uolinis
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Ramu.
Būt ramu jei žmonės gyventų meiliai; 
Ir laimė apsiaustų pasaulį plačiai. 
Jei minios pažintų teisybes kelius, 
Ir siekinius siektų dorus ir gražius.
Ramu, kada dvasios nekankin skausmai, 
Kada siela ilsis po vargų saldžiai. 
Kada visur tyla, kada gludu naktis: 
Tada yra ramu ir džiaugiasi širdis...« 
Ramiau, kada teisybės ištroškus krutinę, 
Jieškodama, randa draugą vienatinį 
Tik tokį; kurs moka atjausti, suprasti. 
Ramiau, jeįgu draugą galima atrasti; *
Daug ramiau sėdėti pavėsyj medelių, 
Kad vasaros kaitros ant lauko džiovina 

.Samiau, jei vėjalis išlengvo vėsina 
Ir giesmelės skamba mažyčių paukštelių.

f

Ramiausiai ten būti, kur traukia, širdis;
Kur meilės žolynas iš pumpuro skečias, 
Kur ir tamsi naktis nuo jos spindulio šviečias 
Ir dieviškai'žiba maloni akis....
Ramiausiai, jei meilės svajonių sapnai, 
Kvėpdami saldybę, atbalsį suranda. 
Tada yra brangiausia buvimo valanda, 
Sunkumas nespaudžia, pradingsta skausmai!

P. Gintaras.

Kiek senovės Graikai ir Romėnai pri 
sidejo prie pastumėjimo gamtos 

mokslu priekyi.
IŠ VISOKIŲ AUTORIŲ SULASfi

Jonas Šliupas, M. D.
PAAIŠKINIMAS.

Šitą rašinį buvau parengęs siųsti susirin- 
kiman Vilniaus “Lietuvių Mokslo Draugijai“; 
bet kada paaiškėjo*kad toji draugija tuomi 

• tarpu. teužsiima tyrinėjimu lietuvių tik tau
tos, aš rįžausi išleisti atskiroje knygutėje, 
ikėdaihas, jog lietuviams nebus be naudos 
jasiskaityti tas piešinėlis.

12.IX.08, Scranton, Pa.

ĮŽENGA.
Jeigu gerai išmanau siekius “Lietuvių 

Mokslo Draugijos”, tai įsigilinimas į visoke
riopas šakas mokslų ir pasturnėjimas jų prie- 
kyn turėtų užimti pirmutinę toje įstaigoje vie
tą. Tačiaus mes, lietuviai, dėlei įvairių, musų 
tautai neprielankių 'aplinkybių, netik neįsten
gėme su mokslais giliaus susipažinti ir juos 
priderančiai gvildenti, bet trūksta mums net 
žmonių, kurie musų 'tautą ant moksliškų takų 
užvesdinti pasidrąsintų arba iy išsigalėtų.

Gyvendamas toli nuo tėvynės, nesitikiu, kad 
galėčiau tame reikale daug kuomi prisidėti; 
viena — per ilgus metus už lietuvių tiesas ir 
apšvietimą besikaujant, spėkos pradeda išsek
ti, o antra — iš tolo sunku aiškiai permanyti, 
kokie reikalavimai pirmiaus turėtų būti užga
nėdinti. Tačiaus rįžausi bent šapeliu prisidėti 
prie L. M. Draugijos triūso, ir todėl pradedu 
nuo istoriškos pažvalgos į plėtojimąsi gamtos 
mokslų. Šiądien mėginsiu šnekėti apie tai, ką 
senovės graikai ir romėnai yra atsiekę moks
luose. Tas dalykas mums turėtų būti žingei
dus iš kelių atžvilgių: viena — senovės grai
kai buvo musų pratėvių kaimyriais, ir, nors 
tai atrodyti .nelengvu butų, daug ką skeli mu
sų protėviams kaip nuomonėse religijos, taip 
pagilinime mokslų; antra — graikų tauta bu
vo nedidutė, ir mums, lietuviams, suteikia 
akyplėšią paveizdą, kiek maža tauta atsiekti 
gali, jeigu ji griebiasi tyrinėjimo gamtos, mė
gina su ja susipažinti iš arti, ir naudotiesi 

. savam labui, iš įgytosios šviesos. Pasakyti 
turiu, kad laimikius graikų filozofijoje čion 
palieku šalin, nės man rupi ne spekuliacijos, 
bet tikriejie, taip vadinami ekzaktiškiejie 
mokslai, kaip jie prasidėjo, stembo ir plėtojosi, 

i -** * « * I
I. ASTRONOMIJĄ.

Astronomija, kaip žinome, mokina apie! 
dangiškuosius kunus. Istorija astronomijos 
prasideda nuo labai ankstybų gadynių. Gal
būt, tai yra seniausias iš visų mokslų: juk chi
nai, indai, chaldejai, egyptėnai ir graikai tyri
nėjo dangų toli-gražu prieš krikščioniškąją 
erą. Rods tarp pirmutinių minėtųjų keturių 
tautų astronomija buvo gangreit paisėjinju, o 
ne mokslu — skystomis žiniomis, pasemtomis 
iš grubių sąprotavimų arba spekuliacijų, o ne 
tikra teorija, paremta ant systematiško įtėmy- 
jimo.. Chinijoje astronomija drauge ėjo su 
valstybės politika; indai, chaldejai ir egyp
tėnai pavertė ją į religijos pabuklę; priegtam 
kiekviena iš tų tautų taikino ją su astrologiš
kais ^siekiais. Tik vieni graikai tyrinėjo dan
gų kad jį pažinti, dėl mokslo.

Chinai, chaldejai, indai ir egyptėnai jieško: 
sau garbės kaipo pirmiejie tyrinėtojai astro
nomijos, ir visi turi savo užstavinėtojus. Tir- 
valoriškės toblyčios (anot indų, prigulinčios 
gadynėn 3102 m. prieš Christ; ■— kada prasi
dėjo Cali-yug arba geležies gadynė jų myto- jsatos. 
logijos, kurioje tai gadynėje esąs įvykęs sssi-’*•**■** 
bėgimas (konjunkcija) saules, mėnulio ir pla
netų, bent kaslink jų metlaikio, yra su visu 
neištikimos. Šių dienų aprokavimai būtinai 
atrodo, kad tokios konjunkcijos negalėjo būti 
pažymėtame laike; ir elementai toblyčių — 
nuomonėje rųokytų žmonių—toli pralenkia tik- h - - T- — * - = - XT=------1 -----
jonės, kad gądvnė yra pramanvta, fiktyviška;

'- - - ■ - ■ • 1 ’ ’’ —2_ 4-.^.
‘tlaug ankstespis negu tai atrodo vidujinis liu-i 
dyjimas; gabaus, dar užgmčyjama, yra, arj

. jos yra išeiga observacijos pačių indų vė
lesnėje gadynėje prieš Christaus ęrą, ar gal
būt jos tapo surengtos po tai gadynei iš datų, 
paimtų nuo arabų ar graikų. Tie, kurie prisi
laiko pirmesnėsės pažvalgos, privedžioja ži
nomus matematikoje atsiekimus indų, ir jų 
nepaslankumą susinešinėti su svetimtaučiais, 
kaipo argumentą jos naudon; 0 tie, kurie pri
silaiko pastarosios pažvalgos, nurodo, kad to- 
blyčioę stovi vidulaikyje tarpe toblyčių Ptolo
mėjaus ir Albategnio ar Al Batanio, žymaus 
arabų astronomo, ir kad todėl jos galėtų būti 
paimtos iš tųdviejų šaltinių. (Slg. darbus 
Delambres, ir Bailiy o Histoire de l’Astrono- 
mie Indienne). Čhinai turi astronomiškus 
metrašius, kurie siekia atgal 2857 m. prieš 
Christų. Tenai mažai kas daugiau užrašyta, 
kaip kometų pasirodymas ir saulės užtemimai 
(eklipsos),; ir apie pastarus apsireiškimus nie
ko kito nepasako, kaip tik pliką faktą ir datą 
jų įvykimo. Profesijonališkiejie astroųomai 
verčiami buvo po grėsmė mirties išpranašauti 
kiekvieną eklipsą.

Minios nuomone, eklip&a buvo siaubunu, 
kamuojančiu saulę, ir todėl paprasta buvo kelti 
triukšmas, rėkaujant, skambalus skambinant 
ir tt., kad siaubūną nubaidyti šalin nuo sau
lutės. Iš daugybės eklipsų, užrašytų pas chi- 
nus, iš naujo perskaitliuojant, nedaugiaus te
tapo patikrinta kaip viena, įvykusi pirm laikų 
Ptolomėjaus. Vienok jau anksti chinai, re
gis, pažinojo 19-metinį luni-solariškąjį cyklių 
(Mėtono įvezdintą Graikijon, ir nuo tąsyk 
žinomą kaipo Mėtoniškį Cyklių); jie buvo 
teip-gi padalinę metą į 365% dienų. Solsti- 
ciališki tėmyjimai buvę daromi su pagelba 
gnomono 11-me šimtmetyje prieš Christų. Ne
tekimą daugelio teorijų ar metodų, seniai var
totųjų, chinai priskaito sudeginimui visų moks
liškųjų knygų per vieną iš jų princų (Tsin- 
Chi-Hong-Ti), 221 m. prieš Christų. Prece
sijos ekvinoktų chinai nežinojo iki 400 m. po 
Chrrstąu, bet toli ankščiaus jie pažinojo skra
jojimus planetų.

Daugelis yra atrodymų, kad Chaldėjos pla
tumas buvo sėdene įtėmvtinės astronomijos. 
Patekėjimai ir nusileidimai dangiškųjų kūnų 
ir eklipsos buvo įtėmyjami ir užrašomi jų ku
nigų labai senose gadynėse. Simplius ir Por- 
phyrius mini, kad, liepiant Aleksandrui Di
džiam, Aristoteliui tapo prisiųstas iš Babylono 
surašąs eklipsų, įtėmytų bėgyje 1903 metų 
prieš paėmimą šito miesto per makedoniečiusr 
Ptolomėjus priveda 6 eklipsas iš šito surašo, 
bet seniausioji at^al nesiekia toliaiis kaip 720 
m. prieš Christų. Už tatai galimu yra daigtu, 
kad Simpliciaus šneka apie ankstybumą datos 
yra perdėta. Tuose įtėmyjimuose laikas yra- 
paduotas tiktai adynomis, ir dalis diametro 
aptemdinta iki ketvirtdaliui. Tačiaus, nors 
tos observacijos yra paviršutiniškos, jos vis
gi yra seniausios tarp užsilikusiųjų; ir sulygi
nimas jų su naujagadyniškomis observacijo- 
mis užvedė Hallegy ant susekimo doktrinos 
apie mėnulio pasigreitinimą — beje kad dabar 
jis sukasi aplink žemę su didesniu greitumu 
negu senovėje. Stropumą observacijų paste
bėtinai nupiešia ,ta aplinkybė, kad chaldejai 
pažinojo cyklių 658354 dienų, kurių mete mė
nulis parodo apie 223 synodikališkus apsisuki
mus, ir perleidžia tiek pat eklipsų, tolygių pa
eitume ir didume, Jeigu sulyginsi cykliumi. 
Klepsydra kaipo laikrodis, gnomonas sužinoji
mui solsticijų, ir hemisphėriškas Jxxlžiavolas 
(lėkštė, rodanti adynas pagal saulės šešėlį) 
sužinojimui pozicijų saulės, buvo vartojami 
pas chaldejus, ir jiem» priguli garbė už išra
dimą Zodiako bei duodecimališko padalinimo 
dienos.

Egyptėnai — sako — pirmi pamokino grai
kus astronomijos. Tačiaus neišrodo, kad jie 
patys butų daug ką įtėmyję. Prasmė datų, 
užsilikusių nuo jų, galima atspėti tiktai nedau
gelyje paveizdų. Ptolomėjus nė minėte nemi
ni idėjos, jiems priskaitomos, kad planetos 
Merkuras ir Venera skrieja aplink saulę; to
dėl manyti reikia, kad Ptolomėjus nebūtų ap
lenkęs taip įdomią teoriją, jeigu egyptėnai, 
jam,besilankant ,aną žinojo, ir kad tatai yra 
mintis vėlesnių gadynių. Kadangi pyramidos 
nusuktos yra tiesiok į kardinališkus punktus, 
tad menama, buk jos tapo pastatytos astrono
miškiems siekiams; račiaus jeigu teisybė yra.

-XTąsą nito ąįud 
niaus Miko priėmimui parašytą. Po 
-tam dainius sveikino tikrus savo 
brolins, kurių libai-labai išsilgo, 
iš eilės sveikino bučiuodamas arba

kad Thales — sako - mokrnęs egvjHaius -po trompji nunrJHitnn mrr'jmiriurasti augš’ttimą pyramidų iš jų šešėlio, arba, 
kad jie Hėrodotui gyrėsi, buk saulę matę du
syk užtekančią vakaruose, tad galima tvirtinti, 
astronomija senovės egyptėnų buvus labai nu- 
lysusi ir tuščia.

Taipgi iki šiolei astronomija ne daug kuo
mi daugiaus yra kaip padavimu, tradicija. 
Graikams priguli garbė pakylėjimo jos į ištiki
mą istoriją, ir į vertintiną mokslą. Thatis 
(640-7548 m. prieš Christų) iš Mileto, įstei
gėjas Joniškės arbrf fyziškos mokyklos filozo- 
fijoje, padėjo pamatą graikų astronomijai. Iš 
gyvenimo to galvinio mažai kas tėra žinoma. 
Sako, jis prisiulęs joniškiams graikams, kada 
persai grėsė, susimesti į federaciją ir apsi
rinkti Teos sostapyUu; vėliaus.— sako — jis 
atkalbinęs milėtėnus atsitraukti nuo unijos su 
Kruizu, kariaujančiu prieš Kyrą. Jis pirmas 
““ —aikas, kurs svajojo apie *surėdymą vi- 

Anot jo, pirmapradiniu principu visų 
yra vanduo, iš kurio viskas paeina ir 

I į kurį vėl atgrįžta. Jo paleis mintys ■ netapo 
surašytos, žinome apie jas tik iš minėjimo vė-

tt. Thalčs pirmas platino teoriją apie žemės 
sferiškumą. Skritulį jis padalino į 5 juostas 
(zonas). - Iš kalno jis atspėjo, viešpataujant 

nusius' įtčmyjirruis anos gadynės. Nėra abe-jAlyattm, metą didelės saulinės eklipsos (585 
jonės* kad gįdynė yra pramanyta, fiktyviška; m.), nors tatai, kaip šiądien yra manoma, jam 
kad laikmetis’ 'tų toblyčių paženklintas tapo galėjo pasisekti iš netyčių — graikai tuumlaik 

*’ *'Jjuk netuCljo savų observacijų — su pagelba
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“Ką mums duoda daina”. Refera
tas telpa “Lietuvoj”, todėl skaity
tojai galės apspręsti jo vertę. Tiek 
reikia pasakyti, ^og referatai .buvo 
viena gėle daugiaus, dapildančia 
vakaro įspūdžius. — Tarpe kalbė
jo adv. Bradchulis. 4) M. Pet
rausko kompozicijos — “Oi gražiai 
žydi” ir “Eina garsas", giedotos 
Birutės choro,- vadovaujant K. 
Strumskiui. Šios dvi daini ir 
dar viena vėliaus giedota — “Tai 
gražios dienos pavasarėlio?, teip 
patiko, jog žodžiais sunku įspūdį 
išreikšti. Choristai, matyt, buvo 
su visomis savo pajiegotns ir jaus
mais atsidavę dainoms. Čia pa
sirodė, jog p. M. Petrauską, be 
dvejonės, galima priskaityti prie 
gabiausių svieto kliasiškų kompo
zitorių/ Dainos su labai gražioms 
lietuviškoms meliodijoms, įvairiuo- 
tos ir su • labai puikiai sutaisytais 
skambėjimais. Ištiesų, Schumann 
arba Schubert neparašą gražesnes 
dainas. Birutės choras jas atgie
dojo pilname gerume ir dvasioje, 
— matyt, giesmininkai buvo nepa
prastai pakakinti vakaro įspū
džiais. Potam dar pagiedojo žino
mą giesmę, M. Petrausko harmo
nizuotą, “Sėjau rūtą, sėjau mėtą”, 
ir užbaigta su tautišku 
“Lietuva, tėvynė musų”.

Vakars gerai nusisekė. Ypač 
nusisekė ąntroji programo

Dainius M. Petrauskas buvo iš 
kelionės nuvargęs ir nuilsęs, bet 
reikia tikėti, jog tas vakaras jį 
nemažai sustiprino.

Vakarą, iš tiesų, gerai fcarakte- 
rizuoja p. J. Sutkaus/ referatas 
“Ką mums duoda daina". Čia pa
sijauti, jog esi lietuvis ir linksma 
darpsi, čia pasijauti, jog mes, ne
žiūrint mus ypatiškų pa- 
žvalgų, - esame vaikais vie
nos musų motinos 1— Lie
tuvos. Ir teip vadinami bedieviai 
ir dievuočiai ir socijalistai ir tau
tiečiai, globoje to vakaro, jautėsi 
nieku vienas nuo kito nesiskirian
ti. Kunigai ir jų priešininkai jau
tėsi viena dvasia. Todėl galima 
pasakyti — ‘Tai gyvuoja daina ir 
jos teikėjai! Jie yra didžiausiais 
mus vienytojais!”

Reikia pagirti užsitarnavusius 
pagyrą savo nuopelnais dėl palai
kymo Birutės choro . draugijos ir 
parengimo vakaro, Joną Ilga ūdą, 
pasišventusį visa savo siela p. Pet
rausko ir choro pagelbai, p. K. 
Strumskį, stropų Birutės choro ve
dėją, kun. M.' Ambrazaitį, nema-

Prasidėjo piriha dalis progra- 
mo. 2) Dekliamacija C). Balšaičiu- 
tės, “Oi daiąuokie, dainiau, viltį” 
(Vaičaičio), padarė įspūdį paro
dydama, jog prie1 Birutės Draugi
jos glaudžiasi ir'"čia <iugąs jauni
mas; 3) M. Petrausko įžymus 
kvartetas — “Gamta graži”, gie
dotas Chicagoš lietuvjų-vargoni- 
ninkų su A. Pociaus akompania- 
vimu; 4) Vaičaičio “Yra šalis”, 
dekliamuota J. Uktverio; 5)* Barš
kalo Monologas “Iš teatro”, loš
tas J. Uktverio. Monologas gana 
įdomus- ir gerai atloštas; 6) M. 
Petrausko “Ko liūdi putinėli” ir 
Naujalio ‘Ant kalno karklai siūba
vo” — dainuota Birutės choro.

Po tam buvo vakarienė. J. B- 
gaudas pasakė toastą, kuris toks 
buvo:

“Dauglauktas Tamista! Skai
tau save didei laimingu, kad man, 
kaipo pirmininkui “Birutės" Drau
gijos, pavesta išreikšti vardu tos 
draugijos, .ir gerbiamų 'svečių, 
džiaugsmingą Tamistos pasveikini
mą. .

“Jau daugiaa negu metai pras
linko kaįp Tamista, davęs šitai 
draugijai gyvybę ir pramokinęs 
ją, tarsi mažą kūdikį eiti savomis 
jiegomis, 'lyg norėdamas išmėginti 
jos tvirtumą, ją apleidai.

“Per tą laiką su ištekliumi gau
tos nuo Tamistos energijos ir pas
katinimo tankiais raštais, stengė- 
mėsi žengti pirmyn ir dirbti labui 
musų tėvynės, nors menkomis ir 
jaunomis jiegomis ir teip norėjo
me neapvilti Tamistos troškimų.

“Tiesa, bėgyje to laiko ne viena 
banga atsimušė į musų silpną ir 
mažutį laivelį vardu Birutė, ne
karta grūmojo mus praryti ir nu
traukti į užmaršties jurą bešiau- 
^jgnčios gyvenimo vilnys ir audros? 
Vienok jos neįstepgė tą padaryti, 
nes mes turėjome" prieš save vieną 
žvaigždę, kuri vedė mus per - aud
ras, ir tąją žvaigždę pavadinome 
“viltis’^) Mes tikėjome, kad teip 
garbingai gimusi draugija negali' 
užbaigti savo gyvenimą negarbin
gai. Mums tiesiai buvo atkari 
mirtis ir todėl mes tikėjome į švie
sią ir prakilnią ateitį, • tikėjome į 
Tam i s tą, tikėjome, kad vėl kada 
nors turėsime Tamistą savo vadu 
ir užtai gyvenimo audros netik 
mums nieko nekenkė, bet priešin-i xai Birutės Draugijai pasitaraavu- 
gai mus labiaus sutvirtino ir pa
drąsino. ——-—;—------- —-U

“Ir šiądien, kuomet vėl turime 
Tamistą prišakyje musų, galime 
su tviksančiomis nuo džiaugsmo 
širdimis pasigirti, jog mes dar 
gyvuojame ir jog mes norime gy
vuoti ir žengti pirmyn.

“Nors mes žinome, kad tas dar-: 
bas, uždėtas mums, yra sunkus, 
kad yra reikalingas visiškas pasi
šventimas ir atsidavimas, bet ide
alas — meilė tėvynės, ir šventumas 
to darbo, padidįs šimteriopai pa- 
jiegas mus visų, tam darbui atsi
davusių.
- “Tikimėsi, kad ir dabar, lyginai 
kaip ir pirma, nepasigailėsi padėti 
savo jiegų mus vedimui ir kėlimui 
vardo musų nuvargintos, bet jau 
atbudusios iš gilaus miego, tėvy
nės Lietuvos. Ir todėl, ženklui 
visiško atsidavimo mus Jųsų vado
vystei ir linkėdami kuodidžiausių 
vaisių iš Jųsų triūso, bei išsipildy
mo visų Jųsų vilčių ir troškimų, 
gersime už Tamutos sveikatą!” _

:o pra
kalbai visi gėrė po stikluką vyno 
už sveikatą savo mylimo vadovo 
Miko Petrausko, už sveikatą choro 
ir choristų, už sveikatą svečių ir 
kun. Ambrozajčię, nemažai prisi- 
dėjusio palaikymui Birutės chpro 
ir dainų, "už kiekvieną šaukdami— 
ura!

Po užkandžiui kalbėjo kun. Mi
šinį iš Pittsburgo. Už kalbą visi 
entuzijastiškai plojo, 
sų, kalbėjo labai pi

jis, ištie-
i. Kun.

vadinti geru oratorium. ,
Vakarienė buvo puikiai pareng

ta. Viskas darė gražų įspūdį- Va
karienės rengėjas; verta už taj pa-

deckaitės; 3) J. Sutkaus referatas duoti paskolą, ištuštintų iždą”. 
Taigi-, . vadinasi, reiktų šelpti tik 
galinčius savo mokslu padaryti ge
rą biznį. Kol nutarta meldžiantį
pageltos sušelpti, bereikalingai
prašnekėta visas vakaras.

Aušra tuo tarpu ižde turi vidu
tinišką pinigų sumą ir gali vieną- 
kitą, vertą pašelpos, sušelpti. Tik 
reikia būti atsargesne su išnaudo
tojais. Aušra privalo šelpti vien 
genijališkus mokinius, kurie ateitė- 
je atsimokėtų savo garsumu, vis- 
tiek, kokioje dailės ar mokslo šako
je. Nepakanka vien pasidžiaugti, 
jog — “jis bus turtingas, galės su
grąžinti paskolą arba stipendiją". 
Mokinių vertumas pašelpos turi 
būti atsargiai ištirta, nepakanka 
vien paviršutiniško sprendimo.

Einasi apie sutvarkymą dalykų. 
Busiantis susirinkimas išrinks nau
ją sutvarkymui įstatų komisiją, nes 
senoji nieko dar nenuveikė. z 

Aušros sąnariai privalo labiaus 
paisyti draugijos reikalų ir skait- 
lingiaus susirinkti. — Busiantis su
sirinkimas spręs apie skolinimo ar
ba stipendijų įstatus. Buvęs su
sirinkimas nieko svarbaus negalė
jo atlikti, nes permažai buvo susi
rinkę . sąnarių.

Aušra nukentėjo daug smūgių 
dėl kelių priežasčių, bet daugiau
siai dėl neatsargumo su stipendi- 
j a tais. Bet draugija taisosi ir 
pradeda augti. Nuo papėdės ir su
sitvarkymo priguli visa jos žy
mesnė ateitis ir stiprumas,

hymnu

dalis.

sį davimu dykai choro repeticijoms 
ir priėmimo vakarui svetainės ir 
N£ Damijonaitienę, priėmimo va
karo vakarienės rūpintoją.

Dainiui Petrauskui atvažiavus, 
Chicagoje prasidės nemažas lietu- 

*’ na bus 
ietuvių

vių tarpe judėjimas, ši ži< 
didelių darbų nuveikiinu 
dailės ir^garbės pakėlimui

Taigi: visi lietuviai, ncsivarzy- 
damį,-ponystėmis, neito 
pėigtioruodanri vieni \ 
griebti* -darbo.

?Visa Chicagos lietuvišl 
menė, turinti palinkimą 
traukimą.^Įgiedoti, skubinkite įstoti 
į Birutės chorą; tuomi dideliai pa- 
sitamausitė—pats sau ir lietuvių 
augštinhnui. z \

1 ir 
turi

fjaunuo- 
rba pa-

Lietuvėms motinoms paskaitos 
apie užlaikymą kūdikėlių t sveika
tos bus Visų šventų parapijinėj 
salėj, 10806 Wabash av., Kensrng- 
ton, Ifl., rngpiučio 29 ir rugsėjo 
3, t. y. nedėldienyj, serėdoj ir pėt- 
nyčioj. Paskaitos prasidės 7:30 
vakare.

Prisidėjus gert). kun. J. B. Se- 
refinui, tos paskaitos parengta lie-

Lietuviai gyvenanti apie 18 ir 
Canal gatves turi 21 lietuvišką 
draugiją, terp kurių 15 pašelpinių 
— 9 tautiškos ir 6 bažnytinės, 1 
lietuvišką parapiją ir bažnyčią ir 
62 lietuviškus biznius arba ver- 
telgystes, tcrp kurių — 32 saliu- 
nai, 13 valgių krautuvių, 5,-barz- 
daskutyklos, 3 siuvėjai bei (drapa
nų valytojai, 1 fotografistas, 1 
spaustuvė ir kelios kitokios vertel- 
gystės.

Lietuviai apgyvenę plotą nuo 
Halsted gatvės į rytus iki String 
arba Jefferson gatyių, o į žiemius 
nuo Canalport avė. iki 14 gatvei. 
Fotam nuo 15 gatvės 4 žiemius 
Canal )jr Clinton gatves iki Taylor 
gatvės. V

Apie 18 gatvės plotą (nuo Hal
sted iki Steward gat.) apsigyvenę 
lietuviai ir čekai, apie Canal st plo
tą t— žydai ir lietuviai, o apie Tay
lor st. — italijonai, žydai, čekai, 
truputis lenkų ir lietuvių.

"Čekai ir žydai, sulyginant gyve- 
lieto- 
lietu- 

viai stovi žemiaus, nes ten čekai ir 
žydai turi ne vieną, savo kalboje, 
lakraštį. Ypač, kas nežino kaip 
biauriai išrodo žydų apgyventos 
vietos— biaurus tvankas, mėšlai, 
kas kremas tai senų skudurų ir 
geležių krautuvė, gatvės biaurios, 
vaikų pilna, visi jie purvini kaip 
paršai.... Bet lietuviai papratę su 
žydais ir be jų, rodosi, negali nė 
apsieiti. Čia lietuviai viską, apart 
tūlų valgymui ir pasigėrimu! daik
tų, perka pas žydus, nes esant to
kiai daugybei lietuvių, jie neturi 
nė vienos lemtesnės drabužių arba 
apavų krautuvės, nė vienos aptiekos 
etc. Tiesa, yra apie porą žydiškų 
aptiekpalaikių su lietuviškais para
šais — “Lietuviškas Aptiekas” ar
ba “Leitouviszka Aptekus”.

Apie Canal st. apgyventa lietu
vių apielinkė yra viena iš nešva
riausių. Visur oras netikęs, sto
tos prastos, kiemai 'k gatvės, tur
būt, niekada' nevalomos. Kaip tai 
skaudu žiūrėti į vaikučius, kurių 
visur pilna, braidančius purvus ir 
knaibančius išmotas. Stubos be
veik visur nešvarios ir priemenės 
biauriai atsiduoda. /ui” yra datK

rūmus, nestovi augščiaus už 
vius. Apšvietime ir skaičiuj

Jiems rodosi^kad “as” arba “tis” 
nesulyginamai praačiaus svetim
taučiams skamba negu “ski” arba 
“wicz”.

Lietuviai daugiausiai ditba Cranė 
& -Co. geležinių išdirbinių fabr&e, 
esančiame ties 13 ir’ Canaf gat
vėms. Dabar tą fabriką beveik 
patrigubina. \ isas plotas nuo 15 ’ ' 
gatvės iki 12 tarp Canal;ir Stew- 
art gatvių bus užimtas: fabriku. * 
Jau statomas nuo 15 gatvės. Tai- ’ 
gi ten nemažai pasidaugįs darbai, i

Apie 4 sanvaitėš atgal, apie 18 
gatvę susitvėrė nauja draugija 
užsivadinusi “Ryšys Darbifainkų”. 
Jau turi čarterį. Sąnąrių turi apie 
20. Susirinkimus laiko kas suba- 
ta, 8 vai. vak. pas Pailgą. 675 
Union aVe., Draugija, kaip ir vi
sos kitos, duoda ligqje pašelpą ir 
tt., bet, apart visko, “turi tikslą” ♦ 
arba priderystę sujieškoti darbą 
neturintiems darbo draugijos są
nariams. Tokiu budu ši draugi
ja gali būti naudingesnė už kitas, 
jeigu, žinoma, pildįs savo pridery
stę. Mat ne viena lietuviška dran-' 
gija turi konstitucijoje įrašytus 
labai gražius siekius, bet kas iš jų 
jeigu jie niekada nevykdomi ir ne
paisomi. Nors ne teip lengva su
rasti kitam darbą jo •>mažai esant, 
bet visgi sąnariai, vienas antrų be 
juoko rūpindamiesi, gali žymiai 
vienas kitą pagelbėti. ****

Apie 18 ir Canal* gatvęs'draugi
jos ir šeip įstaigos yra tokios: 1) 
Parapija, bažnyčia ir mokykla 
(mokina minyškos) “Apveizdo® 
Dievo" (Providence of God), su 
kunigu E. Steponavičium; 2) Ak- 
cijonieriška Draugija “Lietuva”— 
priėmimo (mortagage) ; 3) Lietu
vių Bučerių Unija; 4) Lietuviš
kas Politiškas Kliubas.; 5) Politiš
kas Neprigulmingas (Independent) 
Kliubas; 6) S. L. A.* 129 kuopa; F*
7) L. S. S. 37 kuopa. Pašelpinės • 
tautiškos draugijos yra sekančiosi > 
1) Draugija Karaliaus M m daugio;
2 Dr-ja Šviesybė Lietuvių; 3^ 
Dr-ja Palaimintos Lietuvos; 4) 
Dr-ja Lietuvos Sūnų Vakaruose; 
5) Dr-ja Vienybės; 6) Dr-gija 
Liuosybės; 7) Ryšys Darbininkų;
8) Žagriečių Draugija; 9) Dr-ja 
Teisybės Mylėtojų. Bažnytinės:.
1) Dr-ja S v. Jono Evangelisto;
2) Dr-ja Apveizdos Dievo No. 1;
3) Dr-ja šv«-Franciškaus Serafič* 
no; 4) Dr-ja Sv. Petro ir Povil^j
5) Dr-ja Sv. Antano iš Paduos;
6) Dr-ja šv. Panos Marijos Ro- 
žančevos Panų ir Moaerių.
, Pardavyklos ir vertelgystės yra 
sekančios: 32sn/»«mw;, 13 valgių 
krautuvių —J. Pauga, Čapas, Ste
ponaitis, Milaszewicz, Živatkaus- 

1 kas, G. Sereikis, J. Šereikis, Pei* 
t džis, M. Kasulis, Ch. Rokauski^ 
, F. Dapkus, Klinch, A. Bočkus. 5
• barzdasku^ia\: JCodis, Juoz. Monh • 
, vila, Elsberg, Naveckas, Skermom
» tas. 3 kriaušiai arba drapanų va- 
1 lyto jai: J. Cemis, J. ’ V. Mockuj

J. Juknis & P. Popleikis 1 foto- 
grąfas — A. Woitkewicz. I 
spaustuvė — M. J. Tananevvicz. 
2 knygų pardavyklos — M. J, 
Tananewicz ir J. Derkentis. > 

t graznų ir muzikos instrumentų— 
i J. Derkentis. I graborius — K 
į Katutis. 1 Čeverykų ir vyrams ap»
• taisų — Shemiot (Sėmaitis). K 
. čeverykų tausymo — Elsberg ir

1

davykla, 1 drabužių pardavykla. ; AA 
Profcsijonališki . užsiimimai: 2 
akušerėj — Mrs A. Dzugas ir A. 
Montwi11. -*

iŠ

tuvių motinųgaliūną.' Lietu
viški saliunai ir valgių krautuvės, 
apart 2—3, prastai išrodo; retai

karščiuose apsaugoti kūdikius nuo 
ligų ir mirties. Miestuose reikia 
daugiau negu kaimuose suprasti 
kaip vaikus auklėti ir saugoti. 
Taigi tokiam pamokinimui minė
tos paskaitos ir yra parengiamos. 
Kitose miesto dalyse tokios paskai
tos jau buvo. Vdytina visoms 
motinoms paskaitų pasiklausyti. 
Paskaitos bus lietuviškai ir angliš
kai.

“Auiros” kuopos susirinkimas 
atsibuvo rugpiučio u, pas Dr.

Tarpe, kun. Ambrazaitis dcWia-|

— “štądiea. ne .rytoj”, a) De- 
kliamacija (Margatio) “J tautos

keli. Draugystėn įsirašė 3 ypatos. 
Nutarta pasiųsti $100-pašelpos ta
lentuotam medicinos mokiniui Kro- 
kavoj Jagelos Universitete. Dides
nę dalį susirinkimo užėmė ginčai 
— kaip turi būti duodamos pašel
pos. Buvo visokių sumanymų, 
kaip koks iš jų — tikrai ameriko- 

' raškai, kaip tai: “Aušra labai

kur žmoniškiaus čysta arba pri«.|’ 
derantesnėje tvarkoje užlaikoma. 
Čia neretai atsitinka peštynės. 
Neperseniai dar buvo ten peštukų 
šaika — “kaiminiai”, kurie tan
kiai susidurdavo su tokia jau kita 
šaika, vadinama “vilniškiais” — 
nuo 18 gatvės.’ Bet policija naba
gus išgaudė. — Kaip kitur, teip 
ir čia nemažai sulenkėjusių arba 
suanglėjusių lietuvių. z

Pas lietuvius ypač įsiviešpatavęs

Kazlauskas pardavi krautuvę. ■ 
Pr. Kazlauskas, kurio pati pagar
sėjo savo negražiais pasielgimai^ <-< 
kaip jau buvo “Lietuvoj” rašyta, 
turėjęs valgių krautuvę po no, 
9011 Greenbay avė., pardavė krau
tuvės namą už 1300 dol. ir ketina 
parduoti savo šalę esantį namą ir 
išvažiuoti iš čia į kitą miestą. Jo 
pati, kurią buvo išvaręs, sugrįžo 
atgal pas jį ir tuomtarpu gyvena 
drauge. Sunku manyti, kad po 
tokių atsitikimų vyras turėtų nors 
mažiausią norą su ja gyventi; ji,

tikti”. Kad ji neturėjo proto 
elgdamosi, kaip pasielgė, j tai,

vardes. Daugumas tarpe lietuvių 
vadinasi lietuviška pravarde, bet 
kaip tik atsieina pasirašyti arba 
svetimtaučiui pasakyti savo pravar-1 
dę, tuoj aus ją iškreipia j “lenkiš
ką”, t y.* su galūne "sld” arba

16 d. rugpiučio, 6:30

Halsted ir je-ros

Paneli J ieva Kasulis,
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Įėjo atsiminti, kur ji gyvena. —
Tame gjĮJcąltas konduktorius, jog MERIS jau išėjo Chicagoje. Laik-
merginai belipant paleido karą va- 
žiuoti, bet gar ir mergina kalta, 
jog karui galutinai nesustojus, ar
ba pradėjus eiti, norėjo išlipti. — 
Todėl lai luina merginoms perser
gėjimas, kad nė viena neliptų iš 
karo, kol jis visiškai nesustos.

Antanas Maleckis, apie 35 m. 
amžiaus, gyvenantis 8941 Buffalo 
avė., 13 rugpiučio tapo išvežtas į 
County (kanto) ligonbutį. Jis dir
bo So. Chicagos geležiniame fabri
ke ; apie kelios sanvaitės atgal fa
brike sužeidė jam koją, nuo ko1 
koja, visas šonas, ranka ir veidas 
pradėjo tinti. Truputį apgijus, 
mažiausias -nugązdinimas atnauji
ną tinimą ir pučkėjimą. Sako, tu
ri švento1 Antano ligą — rožę.

VIETINES ŽINIOS.

‘DAGIO” 5-tas, LIEPOS NU- peikimas; puck — skinti, rovimas, 
‘ . gyvulių krutinės viduriai; jug —

i uzbonas, kalėjimas, čiulbėti; plum 
— slyva, džiovintos vynuogės; gra
žus turtas; lump — šmotas, visa 
krūva; krūva; albure •— vilioti; 
blue — mėlynas; clue — kamuo
lys, siūlas; tense —' gramatikoj 
laikas; įtemptas; durble— pasto
vus; anmiable — meilus, malonus į 
e.vucusable — išteisinamas, dova
notinas ; tractable — nuolatinis, 
ramus; marriageable — galintis 
apsiversti; ideal — protiškas, to
bulas, tobulumo paveikslas; plural 
— daugskaitlius; coeval — viena- 

I amžinis, vienlaikinis; labial — lu
pinis; lupoms ištariama raidė; mis- 
tical — slaptingas, nežinomas; in
tegral — čielas, pilnas;. extrane- 

Įous — pašalinis, svetimas; pew — 
lonkos; charge — sunkenybė; ka- 
tai; kaltinimas; įsakymas; apkrau
ti ; diadem — vainikas; diagram — |

raštukas žymiai geresnis, ypač 
technikos atžvalgos. ^i •-

1S

Redakcijos atsakymai.
E. B., Korespondencijų be pa

rašo ir adreso korespondento laik
raščiai ne talpina. Juk už kores
pondencijos teisingumą reikia at
sakyti. Tamsta padėjai tik dvi ri
teri, todėl raštelis netilps.

Choro dsKtifijjos atsibūva: kas 
seredos ir^uba^ps vakarais “Auš
ros Vartų? bažnytinėje svetainėje, 
23rd PI. ii So/Oaklev avė. x r; •*

Apart įsirašymo mokesties: $1 
vyrams ir '50c. -frnerginoms — nė
ra jokių kitų n^okescių.

Koncertą p.i M. Petrausko ir 
“Birutės” atsibus 3 d. spalk> 
Music Hali, 203 Mivhigan ate. 
Choras jau lav?hasi koncerto dai
nas; tadėl kas nori prisidėti prie 
choro, tegul pasiskubina, nes vė
liau nebus priimami.

“Birutės” Valdyba.

DiaugysčiųjeikalaL
Koncertas.

M. Petrausko ir “Birutės” choro 
' koncertas atsibus

Nedėlios vakare 3 Spalio(Oct), 
MUSIC HALL, 203 Michifcan Blv. 

įšale Studebaker teatro (toj pačioj 
vietoj, kur buvo pirmas p. M. Pet
rausko koncertas), Tikietus jau ga
lim* užsisakyti pa* visus “Blnitte” 
choristu*.

LK

Chicago busią pasaulio dailės 
centras — sako Chicago Musical 
College prezidentas Dr. F. Zieg- 
field. “(įhieago bus pasaulio mu
zikos centras ne vėliau kaip į dvi
dešimts metų; jis bus didžiuoju 
punktu svieto dailės ir abelno 
mokslo. Nėra kito miesto, kuris 
teip kiltų visame kas didelio ir 
gražaus, kaip Chicago; tos nuo
monės laikosi vadovaujanti muzi
kos ir dailės mistrai visuose pa
saulio didmiesčiuose, ypač Vokie- ■ 
rijoje. Aš neseniai sugrįžau iš ke-. ' 
lionių apiė kontinentą ir atkartoju 
tik tą, ką nuo tų dailės vadovų 
girdėjau”.

Dr. F. Ziegfield jau 50 metų 
gyvena Amerikoje. Per tą laiką 
jis atliko 115 kelionių į Europai 
dailės reikaluose. ' ..

Nuo pat užsidėjimo geriausios 
Chicagoj muzikos ir dramos mo
kyklos — Chicagos Muzikališkos 
Kolegijos — jis yra jos prezi
dentu.

Haminerstein žada statyti Chi
cagoj už milijoną doliarių operoms 
teatrą. - Į

Dėl užbėgimo Oscar Hammers- 
teinui už akių Metropolitan Operų 
kompanijosj, jis, rugpiučio 14, pra
nešė, jog padarė plianą pastatyti 
Chicagoje savo Manhattan Operai 

'' 'teatrą už milijoną doliarių. Bet 
nori tam tikslui gauti iš Chicagos . 
paskolą $400000. Kurioj vietoj I 
mano statyti, dar nežinia.

Tąsynės lerp Chicagos stritkarių 
unijų ir stritkarių kompanijų dar 
neužsibaigė. Menama, kad streiko 
nebus. Darbininkai reikalauja po 
metų tarnavimo 30c. už valandos 
darbą,' o kompanijos siųlo 30c. už 
valandą tik po penkiolikos metų 
tarnavimo. Su senoviška mokės- 
čia darbininkai negalį išgyventi, 
nes pragyvenimas per kelis metus 
beveik per pusę pakilęs, o uždar
biai tik keliais nuošimčiais padidė
jo. Reikalavime dalyvauja 10000 
darbininkų.

25000 mylių lenktynės aplink 
žemę jau baigiasi. ‘‘Chicago Ame
rican dienraščio išsiųsti lenktyniuo- 
tis į rytus vaikinai, sugrįžo j Chi- 
cagą 17 d. rugpiučio, 4 vai. po piet. 
Jie apvažiaVo aplink žemę į 41 
dieną, 1 vai. ir 40 min. Į vakarus 
išvažiavę dar nesugryžo. Apie 30 
metą. atgal Verne nustebino žmo
nes svajone, jog ateityje žmonės 
apvažiuos apie žemę j 80 dienų. 
Dabar gi ne dyvai, jog apvažiavo 
j 40 dienų.

Naujas policijos perdėfinis. At
sisakius uo tarnystės pirmiaus bu
vusiam Chicagos policijos viršinin
kui, miesto majoras Busse išrinko 
naują — L. T. Stewardą.

Perkūnijų padaryti nuostoliai. 
Pereitą subatą siautę perkūnijos 
pridirbo nuostolių už $150000. 
Perkūnija pagimdė 500 gaisrų. 
Trįs ypatos Užmušta. Nuo lietaus 

bu-užgimė patvinimai; vietoms 
apie kelios pėdos vandens.
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MOJI RAŠTAI

HM.... IR ČIA KRITIKAS.
Vienas žmogelis parašė laišką, 

kaip jis jaučiasi su angliškos kal
bos žodynu ar tai gramatika, an
gliška ir lietuviška kalba ir ką jis 
mano apie laikraštį. Laiškas cha- 
rakteristiškai išrodo, todėl atspau- 
diname laikraštyje žodis į žodį, 
kaipo medegą lietuvių kritikierių 
studijuotojams.

Laiškas prasideda nuo 4 pusla
pio, potam pereina ant pirmo, ant
ro ir ant 3 užsibaigia.

Štai tas laiškas:
Godotini tamstos mislijau asz su- 

?jum susipažinti geriau ale ant 
pirmo mano žingsnio manea sulai- 
ketea teip kat iki šiol negalėjau 
žodi isztarti o per gazietas matau 
kat da pikinatea manea kaipir er- 
zinatea giretes kat teisingi ba
goti su teisibea ne vvienas milijo
nus nesudės raszetea rankwedi ir 
žodina kas grinoriui galvo apetai. 
bele pigeau ir kniga didesne, o Į 
kat jus būt teisingi tai bu atleidea 

Įgromatea pasakea ape wertea kni- 
Įgos tai ma butų leszu 5c. a daba 
du dorelei o wertes asz nerandu 
to knigo kap 25c neava viski pa- 
wirožita o ir tai negaliu pats su- 

'praš o kitam geda paroditi 
ti iszjuakea kat ne lieatuwis 
glikas tu žodžiu nesupranta 
labai reikalingu žodžiu visai 

o didesne puse knigos wien tik 
angelskai o kam ma angelska kni
ga pirkti asz usz dika galiu skai
tyti ivvaleas

bo ju knigu wisur mėtosi ant 
-plieziu ir in stuba atnesza tik skai- 
tik tai jus turbut tu knigu suren- 
kat ir siuneziat in wieata gramati- 
ko

o in'gažieatas raszetea jszncwo- 
žiima swento tewo kardinolu wis- 
kupu kunigu jau dabar ka prade- 
jotea raziti o patsaj olszewskis sa
kai szwenta dieena buwi banko no 
u a rito iki 6 w. tai ir tum ma- 
tit kat baszniczio ne reikia kaip ir 
pas mus ira keli lietuwei bijo ku
nigo i baszniczios tik tas miealas 
alutis b atmink kad skarbas ir ap- 
szneaka arba pleszimas szloves ir 
girtibe suktibe neuvveas in dangų 
alea tik tejsibe meile ir pakara 
mažu kiti jum sudiktuaja ape dwa- 
sziszką stoną ale jus druakuadami 
stojatea kalti pikežeausia darbo 

asz norėjau atkeleauti i n Chica-' 
ga alea eže darbeli .turiu tai bijau Į 
toleau keliauti

ir kai ant pirmo sawo žinksno 
patikau apgalima tai ir biiau to
leau keleauti bo kap tik asz apt 
tu žodžiu pažiūriu katrų niekas ne
supranta tai mane padaro durnu 
jau ma rodos katrų asz žodžiu ne
žinau tai wisi nieakai

aparszikitea ma praszau kas szi- 
tiea zodzei ira

bet slit dot dim mute acute pure 
snub pluck jug'plum lump allure 
blue cine tense duarable amiable 
excusable tractable marriageble, 
ideal phiral plural coeval labial 
mystical integral extranneous
pew charge diadem diagram dia- 
bolical client variety violin trial 
idea ir dauk labai ira žodžiu pa- 
nasziu tam be pawirožijmo ir 
daug ira žodžiu lietuwiszku kuriu 
nieakas nesupranta kaipo tai ainis 
alpai apškeka atidžia atmosfera 
austeris autorius barbaras bebrus 
belczius bliokada botanika čim- 
panze distiluatuwe Ebėnas flenelis 
Gabinetas gaisras ir dauk ira pa- 
naszau man pavvirožikitea .

ir klausiu usz du sziaitu doreliu 
ar možnetu ant trisdeszimtieas ak
ru pradėti giwenti ar ne

adris W. Gudas briztol st. 410 
Buffalo N. Y.

pas mus lretuwiu ira tik 45 po
ros pawieniu 13 o katrie ira pasi- 
kawojea terp lenku tai nežinau bo 
lenku ira bažnieziu ape deszims o 
dawiena budawos kai gausiu atsa- 

paraszisiu. daugeau ape 
apsieima

Gud bai

ba ki
ne an- 
ir kur 
nėra.

Tariu “Ačiū” 
visiems prisiutuntėjams statistiš
kų žinių iš įvairių miestų ir mie
stelių. Daugybė laiškų jau randa
si pas mane, vienok dar nėra ži
nių iš didesniųjų miestų; nėra ii-j 

’ ' "7-" 7 ’ 7 n’M ten» kur daugiausiai gyvenabraiiinys; d.abolical - velmskas; Vien

riką iš Baltimorės ir prisiuntėjui 
jos esu didei dėkingu.

Lietuviai iš kitų didesniųjų mie
stų turėtų pasiskubinti surinkti 
statistiškas žinias ir tuojau prisių
sti, nes jeigu neprisiųs, tai žinių 
iš tų vietų Kalendoriuje nebus.

Štai pavyzdys kaip naudinga 
gali buri šitokia statistika. Šiose 
dienose užklausė manęs vienas vai
kinas, norįs išvažiuoti, kiek lietu
vių gyvena St. ’ Louis ir kokios 
di augi jos, nes jis manė nuvažiuoti 
ten ir uždėti didelį biznį. Turėda
mas po ranka ką-rik prisiųsta sta
tistiką iš St. Louis, galėjau jam 
duoti pilną informaciją. Jisai ma
nė, kad tenai yra nemažiau 4000, 
o statistikoje paduota tiktai 1500, 
lietuvių, todėl ir nutarė nevažiuoti, 
nes permažai lietuvių dideliam biz
niui. Tokiu budu sutaupyta tam 
vaikinui suvirs $12. O kuomet 
statistiškos žinios patilps Kalendo
riuje,' tai pertaį susitaupins ne
vienam po kelioliką dol., o kitiems, 
gal, atneš tūkstančius. Statistiškos 
žinios pakels mus pačius, pakels 
Amerikos lietuvius ir abelnai 
tautą, todėj. kiekvienas turi

Client — kito globon atsidavus 
ypata; variety — y vairumas; vio- 
lio. — skripka, smuikas trial — 
bandymas, gundymas, byla; teis
mas; idea — dasipratiinas, mintis, 
supratimas.

Lietuviški žodžiai: ainis — pra- 
anukas, lenkiškai vadinasi poto- 
mek; alpai (Alpai) — Šveicarijos 
kalnai; apšketa — matyt kad turi 
būt apšneka — apkalba; atidžia — 
atyda, tėmyjimas; atmosfera — 

Į oras apsupantis žemės paviršių ; 
austeris — kiaut varlė, angliškai 
Oyster; autorius — parašytojas 
arba rašėjas; barbaras — nuož
mus žmogus, žiaurus, laukinis; 
bebrus — bobras, vandeninis šuo;j 
belčius — tokio lietuviško žodžio 
nėra; bliokada — užtvenkimas, už
kimšimas ; botanika — mokslas 
apie žoles; čimpangė — tam tikra 
beždžionė; distiliuotuvė — disti
liavimo arba išvalymo vieta; Ebė- 
nas (ėbėnas) — juodmedis; fle- 
nelis — turbut flanelė (audėklas) ; 
gabinetas — kambarys; gaisras — 
atsimušanti šviesa liepsnojančiosi 
ugnies.

i ATYDAI LIETUVIAMS.
Paskolinimo Ir Budavojlmo Draugi

ja Keistutis No 1 pradės pardavinėti 
naujas akcijas 33 serijos nuo 12 A- 
ruąplučio, 1909 m. Užprašo visus pri
sirašyti, be skirtume: vyrus ir 
toris. Susirinkimai atsibūva kas 
vergas, 8 vai. vakare, L. Ažuko 
tainėje, 3301 Auburn avė.

K. F. Pocius, sekr., 
938 — 33rd st

TREČIAS METINIS PIKNYKAB.
Chicago, III. , Draugijos Av. P. Ma

rijos Rožančiaus Panų ir Moterų Ap- 
velsdos Dievo parapijos rengia pik- 
nyką 22 d. rugpiučio, Bergmano dar
že, Rlverside, III. Prasidės 9 vai. 
ryto. Jšenga 25c. porai; merginos 
vienos 15c. Užprašome visas draugi
jas ir pavienius ypatas atsilankyti, o 
busite užganėdinti visokiais pasilinks
minimais, skaniais gėrimais ir pui
kia muzika. Kviečia

Komitetas.

TEMYKITE LIETUVIAI! 
PIKNYKAB.

Chicago. Kensingtone gyvuojanti 
draugijaDidžiojo Lietuvos Kunigaikš
čio Gedimino, parengė pirmutini di
deli piknyką 22 d. rugpiučio (Aug.), 
Povilo Karecko darže, West Pullman, 
III. Piknykas prasidės 11 vai. ryto 
ir tęsis iki vėlam vakarui.

Garbios tautietės ir atutlečlai mš- 
lonėkito atsilankyti šiton iškilmin- 
gan piknykan Bus proga pakvėpuoti 
sveiku Ir grynu, it Lietuvos oru, nee 
nėra arti nei fabrikų, nei dirbtuvių, 

šiuomt kviesdama draugija linki 
geriausių pasekmių kiekvienai pore- 
liai, kuri tik atsilankys, o kuri ne
ateis, tos Dievas | Dantų neįleis. 
Įžanga 25c. porai.

Komitetas 8. M.

mo
kėt 
sve-

tik atsilankys, o kuri ne-

r klikas Petrauskas. Iš Muzikos 
srities. Chicago, UI. 1909 m. 24

IgįįiK j , /.
Šitas raštelis, žinomo Amerikoj 

musų muziko ir dainiaus Petraus
ko parašytas, tilpo pirma “Lietu
voj”, ■ dabar skyrium atmuštas. I 
Yrą tai trumpos žinutės iš muzi- ■ 
kos istorijos. Svarbiausia jo da- ] 
lis ) ra — apie muzikališkus intsru- 1 
mentus vartotus seniai ir dabar mėšlas; acute ■ —
(įar kaip kur ‘ lietuvių vartojamus, tyras; snub — nugnybti arba pa-

■

kiina tai 
leatuwiu

angliški žodžiai reiškia":Minėti
bet — laižybos arba lažybos; slit 
— plysys; dot — šlakelis arba 
pasoga (kraitis); dim — tamsus; 
*mute — nebylys arba paukščio 

, ___ j — aštrus; pure —

Pajieškau savo švogerio Trano Lu- |on /{amrfa Ignlrgas ižBSfi 
košiaus. Jau 3 metai kaip išvažiavo aUOŪd ICKCIjaS
iš Lietuvos Argentlnan. Paeina iš Mikas Petrauskas jau duoda, lek- 
Kauno gub., Šiaulių pavieto, Kurtė- ei jas: dainavimo, piano, teorijos ma
nų parapijos. Girdėjau, kad atvažte- zikos, solfedžiojo, harmonijos, kon- 
vęs Suv. Valst Ji* pato ar kas kita* trapunkto, fugos ir kitų dalykų be- 
malonės duoti žinią adresu: sirišančių su muzika. Lekcijų kaina

Franas Staškauskas šita: nedėldieniais ir vakarais Jekci-
3213 Auburn avė. Chicago, III. ja 3 dol.; dienomis 2 dol. J Priklau

santiems prie “Birutės” u----
$25.00 Dovanų. <*iro_ . . . - . nomiB <1.00. NorintiLietuvė moteris vaduojanti Į Lie- jaa maJonė8 atsišaukti' gyveniman:.

tuvą nuo šių aplinkinių: nuo Vabal-
ninku, Panevėžio pav., nuo Biržių, 3327 LoWE ChicagO
Panevėžio pav., nuo Pandėlio, Zarasų - Teorijos muzikos lekcijos duoda-
pav. ar nuo kitų netolimų vietų ga- mos taipgi ir krasa.
II apturėti 325.00 atlyginimo, jai 
apsiima parvežti mano jauną (6Aių 
mėnesių) sūnų į mano tėviškę, Svi- 
liuose, Vabalninku parapijos, Pane
vėžio pav., kurio aš čia neįstengiu 
užlaikyti iš priežasties mano žmonos 
mirties. imiesu

Dėl platesnių žinių rašykite šluom kestis 
adresu:

Stasys Valaskas 
10604 Curtis avė., L

Chicago, III.

choro: ae- 
die- 

imti lėkei-

Reikalavimai, j
Reikalauja JOGO darbininkų šiame 

miesto ir | vakarines valstijas. Mo- 
•reetts nuo >1.75 iki 12.00 l dieną. 
Uždės geležinkelio lėšas nuo Chica* 

>xas goa. Atsišaukite tuojau. Nerašykite:.
Pullman Sta., Lithuanian Agency

239 Milwaukee avė., Chicago, IU.

Reikalauju atsakančio darbininko 
prie taisymo laikrodėlių; nuolatinis 
darbas, gera mokestis. " 
adresu:

kandai, kuknios sudynai, patalynės So 
Ir kas tik irenrimnl ■

Ant Pardavimo.
Parsiduoda pigiai visi naminiai ra- John Rimkus

imndal, kuknios sudynai. patalyne 4632 go. Ashland ava, Chicago, IU. 
ir kas tik (rengimui namų yra rei
kalinga. Priežastis pardavimo — iš- Reikalingas žmogus vidutinio am- 
važiavimas Lietuvon. Atsišaukti ad- tiaug pardavinėjimui gydančio vyno, 
regu: pripažintą už gerlaus) ir labai išpla-

a a t,nt* Norintis gauti tą užsiėmimą b8 W. 19th st. kertė Johnston st., 4urj žmogus blaivus ir prista- 
Cni< ago, Iii. paranką Ir gerą rekomendaciją.

. , .. . . . , , Apie išlygar reikia kreiptis po nr.Pigiai parsiduoda bučernė ir gro- w Huron st, ant 2-ru lubų, 
ssrnė lietuvių apgyventoje vietoje. pry4akyje, tarpe 8 k 9 vai. ryto. * 
1343 N. Ashland avė., arti Milwaukee v Puvlavski

'Reikaliu*- Agentų ptfrdann?Jimul* — <-- ---------- — .

Ataišauklto

nr.

avė. Atsišaukti nurodytu adresu.

i iu»v, r.5 en“ užd,rb>“- At-
kalio. Rando* atneša 350 į mėnesį.
Kaina 34700. _____
3262 So. HaistedBZBUkChicago, III. Į172 w“hlnBt<® »t. R°om 613 Chicago

Pigiai parsiduodą gera bučernė Ir 
grosernė lietuvių apgyventoje vietoje, 
arti lietuviško* bažnyčios. Savinin
kas išvažiuoja ant farmos. Atsišau
kite vakarais ar nedėliomis adresu: 
1127 80. Leavltt st, Chicago, III. 

SALIUNAS PARSIDUODA. 
Parduoda saliuną arba priima pu

sininką, ne* savininkui persunku pri----- ,-------- -------,new
žiūrėti abu saliunu, kuriuodu randa- Mexico, Kansas, Arkansas ir Miseourl Al: 225 Wabansia avė., prie-lietuviš- A------’*“
ko* bažnyčios ir 579 So. Canal st 
Galite pirkti tą. kuris geriau patiks. 
Atsišaukite adresu:

Vlad. Janulevičia 
579 So. Canal st, Chicago, III.

Pigiausiai parsiduoda namas lietu- ’ 
vių ir lenkų apgyventoje vietoje. 
Prisižiūrėk į namą 228 W. 18th st 

Į arti Nevrberry avė. Yra Jame 7 gy
venimai. Puikus dūdų išvedžiojimas. ------
Viskas geriausioje tvarkoje. Randos Room 1100 Princo, St Louis, Mo. 
atneša ( 80 dol. mėn. Vertas 38600; --------------
parsiduoda už 37200. Priima teipgi 
ir pasiulijimus. Atsišaukite pas Čulvo
Mrs Peotrowsky tame name, arba dUIlas oliajS
pas agentą. Turi puikų saliunj

Ro«m Cbu^. 616 Msin st., DeKalb. IU.
---------  ----- 1 Gerbiami tautiečiai kviečiami pa

ragauti jo gardaus alučio ir kvepian
čių cigarų. Saikai gėrimų dideli, ir 
visada švarus. Prašome nepamiltu 
Ir apsilankyti. Su pagarba. 

Jonas Šukys. ■[

cago, Indiana.
sišaukite pas:

New Chicago Real Estate
_____  . . * Investment Co.

Klauskite G. Lukas. Vakarais nuo 
5 iki 8 vai. po nr. 901 Loomis st 
arti Taylor, o nedėliosite nuo 8 iki 
12 ryto, klauskite Umansky. Virš- 
minėtose vietose galite ir lotus pirkti.

(Ukininkystei Žeme*.
Pasiturinčiuose Rock Island-Frtecą 

Valsčiuose Texas, Oklahoma, „New 
•' . ____ __________ 1

yra daugelis tūkstančių akrų derlin
gos gerai drėkinamos žemės. Šitie 
akrai laukia TAVĘS juos išdirbu. 
Mums linksma bus pagelbėti ener
giškam praktiškam žmogui be skl> ■ 
tumo tautybės surasti gerą vietą. 
Situose valsčiuose padėjimų aprašy
mai atspausti visokiose kalbose ir 
lengvai suprantami reikalaujant bus 
pasiųsti apmokėta krata. Adresas:

C. B. Schmidt, Room 1100 La 
Baile Statlon. Chicago, III., arba ___________ • —* — - —

Pajieškojimal.
Nesenel pribuvęs iš Lietuvos pa- 

jieškau savo brolio Antano Mitkevl- 
čiaiu, Kauno gub., Raseinių miesto. 
3 metai kaip Amerikoje; gyvena 
Brooklyn, N. Y. Jie pats ar kas ki
tas malonės duoti žinią adresu: 

Aleks. Mitkevičaitė
20 W. 17th Placc, Chicago, III.

Pajieškau savo patėvio Jurgio Braz
deikio ir brolio Adolfo Bertašlaus. 
Abu Kauno gub., Telšių pavieto, Kal
varijos parapijos. Jie patys ar kas 
kitas malonės duoti žinią adresu: 

Kazimiera Mažeikienė
13 Park Placc, Cliffslde, N. J.

Pajieškau savo brolio Juozapo Šim
kaus, paeina iš Kauno gub., Raseinių 
pavieto, Skaudvilės parapijos. 13 
metų kaip iš Lietuvos ir nieko apie 
JĮ neteko girdėti, vien tik sužinojo
me, buk Jisai buvęs Prūsuose. Jei
gu kas apie j| kiek žinotų, malonės 
pranešti, o busiu iabsi dėkingu.

Box 37,

Pajieškau savo draugo L i augino 
Šimkaus ir jo sesers Juzės šimkal- 
tės; abu Kauno gub., Raseinių pav., 
Skaudvilės vol., Girdiškės parapijos, 
Kraikių sodžiaus. Antri metai kaip 
Amerikoje; pirma gyveno Vilsberg. 
Jie patys sr kas kitas malonės duo
ti žinią adresu:

Ant. Marcinkus
, Gardner, Mass.

Pajieškau savo draugo Boleslavo 
Urbo; aštuntas mėnuo kaip iš Lietu
vos. Jis pats ar kas kitas malonės 
duoti žinią adresu: 

Kaz. Pakštls 
Box 199,

Pajieškau savo
Krauilio. Kada visi 
vale Plttsburge, tai 
brolis Jonas sudegė, 
labai svarbų reikalą. «>
kas kitas malonės d^oti žinią adresu: 

Staa. Dambrauskas
52 Bpring st, New Brltain, Conn.

Pajieftkome savo švogerių Juozapo 
ir Pranciškaus Repšių; Kauno gub., 
Šiaulių pavieto Koršienių vol., Baišių 
sodžiaus. Girdėjome, kad yra Ame
rikoje. Turime labai svarbų reika
lą. Jie patys ar kas kitas malonės 
duoti žinią adresu: 

Rapolas Juška
1501 Junction avė., Racine, Wia
/ ■
Pajieškau draugo Antano Kučinsko;

Kauno gub., Krakių vol., Pakarklių 
sodžiaus. Taipogi pajieškau draugo 
Ant. Dovydo, Kauno gub., Josvainių 
valsč., Bmotlšktų kaimo; girdėjau 
buk gyvenąs Pittsburge. Turiu la
bai svarbų reikalą. Jie patys ar kas 
kitas malonės duoti žinią adresu: 

Ant. Liutkus
827 — 33rd pi., j Chicago, III.

Pajieškau savo pusseserės, po tė
vais Onos Ramsnaukiutės; Suval
kų gub., Naumiesčio psvieto ir pa
rapijos, Mūrinių sodžiaus. 7 metai 
kaip Amerikoje; kartu atvažiavome 
t Ladd, III. Ji pati ar kas kitas ma
lonės duoti žinią adresu: . 

Ag. Nemcinskis
1328 Rlver st, Rockford, III.

Pajieškau savo pažystamo gerb. 
kun. K. šatkaus; paeinančio iš Kau
no gub., Raseinių pavieto. Veverženo 
vol., Gargždų parapijos. Vėžaičių kai
mo. Jis pats ar kas kitas malones 
duoti žinią adresu: 

J. tolins
124 Cherry st., New York City, N. Y.

Pajieškau Franciškatis Jokubaus- 
kio, kuris prasišalino naktyje 14 d. 
rugpiučio iš mano namų; beto jisai 
mane baisiai sumušė, o taipgi su
mušė ir kelis kitus lietuvius. Kas 
man duos apis ji žinią, tam suteiksiu 
atlyginimą. Ęašykito adresu: 

Vlne. Navlckis
Box 370, Vlrden, 111.

Pajieškau savo draugo Antano 
Speičlo, Kauno gub., Ukmergės pav.. 
Virbališkių valsčiaus, Bajonų so
džiaus. 3 metai kaip iš Lietuvos; 
girdėjau buk gyvenąs Chicago. Taip
gi pajieškau savo draugo Jono te- 
meičio; Kauno gub., Zarasų pavieto, 
Skapiškio vol., Kundrenų sodžiaus. 
Taipgi Ir Dominiko Geilluno ir Ska
piškio miestelio; pirmiaus jis gyveno 
Boston, Mass. Jis patys ar kas kitas 
malonės duoti žinią adresu: 

Pov. Arlauskas
453« So. Honors st, Chicago, Ui

visą 
prieŽmogelio supratimą parodo pats

laiškas. Jam rodosi, kad jis gri-pM rinkimo prisidėti, 
norius, tai jį jau labai lengva vi
siems prigauti, todėl ką jis nenu- 
sipirks, kad ir dalykas bus dides
nės vertės negu jis mokėjo, bet 
jis vistiek jaučiasi prigautu.

Nusipirko žodyną - na ką da- ^Is jos turtas, kokis kuni- 
bar, juk reikia, kaip paprasta 
kokio žydo ‘tavorą”, kaip nors 
nupeikti. Ypač, kas blogiausia, 
pirkdamas nieko negalėjo nuderė
ti,- nė magaryčių negavo — po 
plynių I ar gi tai nemažai pri
gautas ?

Reikia kaip nors pabarti; bet 
kaip? Aa! atsimena, kur tai gir
dėjęs sakant, jog kas tai užsi- 
puolęs ant “švento tėvo, kardinolų 
ir tt.”, J' ” “ 
pras 
kad tai jie teip daro, jie 
persigąs; o gal ir pinigus 
žįs.

Jie “bagoti”, “sukrovę 
nūs’’ — o ar tai su Dievo 
ba ant žemės sukraut

Mes 
vo 
kias 
viut žinias ^ Kiek lietuvių abelnai 
gyvena kokiame mieste; kiek para-

nerimų patalpinti
1910 m. Kalendoriuje 

statistiškas apie lietu-

sa-

gas klebonauja; kiek draugovių 
mieste, kaip jos vadinasi, pagelbi- 
nės ar kitokios, kiek narių pri
guli prie jų, kiek kokia turtų turi. 
Beto butų geistina žinoti kiek tur
tų abelnai lietuvių rankose ir tt. 
Prisiuntėjams suteiksime dovanas 
sulyg žinių svarbumo.

Žinias malonėtume greitu laiku ___
gauti, nes Kalendorius jau rengia- 3< Vau*hn 
mas.

Ant. Šimkus n 
Glrard, III.

Kas čia, žinos, arba su- 
sau mano — parašysiu, 

ims ir 
sugrą-

milijo- 
pagel- 

turtus! 
“Su teisybe nė vienas milijonus 
nesudės’’ — jis sako. Labai gerai 
— juk šventas tėvas, kardinolai 
ir vyskupai yra milijonieriai. Ar 
ir jie su neteisybe sukrovė tuos 
turtus ?

Jis sugraibo keletą angliškų ir 
lietuviškų žodžių ir mano, kad “jie 
nors “milijonieriai”, bet teip paiki, 
jog nežino kokius žodžius į žody
ną sudėjo”. Mislina — “aa, pa
laukit, aš jus pasigausiu I Ana, 
pas Motiejų seną amerikoną klau
siau — jis sakė, jog tokių žodžių 
visame sviete nėra I”

Musų kritikas Vinciunas “Vien. 
Liet.” raudoja, jog lietuviai ne
kritikuoja.... Žioplas ir gana! 
Lietuviai yra per daug dideli kri- 
tikieriai. Kiekvienas “grinorius” 
pilnai persitikrįs, jog viskas yra 
kvaila, ko jis nesupranta, — vis
kas verta išjuokti ir iškritikuoti. 
Nusipirko kur, ar šeip gavo kokią

J. Ilgaudas,
So. Halsted st., Chicago, III.

OLSZEWSKIO
Bankos Valandos
•. Halsted &L, kertė 33 ąat.

Musų Banks yra atdara priėmimui, 
i iimokėjimui ir siuntimui pinigų ir ėit 

kurčių kasdien nuo 8 valandos ryto 
Iki 9 vai. vakaro, o nedėlioms ir šven
toms dienoms nuo 9 valandos ryto 
Iki 9 vai. vakaro.

Pats Olszewskia būva Bankoje se
kančiose valandose:

tiektomis dienoms: Nuo 8 valandos 
ryto ikg6 vai. vakaro.

Nedėlioms Ir iventoms dienoms: 
Nuo 11 valandos ryto Iki 4 vai. po 
pietų.

Panedėllsle: Nuo 8 valandos ryto 
iki 1 vai. po pietų Ir nuo 8 Iki 9 
valandai vakare.

Norintiejie asabiškal pasimatyti su ] 
patim Olssewskiu malonėkite atsilan
kyti viri nurodytose valandose. _ !

3252

Laconia,

brolio
buvome
tuomet

Turime
Jis pate ar

N. H.

Adonio 
au tė- 
musų 

prie jo

Alezander Brothman 
r "" “ __________ _______

Tel. Central 4924.

Parsiduoda pigiai 2 lubų su dviem 
pagyvenimais medinis narnąs su lo
tu, nešantis randos 830.00 mėnesyje. 
Klauskite savininkės. 

Mrs Eilėn Tracy
909 W. 18th st, Chicago, 111.

Parsiduoda barzdaskutykla su 2 
kėdėmis, labai geroje vietoje; visuo- ---- -------------———
met galima daryti gerą gyvenimą riko* Lietuvių Fermerių kollonijoj, 
Miestas didelis, o Ūktai viena lietu- kurioje gyvena jau daugelis lietuvių, 
viską barzdaskutykla. Man j—'’'1* 
tuojaus miestą apleisti, todėl 
du pigiai. Atsišaukti pas: 

J. G. L.
123 W. Leonard st, Grand

Mich.

Pigiai parsiduoda galiūnas T 
apgyventoje vietoje. Atsišaukite pas 
savininką:

John Rachael
548 80. Canal

n •« . • - . įjos, nepertoli nuo Chicagos, šals ra-Parsiduoda pigiai 9 ruimų na- vietinio miestelio Manistee, Mkf. 
mas, įrengtas f  ------J— ’ *—’ -
išccmentuotu
2 šeimynom. ___ w
karų linijų. Lietuvių apgyventoje 
vietoje. Atsišaukite pas savininką 
adresu: 1322 Keith avė., Grant 
Works, III. 1

FARMOS! PARMOS!
Plrsite Faunas Didžiausioje Ame- ’

reikia j žemė lygi ir gera, ne akmenuota Ir 
parduo- ~ •ne balos. Puikiausia vieta žmogui, 

j ieškančiam geros Ir nebrangios že
mės. ' Galima gauti lengvomis išmo- 
keetimis; reikia Įmokėti mažą dal|, p ’ o kitą galima išmokėti per daugelį 
matų. žemė derlinga, auga visokį 
javai? kviečiai, rugiai, vasarojai, bnl- neiuvių reg Yra upfte lr

- ežerus, su tokiais-pat laukais kaip 
ir Lietuoje, todėl męs ir vadiname 

.f'TrtTTvtna Lietuva Ji gulist. arti u-tos gatvę*. vakarjngje dalyje Micbigand valstl-

_______ . __ j, r j « 1 W«
SU gazu, maudyne ir | Žemė_ parsiduoda dabar po |3.00 ako- 
skiepu. Gyvenimai 
Arti trijų gatvinių

r s ir brangiau. Norėdami daugiau 
dasišinoti ar apžiūrėti tas žemes, at
važiuokite ar aušinėkite su manim, 
gyvenančią ant tą žemių, šiuo adresus, 

Antan Kiedfs, 
Peacock. Mfch., Lake Co.

Mes su j ieškome.
Kada norite pirkti namą ar lotą, 

ateikite į musų ofisą Ir pasakykite 
kok| namų norite pirkti, kokioj vie
toj, Už maž-daug kokią kainą, kiek 
pinigų galite (mokėti^iš kalno ir kiek 
gulite mokėt! kas «ūčūvs1s, o mes 
jums surasime toki namą, koki jus 
norite. , - r

Mes visada turime visokius namus 
visokioms kainoms, bet tankiai at
sitinka kad tūlos rūšies naihus iš- 

— ------- parduodame ir toj pačioj dienoj nesamo, Hardwlck valsčiuje (township) turime. Tokiame atsitikime mes {ra
li- Blairatown "free delivery routo įome J savo knygas reikalavimą jū

sų, ir kaip tik surandame atsankant} 
namą tuojaus pranešam atsišauku- 
-*—. Kas pirmesnis atsišaukia tas

APGARSINIMAI
, “7----r----- r

NAUJI. NAMįf NUMERIAI.
Nuo pirmos dienos rugsėjo kiek

vienas Chicagos namas turės nau- 
|knygą, jeigu tik ne Bačkausko iš- Jus numeriu ptisdami išvengti 
leista, tai ir kritikuoja. Jis pats kla,d« ws Por**c Panešti gar- 
sako, kad jis žioplas, grinorius, bet bin^ publikai, kad Jos. Trinerio 
visgi jam rodosi, jog jis daugiaus 
už visą svietą išmano.

“Birutes” Pranešimas.
Dabar jau priguli prie “Birutės” 

choro suvirs 70 asmenų, vienok 
draugija nori būtinai turėti dar 
didesnį chorą, nori turėti chorą iš 
100—200 asmenų. »Todėl kviečia
me jaunimą kuogreičiausiai prisi
dėti prie musų būrelio. Kiekvie
nas priklausantis prie choro iš
moks visą teoriją muzikos, kurią 
p. M. Petrauskas jau pradėjo mo
kyti, beto išlavįs savo balsą ir 

{visuomet praleis vakarus linksmai 
I ir >smagiai.

fabriko numęrja pakeistas šitais nu
meriais I333,»-I339 So. Ashland 
avė., Chicago^* I1T. Gerumas Tri
nario AmerikoQįiškojo Eliksyro. 
Karčiojo Vyno liks nepakeistu ir- 
visada, kaip ir pirmiau, bus ge
riausiu vaistu nuo visokių skilvio 
nesveikumų. Kaip veik tik Tami- 
sta pajausi, kad jūsų* apetitas ir 
jiegos mažinasi, tumiau pradėk var
toti Trinerio Amerikoniškąjį Elik
syrą Karčiojo Vyno. Vartok jį 
visuomet kada busi išbalęs, ligū
stas, negerame upe, 'kuomet turėsi 
blogą maisto gromuliavimą ir nu
silpusius nervus. Gaunamas ap- 
tiekose. Jos. Triner, 1333—^339 
So. Ashland avė., Chicago, I1L

Viešas Pardavimas
DvieĮų Gerų Ūkių. .-

Palaikėjai mirusio George Ashley Į 
parduos Blairstown viešbutyje, 
SU BATO J E, 4 d. RUGSĖJO, 1909 m 

(2 vai. po pietų). - < 
žemiau aprašytas nuosavybes esan
čias arti Frankltn Grove mokyklos 

ir Blairstown 
2, N. Y.

APRAŠYMAS UKŽS No. 1. -—-»
Ūkė susideda iš vieno šmoto ir šiam. pmutssuu atsisauKia tas 

penkios-dešlmt devynių akrų; ketu- pirmesnis turi progą gaut tą ko 
rfos-dešlmt penki akrai medžių, ke- reikalauja.
liolika akrų pievos ir ganyklos, di
delis vaisių daržas, obuolių Ir kito
kių vaisių medžių, didelis ežerėlis Ir 
likusioji žemė visa geros ariamos 
dirvos.

Ūkė gerai apžiūrėta vandeniu, nes 
bėga upelis per didelę dal| ūkės; o 
taipgi randasi keletas šaltinių.

Gyvenimo namas yra iš septynių 
didelių kambarių, nuolaidus stogas, 
gera kelnorė ir visas geriausioje tvar
koje. Kiti namai yra šitie: didelis 
tvartas su kelnore, ką-tlk pabudavo- 
tas, didelė pašiurę, dviejų augštų 
kiaulių tvartas, gera daržinė Ir tvar
tas. Visi šitie namai tapo neseniai 
naujai nuteplioti Ir visi geriausioje 
tvarkoje.

APRAŠYMAS UKftS No. 2.
Ūkė susideda iš vieno šimto - akrų, 

kurių apie 50 akrų yra girios, di
delis senas obuolių ir jaunas obuo
lių daržai, kuriuose randasi ir kito
kį vaisiniai medžiai. Likusioji dalia 
ūkės gera ariama dirva. Ūkė ge
rai aprūpinta vandeniu, nes bėga 
upelis per ūkę, beto yra Ir šaltinis.

Gyvenimo namas yra iš 6 kamba
rių, nuolaidus stogas Ir gera kelno
rė; visas bevelk naujas ir naujai nu- 
t'pilotas. Didelis tvartas su kelnore, 
nauja pašiūrė ir (rankių kamara, 
taipgi didelis vištų tvartas. Visi na
mai geriausioje tvarkoje.

Ūkės bus parduodamos ant lengvų 
išlygų, kurios pasigarsins dienoje 
pardavimo.

Ypatos, norinčios pamatyti ukes ga
li tą padaryti, atsišaukdamos pas 
A. B. CrStg.

Palaikėjai mirusio. {
George Kshleįf. |

Musų ofisas yra visiems žinomas 
.įkaipo ateakančtausis, ir kas nori ko- 
. k| namą parduoti, ateina pas mus 
, užsirašyti. Todėl, pas mus galite pa

siskirti sau namą, kaip didelėje krau
tuvėje visokių tavorų.

Desėtkal lietuvių iš to jau pasi
naudojo, jus galite tą pati padaryti. 
Jūsų naudai pagarsiname kelis ba
rnus per laikrašt( — iš ko galite ma
tyti kiek visokių namų turime 
davimui.

3) 2 lubų kampinis mūrinis 
mas, 6 pagyvenimai. L_l 
randa 345 ( mėnesį. Kaina

4) 2 lubų murinto namas, kampinis,
puikus. Randa 370 { mėnesį. Kai
na .................................................. 35500.

11) 2 lubų, puikus medinis namas. 
Randa 328 { mėnesį. Kaina .. 32500.

13) Medinis namas, 9 ruimai, 2 pa* 
gyvenimai, randa 320 į mėnesį. Kai
na .................................................. 31700.

14) 2 -lubų mūrinis namas. 2 pa
gyvenimai, po 6 ruimus. Kaina 32000.

15) Mūrinis neonas 2 pagyvenimai,
- — <—« 12000.

vietoj.

na- 
Izotas 26x148, 
— .... 13700.

9 ruimai. Kaina .. .................

17) Mūrinis namas geroj vrcuuj. 
Lotas 25x131 pėdą. Kaina .. 32200.

18) Medinis namas. Lotas
pėdų. Kaina ...................... .

20) 3 lubų mūrinis namas, su krau
tuve. Randa 378 { mėnesį. Kai
na ...........    37&HI

25x125
31400.
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PIRMA LIETUVIŠKA RANKA AMERIKOJE
3252 SOUTH HALSTED STREET, Kampas 33iios, CHICAGO, ILL

A. OLSZEVVSKIS, Savininkas.

, ŠITA BANKA skolina žmonėms pinigus pirkimui namų ir lotų mieste Chicagos nuo 
žiausios iki didžiausios sumos . Jeigu perki namą ar lotą, o neturi visų pinigų, ateik pa* mus, 

, o męs tau juos paskolinsime už prieinamą procentą ir ant lengvų ismokesčių.
ŠITA BANKA taipgi priima užčedyjimui pinigus nuo mažiausios iki didžiausios sumos 

ir moka depozrtoriams 3% metams.
ŠITA BANKA taipgi parsamdo žmonėms skryneles (Boxes) pasidėjimui pinigų už $3.00 

metams. Šios skrynelės taip yra apsaugotos, kad prie jų nė ugnis nė vagis negali prilįsti.
ŠITA BANKA parduoda namus ir lotus lengvais išmokėjimais. Jei nori pirkti namą ar 

lotą mieste Chicago, ateik pas mus, o męs tau surasime tą ką norėsi ir ką jieškai.
ŠITA BANKA apsaugoja nuo ugnies na mus,* biznius ir naminius baldus turtingiausiose 

Apsaugojimo (Insurance) Kompanijose. Taigi apsaugoja ir gyvastį bei susižeidimą (“Life and 
Accident Insurance”). / .

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

..

ŠITA BANKA parduoda Šifkortes visų linijų ir įminei* pinigus į Europą ir visas dali* 
svieto geriau, greičiau už visas kitas bankas.

KO TIK REIKALAUJATE, ateikite pas mus, o męs su noru iširi a u*yxi mę Jųsų reika
lus ir jeigu bus galima, męs juos geriau ir pigiau atliksime už visus kitus.

A. OLSZEVVSKI
3252 SOUTH HALSTED ST. CHICAGO, ILL,

¥

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

dien nuo 8 valandos ryto iki 9 valandai vakaro, o nedėldieniais ir šventomis dienomis nuo 9 
valandos ryto iki 9 valandai vakare.

Olszevvskis pats Bankoje būva šiose valandose: 
šiokiomis dienomis: -

Nuo 8 valandos ryto iki 6 valandai vakare. 
Nedčldieniai* ir šventomis dienomis:

Nuo Ii valandos ryto iki 4 valandai po pietų.

Nuo 8 iki 9 valandos ryto iki 1 valandai po pietų ir
Nuo 8 iki 9 valandai vakare.
Norintieji su patim Olszewskiu asmeniškai (asabiškai) pasimatyti malonės kreiptis aukš

čiau nurodytose valandose. r
GYVENANTI tolymesniuose miestuose kreipkitės prie musų laiškai* adresuodami

23) Mūrinis namas, 6 kambariai, 
arti musų bankos. Kaina .... *1500.

24) Mūrinis namas, 10 kambarių, 
arti musų bankos Kaina .... *1790.

29) 8 ruimų medinis namas. 2 pa
gyvenimai. Lotas 25x120. Kai
na ................................................. *2300

47 > Naujas, didelis 2 lubų mūriais 
namas. Lotas 25x152 pėdas, namas 
21x75 pėdas. Kaina .............. *7000.

51) 2 lubų marinis namas. Krau
tuvė su 4 ruimais ir 2 pagyvenimai 
po 4 ruimus. Staldas. Kaina *4500.

52) I ruimų marinis namas, 2 pa-

pėdas, arti Halsted st Kaina *2300.

53) Poškus 2 lubų mūrinis namas,
2 pagyvenimai. Aukštas ponamis.

*3906.Ksšhs -
5t|) Puikus 3 lubų mūrinis namas, 

3 pagyvenimai po 6 ruimus su mau
dykloms ir * ruimų gražus mūriais 
name! te užpakalyj. Rando* neša *57 

" *5700.

57) Labai gmšn* .narinis namelis, 
aukštas jMjnamis tr vilkai. Užpa- 

--kalyje staldas. Lotas 3744x127% pė
das. Kaina ......... ....................... *8000.

60) C mūrinis namas. Lo
dina .................. 11200-

*1) 6 ruimų mūrinis namas. Lo-
• tas Kaina .......... *218*.

62) 3 lubų murini* ir 2 lubų me-

d* *600 i metn*.^ Gražioje vietoje. 
Kaina . .............. .. >4700.

■ ■- J \• * ■ - ’ •

64) 2 hibų mūrinis namas. Šaita
nas Ir 3 pasyvenlmai po 4 ruimus. 
Raede *540 į metus. Kaiaa *5000.

65) Kampini* bizniui lotas, 53x130
nėda 4 Kaina .4.............................*2000.pėdę * Kaina .4

62) 10 ruimų geras namas. 
25x55. Randa *18. Kaina..

Lotas
$1650.

71) Naujas, 3 lubų mūrinis namas.
5 pagyvenimai. Randa *68.00. Kai
na ........ ........................................ 17800.

78) 2 lubų mūrinis namas, 
gyvenimai po 6 kambario*. 
25x185. Randa *22. Arti

Lotas 
parko 
12500.

Ws i

Mii

■
d

fe

74) Grynai naujas namas. Su vi
sais naujaisiais įtaisymais. 2 pagy
venimai po 6 rainius. Lotas 25x125 
ant bulvaro. Puiki rezidencija. *1000 
iš kalno — reštą išmokestlmls. Kai
na ........................................  *5400.

75) Pulki, nauja 2 lubų rezidenci- 
Ja. Lotas 96x125. Randa *1500 | 
metus. Gražioj dalyj miesto. Kai
na ............................................. *17090.

PASARGA. Kas nori nusipirkt 
sau lotą pigiai tegul ateina pas mus.

A.OIszewskl
3252 S.Halsted St

“DOVIERENNOSTIS”
"B111 of Bale“, Kantraktus. “AfTida- 
vits". Testamentas, ir visokius kitus 
notarini likus dokumentus išdirba, ir 
užtvirtina pas Konsolių. Lietuvys 
Notaras

J. J. HERTMANOWICZ.
Teipgt Inkorporuoja draugijas. Ofi
sas Lietuviškoj Bankoj

A. OLSZEWSKIO,

Knygų Kataliogas
No. 4 Alium* ir kitos pasalins Guy 

de Maupassant’o, vert* J. Laukia.

4. Du maži kareiviai, 5. Dienynas pa-

K Užšąlu vi o j padangėj. 9. Atsikirti
ma*, 10. Vienatvė, 1L Tėra* ir aunu* 

viena* ii geriausiu raitininku pasakų 

pusk 116.

Orison 8vMt-M»rf«n. Lietavlškon kal-

sėjuslų žmonių. Labai naudinga kny-

pusi. 235. 
Apdaryta

. *146
, *140

No. 36 Gyvenimo vaizdeliai, suside
danti ii devynių sekančių gražių paw

kaičių: Atsisveikinimas, Vagia, Kas 
kalus. Gatvės valkai Paparčio žie
das, Miško sargas, Signalas, Keleivis, 
Būvio esybė. Chlcago, III 1902, pus
nių 99............................v................1fc

•No. 43 iš gyvenimo lletuvi*kų Vė
lių bei Velnių. Pasakos surinktos d ro 
J. Basanavičiaus, šioje knygoje V I pa 
keli šimtai gražių pasakų, apie rojų 
(dangų), čyščių, peklą; apie giltinę, 
marą, cholerą; apie dvasias (dūšias), 
velnius, jų vaidlnImąsi Ir ŽL Pasakos 
užrašytos tokioje tarmėje, kokioje bu
vo girdėtos. Panevėžyj — pagal tar
mę panevėžiečių; Šiauliuose — pagal 
tarmę šiauliečių; Suvalkų gub. — pa
gal tarmę suvalkiečių; Prūsų Lietu
voje — pagal tarmę Prūsų lietuvių; 
Dzūkijoj — pagal tarmę dzūkų ir tl 
Chlcago. IIL 19*8, pusi. 47l0. Popieros 
apdaruose.  .....................  >140
Audimo apdaruose.......................... *2j00

Na 44 I* mano atsiminimų. (Su au
toriaus pav.) Parašė Dr. Vincas Pie
taris. Spaudos parengė d-ras J. Baa> 
uavičios watųs bijograftškl e pi pase 
kojiniai ka.-KUrtų Lietuvos vietų. Chl 
cago, UI. 1905. pust 301................. 75c

No. *44 14 Gyvenimo lenoJM ų-

Wc

Na n Karta Laukime*. (Kareivio 
atsiminimai.) Parašė Vsevolod Garšin. 
Vertė A. Laite. Užimanti pasaka Iš lai
kų karės maskolių sn turkais. Chlca
go, IIL 1906, pusi 81. ...» .... 20c

No. 397 X aplos kančios. Kilta Pa 
rašė Liepukas. Chicago, UL 1909, pus
lapių 28............................  10c

Cta telpa 141 labai gražių, juokingų, 
išmintingų tr žingeidžių pasakų. Chl
cago. III. 1908, pusi. 280............. >125
Drūtai apdaryta............. ............... >140

Surinko. Dr. J. Basanavičius. Dalis II. 
Ola telpa 206 labai gražių ir Juokingų 
pasakų, berijančių kiekvieną skaity
toją ir klausytoją ir labai naudingos 
Chlcago, m. 1*03, pusi. 836........... *1.25
Drptal apdaryta......................... >140

Surinko Dr. J. Basanavičius. Dalis III. 
čia telpa 202 dar gražesnės ir juokia-

Drūtai apdaryta.

Surinko Dr. J. Basanavičius. Dalie IV.

Dro. J. Basanavlftlaufc surinktų pasa
kų, telpa keli šimtai aklinančių ir Juo
kingų pasakų. Kiekvienas, nusipirkęs

dali, tarši per visą savo amžių nolš- 
semamą pasakų tjOrtą................... *145
Drūtai apdaryta. ...H.................. *140

Paagk Krkman-šajtrijaąą sutaisė 8 M. 
Paveikslas iš Napoleonų I paskutinių
jų kariavimų. Chlcago, 111. 1907, pus
lapių 44...........   18o

No. 76 Max1m Gorki J. Pasakojimai.

Makaras čudn, Rudenyj, Dvidešimts 
šeši Ir viena. Chlcago, III 1906, pus
lapių 108. .................  .... 25o

No. 90 Olltlpa. Graži apysaka Iš 
laikų savitarpinės karės šiaurinės 
Amerikos indljonų. Vertė A. Olšev 
skis. Antra pataisyta laida Chlcago, 
m. 1906, pusi. *5. .............. .. «... 25c

No. 97 Pamokslai išminties Ir tei
sybės, lėguldinėtl galvočių visų am
žių Lietuvos vaikeliams. Parašė kun. 
Taurė. Trečia laida, čfa telpa 138 
juokingų, bet išmintingų ir pamoki
nančių pasakaičių, mokinančių doros 
ir išminties. Chlcago, 111. 1399, pus 
lapių 183. .....................  6Oc

No. 98 Prtkgaro atgijimas. Parašė 
L. Tolstoi, vertė Z. A. Kritiškas pie
šinys dabartinės draugijos tvarkos, 
alegoriškai parašytas. Chlcago, III. 
190*. pusi. 22....................................... 10c

Na 100 Pasaka apie kantrių Aleną, 
dukterj tarkų ciesoriaus AntonljaeA 
kuri per 23 metus vaikščiodama po 
svietą, daugybę bėdų ir vargų išken
tėjo. Antra laida. Iš lenkiško vertė 
A. Olševskls. Chlcago, Dl. 1902, pus
lapių 66.............................................. 20c

Na 103 Pasaka apie Adomų te Jie- 
vą. Priedas prie sulyginamosios my- 
thologijo*. Parašė Paul Lafargue, pa
gal vokišką vertimą lietuviškai sutai
sė P. Miškinis. Chlcago, III. 1908, puo> 
lapių 31................... 10o

Na 114 Ponas i« bernas. Apysakė
lė L. Tolstojaus iš gyvenimo masko
lių kaimiečių, žingeidi norintiems su
sipažinti su buvlu ir sąlygoms masko
lių kaimiečių gyvenimo; ji verčia 
skaitytoją drauge jausti su vargo pri
slėgtais žmonėmis. Chlcago. III 1904, 
pusi. 60......................m...................15e

No. 124 Robinsonas Kruzlus. Graši 
morališka pasaka. Antra pataisyta lab 
<ta. Chlcago, IU. 12*8, JtesL 83. ... 25*

Na 180 Revoliucijos žmon**. Para- 
š* A. Niemojewsl0. vgrt* K. PuldA 
torius, 7. Paukštis, 8, Ponas Jėzus 
Varšavoje. Knygeli jdoihi kiekvienam. 
Chlcago. 111 1906, pusi. 7A..........20c

Na 134 Sidabrinis kryželis arba dai
lidė Iš Nazareto, i Apysaka iš laikų 
kankinimo Kristaus. Bugenljns Bus. 
Vert* J. Laukta Ortcago, Ui. 19M.

plėtojimąsi nuo pat menkiausių pa vi 
dalu iki didžiausių ir tobuliausiu- Chl-

Kaina

Na 185 Žmogus nepliuškta. Vert* i* 
švediško Nėris. Labai graži apyaak*- 
vedė su varginga mergina ir laimin
giau gyveno ui kitus, apsivedusius su 
turtingoms, šita apyaakėl* užima 
kiekvieną jauną vaikiną ir merginą ir 
lė, kaip turtingo prekėjo sūnūs apsš- 
Telpa čia sekanti apsakymai: L «un-

Ūkiai*. 2. Viesulą, S. Motiejų* Bali*.

No. 200 Aklo už ak|, dantis už dan
tį. Juokai viename akte. Perdirbta iš 
vokiško. Chlcago, III. 1967, pusi 29. 
Kalne............................i............. . 10a

No. 210 Dėdė atvažiavę. Komedija 
viename akte. Pagal lenkišką sutol-

No. 225 Gerlaus vėllaua, negu nie
kad. Komedija viename akta Pagal 
lenkišką sutaisė K. B—a ir M. P—ta 
Chicago, 111- 1903. pusi. 48............... 15c

Na 257 Kun. G ramules rattlnyčlA 
Ja Komedija viename akte. Parašė 
kun. Fr. Hudor. Grašiai parašyta ko
medija, tinkanti pen-tatymul. Chlca
go, m 1906, pual. 14................. 1*c

Na 262 Mlndaugls, Lietuvos kara
lius. Istoriškas paveikslas 6-se aktuo
se. Lenkiškai parašė Julius Slovac- 
kl Lietuviškai vertė V. Kapsas (Dr. 
V. Kudirka). Chlcago; 111. 
lapių 86. .... ............... ...

1900, pue

Drama k<No. 286 Pirmi žingsniai, 
tartose veikmėse. Parašė 
šas. Drama parašyta iš revoliucijos 
judėjimo Lietuvoj. Chlcago, III. 1909, 
pusi. 50............................................... 20c

No. 2*6 Piotro Caruso. Vieno veik
smo drama. Parašė R. Bracco. Vertė 
K. Puida. Veiksmo vieta —Neapolis. 
61 ų laikų atsitikimas. Chlcago, UI 
1908, pusi. 82. ............................... 10©

No. 302 šiaurė* 
veiksmų tragedija

lai. Keturių 
ė H. Ibsen.

. vertimų vųj- 
t* K. PuldA VeikTfti*M atsibūva Nor
vegijos šiaurėje k asai lauš Eriko Kru
vinojo Kirvio talkuose. Chlcago, iii

No. 331 211* galx 
dogon. Komedija i 
gal lenkišką sutatš* M. P—ta. Chl
cago, UL 1992, pusL SU*..............10c

Na 381 Gyvybė (kantatas) tr kitos 
trumpos poėraos. Para** Jonas Vlo- 
koška. Telpa čia eilės: Gyvybė, Iš
tvirkėlis, Vylius, 3 sonetai, Proverbai

akta. Pa,

No. 436 Rsvollud Jos dainos. Suran
kiotos iš visur 24 dainos naujos ga
dynės iš revollu :ijos atbalsių. Chtoa 
go. IIL 19*8, pusi. 30................. 15c

kluoee aktuose. Parašė Jonas Visk oš 
ka. Tra fantastiškas piešinėlis, para
dytas sceniškoje formoje. Chicago UL

No. 471 Akyvi ap*ir*išklmal sviete,

Labai naudinga knygelė tiem* kurie 
nori sužinoti, iš ko darosi žaibai 
griausmai, Lietas ir sniegas. Kas yra 
debesiai ant ko jie laikosi .ir tt Chl
cago, IU. 1894, pusi. 79................... 25c

Na 472 Apsireiškimai atmosferoje 
arba meteorologija. Pagal profesorių 
Vojelkov’ą sutaisė Bernas. Aprašo, iš 
ko susitverta ore žaibai Ir griaustiniai, 
nuo ko atsiranda ant dangaus įvai
rios šviesos ir šešėliai, Ir daugybė 
kitų įvairiausių oro apsireiškimų. Pla
čiai ir labai suprantamai paaiškinta, 
kaip galima sužinoti oro permainas ir 
daug kitų Įdomių dalykų. Kiekvie
nas aprašymas, aiškesniam suprati
mui, parodytas ant paveikslo. Norin
tiems arčiau susipažinti su oro ypa
tybėmis, verta perskaityti. Chlcago, 
III. 1*07, pusi. 23a..............................75c
Apdaryta. ...............«.................. *1.00

No.473 Apie žemę Ir kitus svletim, 
jų buvj ir pabaigą. Pagal Hellperną, 
Falbą ir kitus sutaisė Šernas. Aprašo, 
kas yra šėmė, iš ko jF susidetto, aat 
ko laikosi ir kaip sukasi. Kas yra esa
te, žvaigždė*, mėnulis, planėtoa, ko
rneto* ir kito* retai matomo* žvaigž
dės. Su 30 astronomiškų paveikslų. 
Y"ra tai vienatln* knyga, iš kurios 
žmogų* tikrai gali apsišviesti. Chlca
go, III. 1896. pusi. 255.   75c
Ta pati apdaryta..............................*1.00

No. 480 Biologija arba mokslas apie 
gyvus dalktua. Pagal profesorių Nūs- 
baumą autais* Bernas. Mokslas, ko
kiu budu radosi gyvi sutvėrimai ant 
musų šen kės, kaip jie vystėsi, pradė
jus nuo mažų vabalėlių, Iki daėjo lig 
paukščių, žvėrių ir paties žmogaus. 
Su paveiksimai*. Chlcago, III. 1991, 
pusi. 147.............................................. 40c

Na 4*0 Dvi Kellonl | Tolimų šiau
rę. Sutaisė S. Matulaitis. Labai žin
geidus Ir naudingas aprašymas iš ke
lionės | šiaurės poli ūsą. Chlcago, Iii. 
Kaina....... ......................  20c

No. 507 Gamtos letorljs Pagal Bert 
vertė Dr. A. Bacevišia. Knyga su dau
geliu vabalų, žavių, žmonių, medžių 
tr akmenų paveikslėlių; trumpai, aiš
kiai ir suprantamai išaiškina gamtos 
istoriją, ypač t no* dalykus, j kuriuo* 
žmonės šiuri bet jų gerai nesupranta. 
Chlcago, III. 1903, pusi. 209......... 50o

No. 508 Gamtos pajiegos Ir kaip I* 
jų naudotis. Pagal BitnerJ sutaisė 
šernas. Svarbios moksliškos vertės 
knyga, su daugybe paveikslų (vairių 
mašinerijų tr kitokių prietaisų išnau
dojimui gamtos pajtegų. Chlcago, TU. 
1904, pusi. 238....................  50c

No. 616 Ii kur atsirado musų nami
niai gyvuliai 4r auginami augmenys? 
Pagal LAinkevičių sutaisė šernas. Bu

lapiU 73.

No. 525 Kaip gyvena augmenys? 
Pagal LunkeviCių ir kitus sutaisė ker
nas. Su paveikslėliais. Yra tai apra-

Meyer. Iš vokiečių kalbos vertė J. 
Uganda*. Aprašyta, kokiu budu tve
riasi dangiški kanai ir kaip musų že
mė susitvėrė, telpgi, kokln budu atsi
rado ant jos gyvybė. Su paveikslais. 
Chlcago, UL 1906, pusi. 140. ...... 35*

No. 627 Kada Ir kokiu budu gali 
svietas kada-nor* pasibaigti. Parai* 
Prof. Dr. M. Wllh.Meyer. Ii vokiečių 
kalbos verti J. Ilgaudas. Knygelėje

sUlnotl kada ir kokiu budu gali svie
tas pasibaigti tegul perskaito šitą 
knygelę. Chlcago. m 1906, pusi. 135. 
Kaina...............................................  3*o

Na 54* Nematomi priešai Ir drau
gai žmonių. Pagal BttnerJ sutaisė šer
nas. Aprašymas smulkiausių bakteri
jų, gimdančių visokias Hgas pas žmo
nes, jų susekimas, vystymąsi ir tL 
Bu paveikslėliais. Chlcago, III. 1905, 
pusi. 113. .............................................30c

Na 548 OraA Vanduo, Šviesa Ir ši
luma. Lekcija Prof. Blochmann'e. Su
taisė šernas. Visiems suprantamai ap
rašyta ypatybė* chemiško ir fiziško 
proceso, aiškesniam parodymui kurio 
yra daugelis tam tikrų paveikslėlių. 
Chlcago, III 1907. pusi 13*............ 40c

Na M* Benų gadynių Išnykę gyvi 
sutvėrimai. Pagal Hutchinsoną sutajs* 
šernas. Su paveikslėliais. Aprašo se
niausių gadynių įvairius sutvėrimu, 
gyvenusius ant žemės dar prieš atsi
radimą žmogaus, šiandien tų sutvė
rimų kunus žmonės, kasdami gilius 
šulinius, kanalus, arba Imdami iš že
mės anglis, randa giliai palaidotus že
mėje. Tūlų sutvėrimų atrado Melus, 
nesugadintus kunus, užklotus kelioli
kos sieksnių storio žemės eite. Jie 
yra šiandien išstatyti įvairiuose Mažė
juose, iš kurtų žmonės mokinasi pa
žinti kaip sena yra musų žemė. Mok
slinčiai pagal storumą ir senumą že
mės sluogsnių, kuriuose tų sutvėrimų 
kunus raadA gali spręsti, kaip sena 
yra musų žemė ir kaip seniai žmogus 
ant jos atabrado. Chlcago, III. 1900, 
pusi. 87*.........................................  *140
Apdaryta.  ...............  *14*

No. 553 Paėjimas organiško svieto. 
Pagal Bttnerj sutaisė Bernas. Knyga 
didelės moksliškos vertės. JI aprašo 
tvėrimąsl viso sutvėrimo Ir visų gam
tos sutvertų daiktų; parodo, pagal se- 

niuo, daug milijonų metų atgal gyve
nusius aat lemta augmenis, vabalus, 
žvėris, paukščiu* ir tt Bu paveikslė
liais. Chicago, III. 1905 pusi. 131. 35© 

vertė Pr. Staleli*. Kas nori atslttso 
i per- 
1902, 
. 10©

rlą. paukščių. aąnarkoją, žaraapUvių

ilsis. Yra tai svarbiausia moksliška 
knyga apie visas musų pasaulės žmo
nių veisle*. JI parodo visų viešpatys
čių, visų žemė* kraštų Ir net mažiau
sių šalelių žmona* ir jų paveiksluA 
Aprašo jų kilmes, parvą, tikėjimą, pa
pročius, užsiėmimą ir abelnal viską. 
K** nori pilnai pažinti žmonių isto
riją, tegul perskaito šią knygą. Chl
cago, Hl. 1903, pusi 667................>240
Apdaryta. ................................  *240

■ No. *41 Geografija arba žemės ap- 
r«*ymaa Pagal Gelkle, Nalkovskj ir 
kitus sutaisė šernas. Su psvelkslė-

viusų žemę, jos pavidalą, didumą ir 
platumą; jos kalnus, jų vardus, augš- 
M. vulkanus, metančius iš savęs ug- 
hj; iš kokių sluogsnių susideda žemė, 
kur ir kiek joje yra ingflų, geležies. 
Aukso, druskos ir kitų gėrybių; kiek 
marių, ežerų, opių, jų vardai, plotis, 
gylis; kokie kuriuose vandenys: su
rys, prėski kartus: kokie juose gy
vena gyvūnai ir tt žemė aprašyta da
limis: išskaitytos visos viešpatystės, 
karalystės, kunigaikštystės, respubli
kos ir tt. Kiek kurioje žemėje yra 
gyventojų; kokie jų tikėjimai, kalbos, 
papsočiai, užsiėmimai, pramonės, iš
darbiai, Ir tiesos; kokie miestai, su 
klek gyventojų, fabrikų, pramonių; 
kur kokie orai: šalčiai ar karščiai 
lytus ar giedros; kur koks ilgis die
nos ir nakties. Knyga didelė 6x9 co
lių. ant geros standžios popteros spau
dinis. Chlcago, III 1906, pusi. 469. 
Kaina...............................................  *2.00

TU pati apdaryta audimo apdaruose, 
parašai ant nugaros ir šono.........*2.50

No. 655 Istorija sbelnm Dalis L 
Nuo -Seniausių laikų Chlnijcm — 2800 
m. pr. Kr. iki galutiniam išdalinimai 
imperijos Aleksandro Makedoniškojo 
146 m. pr. Kr. surašė Dr. A. Bacevl- 
čia. Su paveikslais, parodančiais tų 
laikų piramidas, sienas pilių, tvirto- 
▼Ui; typus kunigų Ir kareivių. Hiero
glifus Akkadų rašto ir tt. Chlcago, PL 
1904, pual. 498.................................*140
Ta pati tvirtuose apdaruose. ... *145

Na *57 Istorija Suvienytų Valstijų 
šiaurinės Amerikos nuo atradimo ir 
dar prieš atradimą Amerikos iki 1896 
m. Aprašo, kaip Kolumbas atrado 
Ameriką, kokie čia tada žmonės gy
veno. kokie žmonės pirmiausiai II 
Europos pradėjo plaukti | Ameriką, 
kokios karės buvo, už ką -kariavo ir 
kokiuose metuose; kiek buvo prezi
dentų, kokie ir kiek kuris gero šiai 
šaliai padarė Prie galo knygos telpa 
Suvienytų Valstijų KonstitucijA kuri 
yra reikalingiausia žinoti kiekvienam 
žmogui, gyvenančiam šioje šalyje. 
Chlcago, IIL 1896, pusi. 364...........*140

Ta pati audimo apdaruose, aukso 
literos ant nugaros ir šono.........*145

No. 65* Istorija Chlcago* Lietuvių, 
jų parapijų ir kun. Kraučuno prova su 
laikraščiu "Lietuva”, buvusi balan
džio mėnesyje 1899 m. čia telpa ap
rašymas: kiek lietuvių yra Chicago- 
je, kiek lietuviškų draugysčių, su ko
kiais vardais ir siekiais; chronolo
giška peri valga Cbicagos lietuvių dar
bų nuo pat čia jų atsiradimo iki pa
baigai 1900 metų; istorija jų parapi
jų ir prova kun. Kraučuno su “Lie
tuva“. Chlcago, UI 1901, pusi. 580. 
Kaina...............................................*1-00
Apdaryta. ..•« .........................  *140

Ne. 678 Lietuvių Protėviai Mažoje 
Azijoje nuo senovės Iki jie pateko po 
valdžia Persų. Parašė Lietuvos My
lėtojas (Dr. J. šliupas). Knyga turi 
283 puslapius Ir 4 dideles mapas, pa
rodančias vietas, kur senovėje gyve
no lietuvių pratėvial. Aprašo lietuvių 
padėjimą dar *00 metų prieš Kristau* 
gimimą. Chlcago. Ui. 1899. .... SOo

Na 722 Trumpa senobės Istorija 
Pagal prof. R. Vipper vert* Iš rusų 
kalbos D. Bu paveikslais senoviškų 
liekanų ir 5-lais spalvuotais žemla- 
piais (mapomls). Tra tai tikriausia 
svieto istorija, nuo seniausių talkų, 
daug metų prieš Kristaus gimimą Iki 
nupuolimo Rymo viešpatystės. Chlca
go, III 1904, pusi. 305.....................>1.00
Drūtuose apdaruouA .... .... >14*

No. 85f Apie turtų Išdirbimą. Pa
rašė Bebram. Vertė 8. M. Veikalas 
gvildenantis politišką ekonomiją. Ko
kiais keliais Išsidirba tartai kaip jie 
susikrauna ir kaip atsiliepia ant gy
venimo draugijos. Chlcago, IIL 1900, 
pusi. 139.................................  .... 35c

Na 856 Aukos Karė* Dievui. Para
šė Jos** Gražys. *1 knygelė aprašo, 
kokios kada buvo karės, kas buvo jų 
priežasčių kiek blėdies padarė ir daro 
žmonėms ir kas | jąs žmoniją stumta. 
Chlcago, III. 1902, pusi 40.......... 10c

No. 861 Dr. J. Basanavičius. Lenkai 
Lietuvoje. U rusų kalbos vertė V. 
Gtatautaa. Nurodymai, kaip lenkiška

Lietuvą ir kaip ji kenkia lietuvystei 
sulyg šiai dienai. Chicago, Ilk 1963. 
P«sL <1..................  1»o

No. 907 Kaip žmonės eu ponais ko
vojo? Sodiečių sukilimai Ispanijoje 
XV amžiuje, Anglijoj XVI amžiujie. 
Parašė A. J—tls. Chlcago. 111. 1908, 
pusi. 84................................  10c

Na 921 Labdarybė pirmi aus Ir da
bar. Parašė P. Lafargue. Vertė M. 
N—as. Telpa čia: L Benorės pagonų 
labdarybė, II. Vyskupų ir vienuolių 
tabdaryb* ir III. Buržunsų labdarybė. 
Chlcago, IIL 1908, pusi. 36............. 10c

TIKTUVOS" AGENTAI.

Na 825 Moteris Ir jos vieta žmoni
joje. Parašė J. Laukis, šita knygelė 
aiškina moterų klausimą, todėl yra 
akyva perskaityti moterims ir vy
rams. Kalbėtojai joje atras sau daug 
medžiagos. Chlcago, 111. 1908, pusi 47.* 
Kaina. .............................................. 16c

Na *4* Priedelis 
klausimo. Raštelis |

lietuviško 
ntl* lietu-

po ftekme lenkystės. Chlcago, m. 
1*05, pusi. 38..................................... 10*

No. 970 Tautiškos Politikos Knygy- 
nė lis. Telpa čia Rusijos policijos vieš
patavimas, persekiojimas ypato* lais
vės, draugijų ir susirinkimų, laisvės 
žodžio ir sąžinės. Ir kame išganymas. 
Chlcago, III. IMT, pusi. 4?.............*p3 

>140
Na 1102 Auginimas Ir maitinimas 

mažų kūdikių. Parašė Dr. J. Kulia 
Chlcago, UI. 1*07, pusi. 28. .... 10c

Ją su atyda perskaitys, pataikys , ap- G Kavolius, 
sisaugoti nuo visokių ligų, užlaikyti 
čtelybėje savo sveikatą, pailginti sa-

tu* savo valka*. Chlcago, III. 18*7,

Na 1140 išsivystymas vaisiaus gy
vūnų. parašė Dr. J. Kulis. Bu dao> 
geltu paveikslėlių iš embriotlogijOA 
Chlcago. IU. 1907, pusi. ŽL .... 10c

Na 1157 Koka privalo 9 utį valkų 
auklėjimas? Račkius raštf, parašytų 
D-ro J. šliupo. Chlcago, m 1908, pus
lapių 91. . ...................  .... 25c

No. 1176 Pamatas Visokiai Refor
mai. Vadovas sveikatai, turtui ir lais
vei. Populiariškas raštas apie klausi
mą valgyboa Parašė Otto CarųuA 
Bu raštininko leidimu vert* J. Laukia. 
Knygutė nurodo, kad mėsa ir kai-ku- 
rie kiti, tefp pavadinti dilginanti val
giai yra netinkančiais žmonėms mals- 
tab- Chlcago, UI. 1967, pusi. 113. 30c

No. 1209 Angliškos Kalbos Vadovė
lis tiems, kurie nori trumpa laiku pra
mokti anyĮtekai susikalbėti kasdieni
niuose reikaluose. Sutaisė J. Laukta. 
Antra pataisyta laida. Chlcago, OL 
1908, pusi. 90............   25o

No. 1210 Aritmetika. Butais* B. 
Skačkauskas. Lengvas būdas išmokti 
skaitliuoti (rokuoti). Koęrga padalyta 
| penkis akyriuA Skyrius I — Apie 
skaitlius. Skyrius U — Tropiniai 
Sk/rius III — Dešimtiniai trupintai. 
Skyrius IV — Prilyginimai Ir propor
cijos. Skyrius V — proporcijų prieva- 
dinės. Chlcago, UL 1897, pual. 104. 25o

No. 1300 Rankvedys angliškos kal
bos. Pagal Ollendorfą, Harvey, Max- 
well ir kitas surašė J. Laukis Tra 
tai praktiškiausia knyga išb i mokini 
mui angliškos kalbos paf .am per s» . 
▼e be pagalbos mokytojo. Chlcago. TU 
1906, pusi. 307.................. .. .... *14*
Apdaryta............................... .... *i.so

No. 1328 Žodynas lietuviškai angliš
kos Ir angliškų* lietuviškos kalbų (abi 
dalys —5 i ir .C, t.y. No. 1326 ir No. 
1327) vienoje knygoje. Yra tai reika
lingiausia knyga norintiems gerai pa
tinti anglišką kalbą. Formatas ir ap
darai tokie pat kaip No. 1387. 6440

No. 1326 žodynas lietuvlškal-angli*- 
ko* kalbos. (Dalis I.) Butais* A. La
ite. čia rasi visas lietuviškus žodžius 
išguldytus angliškai. Kctenas žodis pa
ženklintas knrsyvotas literoms prie 
kokio gramatikos skyriaus jis priguli 
Knygos formatas 6x0 collas. Kieti 
audimo apdarai. Chlcago, Iii. 1908.

<2.00
>1.75

pusi. 382.

Na 1327 žodynas angiiškai-fietuvi*. 
ko* kalbos. (Dalis D.) Sutaisė A. La
ite. čia rasi visus angliškus žodžius 
išguldytus lietuviškai. Prie kiekvieno 
angliško žodžio kabėse yra pridėta 
tarmė, kaip žodžius angliškai tarti, 
telpgi kiekvienas žodis paženklinta* 
kuršy vorus literoms 
metiko* skyriaus 'jis 
formatas 6x9 colius, 
apdarais, angare ir 
gražios moroko akuroa šonai audimu 
ant nugaros parašas aukso litaroosA 
lapų kraštai marmuruotl ....,<*4-00 
Ta pati knyga popleios apdar. *34>

prie kokio gra- 
prigult Knygos 
Gražiais drūtais 
kampai drūtos.

No. 1328, tik pilnai apdarytas bran
gia. gražia moroko skūra, (čia audimo 
n*ra b* Malda.)............ .!... *740

No. 1420 Tikyba ar moksiM. Ttkė- 
jlmlški. moksliški ir draugiškai poli
tiški tyrinėjimai, surankioti D-ro J. 
šliupo. Antras pataisytas ir padidin
tas spaudimas. Chlcago, BĮ. 1901, pus
lapių 211.................................. i..-. 5te

Na 1428 Vaišės Kristaus pas po
piežių Pijų IX. Parašė Viktoras Rū
go. Antra laida. Chleago. IU. 1907. 
Kaina. 10©

No. 1498 Lietuviškas SaovlnykaA 
surinktas iš daugelio svetimų sapni- 
nykų ir sutaisytas pagal tikrų* persiš
kai • eglptRką sapninyką, su aprašy
mu planetų atspėjimo ateities. Ge
riausiai išguldo visokius sapnus, ko
kie tik žmogui prisisapnuoti gali Chl
cago, UI. 1895, pusi. 205. .. 
Tas pats drūtai apdarytas. .. 65c

Žmogaua Senumas; Anykščių šilelis 
ir daugėti* naudingų žinių. Šutais*

No. 1515 Naujas pilnas Orakulas 
arba knyga burtų, monų Ir visokių pa
slapčių Ir praktiška C. C. St. Germaln 
Delnažinystė, su paveikslėliais. Su
rinko ir išguldė iš svetimų kalbų J. 
Laukis. Yra tai didžiausia ir praktfš- y
žlnystės mokslo. Formatas 6x9 co
lius, ant viršaus apdarų kolorluotas 
paveikslas burtininko ruimo. Chlca
go. 111.1904, pusi 412..............  *240
Apdaruose. .......................  >3.00

A. Olszewskl
3252 •. HaletodSL. Chicago, UL 

metu ir užsimokėti.

Jonas Janušas keliaujantis Agentas 
po Illinois valstiją ,

A. Lesnisuskas. 298 South Ist 8t 
Jonas Lutkauskas, 112 Grand st

Petras Glaveckas, 635 W. Lombard st 
L. Gavils, 1*34 N. Castle Street. 
Vincas želviu, *63 So. Pacu st

Chlcago, III.
1*98 So. Laavitt st 

124 W. 21st 8t 
878 — 84th PL

Jonas Balčas, 
Vlnc. L^nk-., 
K. Steponis,
K. T. Urbutta. 4552 S* Ashtan* Ava
Ant. žukauskia. 871 — 34th PL

Cleveland, Ohio.
Bbv. šūkis, *524 Forman Ava 3. &

Cambridgeport, M sos ■
Pet. Bartkevičius, 719a Mala SL 

42 Washlngton St

HARTFORD, CONN. 
sevlčius, 40 Mulberry et

r
i



EI mota, 
Antanas Rėklaiti*.

Lawrence,
A. Ramanauskas, 101 Oak e t.-ae t.

Montolio, Mass.
R P. Mlszkinis, 35 Arthur

N*w Haven, Conn, 
And. Johnson, 85 Chamber

S t.

Bt

Philadelphla. Pa.
M. A. Ignotas, 1028 So. 3-nd Street

PorVand, Oršą.
John Brourman, Browman News Co.

; 8sattls, Waah.
Forelgn and Domestic 

Periodtcal Ą New»papor Agency

Worcester, Masa
M. Paltanavlčla, 15 Milbury Street

Bini/VI/IG _fflUKTKIo 
'DOVANAI Prisitisk lOcen. markčmg, DOVANAI 
tuojaus bus pasiustą Jums dovanai, uždarytam konverte.

garsioji knyga VADOVAS IN SVEIKATĄ.

ūh\l ntirlV KA

KM ———

Jauni ir seni, turtingi Ir vargšai, atefldte fr daleiskite man tšskal 
tyli Ją”! gyvenimą nuo lopšio iki grabo. ‘ (

Kaina 50c. Su pasakymu vardo $1.00.
V; ; Garsiausias sviete 

DKLNA1INYS IR KORTU LKMIKAS 

PROF. H. LEIBOVVITZ 
A ' a - Aš pasakysiu tomistai su kuom apsivesi te taipgi ‘j^.

. vardų ypato*, kuri tave mylL

prietlkloo-

Vincas Pūkas
Vincas Pnkas, “Lietuvos” ke

liaujantis agentas Šiose dienęse 
aplankys lietuvius Spokane, Wa$h. 
ir aplinkiniuose miesteliuose val
stijos Washingtono. Kur jis atsi
lankys galite prie jo užsirašyti 
laikraštį “Lietuvą” užsimokėti jam 
prenumeratą ir teipgi duoti pini
gus ant šifkorčią ir išsiuntimo 
krajų ‘ les už j j atsakome.

\. OLSZĘWSKIS, 
“Lietuvos’’ IŠleistojas.

i

VAOOVMinSHMM 
S«fr*ny* X|(| 

Brang** D rauge f 
AkUtuHu įlav< 
Kaipo rujojus D»fl 
duof^.didzau S’^ 
furtgg«toSv<'Wi 
Kad 5u«ryJf<<rr

ligas, prierasttair 
kaip apsisaugoti 
nuo visokiu ligų ir 
kaip būti sveiku ir

DOVANAI
VISIEMS 

SERGANTIEMS 
ŽMONIEMS!

W Eam i vienatiniu kortą lėmiku (burti- 7
>\ . ninku), kuris rali išmokyti kaip laimėti V_/l J

meilę ar draugiškumu tą, prie kurią šir.
dis linkusi nors jie butą ir gana toli.

Prižadu pasakyti tomistai ar tom i s tos vyra*, moteris ar meiluže tei
singa ar prigavinga; kaip apsivesti su ta ypato, prie kurios širdis linku
si; kaip paskubinti apsivedimę su ypato, kurią myli; taipgi kaip 'įgaut, 
įtekmę ant tą, su kuriais sueini. Aš papasakosiu tomistai praeitą, da- 
bartą ir ateitį. Ateik ir pats persitikrinsi.

270 MAXWELL ST., IfSKUIA<!f?S8 
A* KALBU LIKTUVlftKAl IR LKNKltKAL ATSINEBk APGARSINIMĄ. ~

2.

3-

4-

četuvyškojfl kah 
boję, ir iliuatraotĄ 
paveikslais, atežiy- 
mejusio medici
noje Dr. E. Q

OOLLINB, su ’ 
išaiškinimais, apie 
žmogaus kūno ta- 
budsvojimo, teipnt 

• apie r vtekokista

TĖVYNĖS MYLĖTOJŲ DR-3TĖS 
CENTRO VALDYBOS ANTRAtAI:

Pirmininkas: B. K. Balevičlus.
819 — 32-nd st, Chicago. III. 

Vica-Pirmiainkė: O. Ramanauckienė, 
101 Oak st, Lawrence, Mass. 

Raštininkas: V. A. Greičius,
7 Stiles Hali, Valparalso, Ind. 

Iždininkas: A. J. Povilaika,
y 804 Bank st., Watcrbury, Conn. 

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

Literatulkatit Komitetu: J. Gabrys, 
11, rue Sommerard, Paris, France. 
V. Jokobynas. 318 W. ' Broadvray. 
So. Boston. Mass. J. liaukis, (jis 
ir redaktorius T. M. D. skyriaus), 
3252 So. Halsted st.. Chicago, III.

Collins New York Medical Institute, 140 W. 34th St, New York>

ir Pinigu Siuntimas.
■ . Jei nori, kad tavo Šifkortė butų gerai ir greitai išsiųsta ir

kad tavo pasažierius gerai atvažiuotų, tai siųsk ją per,
A. Olszewskio Banką

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

A. Olszewskio Banką
Olszeivskio ofisas siuntimui pinigų ir šifkorcių tapo įsteigtas 

prie laikraščio “Lietuvos išleistuvės 1893 metuose mažytėje par 
.’ > samdytoje stubelėje po No. 941 33r<I Place, o kad žmonių reikalus 

kaipo tai: Siuntimą pinigų, Šifkorčių ir kitus reikalus geriau ir tei
singiau vedė kaip kiti, tai šiądien tas pats Olszewskio-ofisas randasi 
savame, didžiausiame ir gražiausiame šios miesto dalies name 

•vertame $no.ooo.oo ir gėrisi geriausiu pasisekimu, kurio net musų 
konkurentai mums užvydi. Męsgi ant keno užvydėjimų nepai
some, bet savo biznį kasdien platiname ir stumiame pirmyn, ir 
čia vėl paduodame dabartines kainas Pinigų ir Šifkorčių,. kad žmo
nės žinotų kiek jos kaštuoja ir kur jas geriausiai pirkti.

Dabartinis pinigų kursas yra $52.25 už 100 rublių.. Dabartinės 
šifkorčių kainos atvažiuoti Amerikon, nuo Tilžės iki Chicago yra 
sekančios: ,

Holland-American Linija, perplaukianti mares iš Rotterdam į 
New Yofką per 8 iki 10 dienų ..................................... $66.10.
North German Lloyd Linija, perplaukianti mares iš Bremo į 
Baltimore per 12 iki 16 dienų .............................  $63.20.
North German Lloyd Linija, perplaukianti mares iš Bremo į 
New Yorką per 9 iki 12 dienų ......................      $67.20.
North German Lloyd, ExĮ>rcsinė Linija, perplaukianti mares 
iš Bremo į New Yorką per 6 iki 8 dienų.............................. $69.70.

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

6. Red Star Linija, perplaukianti mares iš Antwerpo į New
Yorką per.8 iki 10 dienų ..........................      $66.30.

7. Canadian Pacific R. R. Linija, perplaukianti mares iš Anttver-
po į Montrea! per 12 iki 15 dienų ................................ $62.80.

8. Russian-Anierican Linija, perplaukianti mares iš Liepojaus
į New Yorką per 13 iki 18 dienų .................................... $57-50-

* ę. Hamburg Philadelphia .............      $59.10.

Dabartinės šifkorčių kainos išvažiuoti Europon nuo Chicagos 
iki l'ilžės yra sekančios:
1. Holland-American Linija, perplaukianti mares iš New Yorko ‘

į Rotterdimą per 8 iki 10 dienų .......................................  $55-6o.
2. North German Lloyd Linija, perplaukianti mares iš Baltimore 5

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

Yorko į Bremą per 9 iki 12 dienų.................................... $54.20
4. North German Lloyd, Expresinž Linija, perplaukianti mares

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

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

pą per 8 iki 10 dienų ......./..................  $55-8o
7. Canadian Pacific R. R. Linija, perplaukianti mares iš Mont-

real į Antvverpą per 12 iki 15 dienų ................................ $56.85.
8. Russian-American Linija, perplaukianti mares iš New Yorko

į Liepojų per 13 iki 18 dienų .............'........   * $50.60
Išvažiuojantiems Lietuvon parūpiname ir pasportus nuo 

Rosijos konsulio, teip kad kiekvienas gali drąsiai eiti per ru- 
bežių policijos netrukdomas.

Reikalaujanti -šifkorčių į kitus miestus rašykite mums į kur 
norite išvažiuoti ar iš kur parvežti, o jeigu su vaikais, tai paduo
kite mums visų vaikų metus, o męs atgal pačta prisiusime jums 
visų linijų kainas, tada jus pasirinkę sau liniją kokią norėsite, 

- prisiųsti mums pinigus per Money Orderį ir męs jūsų šifkortes 
kuo greičiausai išsiųsime.

Adresuokite mums visada šiteip:

™ A. Olszewski
3252 So. Halsted St. Chicago, III.

Lietuvių Gydytoja* ir Chirurgas.
3255 So. Halsted SI, Chicago, III.

Gydo visokias liga* moterų, vaikų ir vyrų.

Serganti Vyrai!
Jauni ir pusamžiai, kurie kenčiate 
nuo ligų, nenusiminkite. Susira
minkite! Gelbėkite save! Šauki
tės! prie mus!

Eikite ten, kur busite gydomi sanži- 
n ingai iri greitai pasveiksite! Suččdysi jgy 
laiką ir pinigus eidamas | American Me- 
dicai Dispensary. Patarimas dykai.

Sutinimai Ir kitokį nssvotaumai yra ilgydomi trumpa laiku ra kelioms dienom* mu
sų originalitou tada gpdyvns. Atsakančiai pritaikyta* musų gydymas yra tikriausias ir nuo
dugniausia* budao aalsvieto, pasiekimui nuodugnaus ilgydymo. Negaillnk taiko ir nestatyk

Męs Apdraudžiame

Kiekvienoj nelaimėj pinigai yra reikalingi, todėl nusipir-' 
kitę pas mus Apdraudimo Raštą (Insurance Policy), o atsi
tikime ar ugnies, ar ligos, ar mirties, ar kitokios nelaimės, 
nereikalausite rūpintis apie pinigus. Apdraudimo Kompa
nija išmokės jums tiek pinigu, ant kiek jus busite apsidraudė.

Apsidraudimo kainos yra labai mažos. Su apdraudimo 
reikalais kreipkitės pas

A. OLSZEVVSKI
3252 S. Halsted „St. Chicago.

Nuo Ugnies visokį turtą, ar tai butą namai,'naminiai 
daiktai, vaizba ar kitoniškas turtas.

Nuo Vagių ir Plėšikų. Nuo Ligos ir Sužeidimų.
Nuo Mirtie*.

Męs apdraudžiame VISKĄ Ir nuo VISOKIŲ NELAIMIŲ

IŠGYDO IN 5 DIENAS' žiiSiŠ
Be pollio ar etouęmy

Dr. O. C. MEINE
DENT1STAS

OFISAS- Kempes 31 Ir to. Halatad gil.
(Intams MriMMN.) X CklCAM. IU.

Naujas Išradimas 
Sustiprinimui Ir ultakyuMri plnukų. 
Tūkstantiai plikų įmonių atgavo pui
kius plauku*, sulaikostinkinų niaukų 

___ galvo* labai trumpam* laike, vietoje 
senų atauga nauji, grasu* plaukai. Visokia in> 
{•rnactjs dykai. Artesnėms Statoms reikia ra
šyti įdedant krnsos ženklelį.

PROF. J. M. BRUNDZA

gydoma*. tai gali batl taktas, kad tūriai tąligą per visą savo amžių Ir Ji visuomet atgabeni ta - 
■Uitai neiaimg ir susikrimtimą. Mg* ligydome tukliausiai tokią Ilgą, dėlto kad tarine Jota*

UŽSNlMMlSMtO ARBA UŽAKIMAS VARPOS. Madaro • k Irta aso kaip Ugni kenti 
nu« iiiaktato varios i* kirk daktarą tamstą prigavo ir suvediiojo, mu»ą gydymą* tamiatą tik- 
raL ilgydyn. Su ma*ą gydymą nėr riki* Jokio ptauatyao. Musą gydymas yra geriausias vi* o j

* UŽ NUODIJIMAS KRAUJO. Jei vartojai nuodingus vatettu Ir tari skaninęs, tals- 
daa burnoj*, gerklėje ar pratruklmui ant kokio* aon daile* kūno, tai sergi ano uinuodljimo 
kraujo, kurį gali Ngydytl Amerlean Medical Diaponaary. Mg* jirikome eunkteuetal ilgy- 
domų ligų praeaaustatne padėjime. M f* Uvulysime tavo kraują grynai ir pratoliniine ii vira 
kūno (vairius nevalumui bei anodus trnmyeraln laiku negu kai kitai kokioj daly] paiaoll*.

GUMBUOTOS IR SUSISUKS GYSLOS. TnkJ paHJlmg gylių m f* ilgydome be ra- 
gaillmo laiko, be Jokio ikausmo ir ant tuojau*. Minų gydymai praUlina vlaokina ligotu* pa- 
dijimut, pagamina pllug bėgimų kraujo, lugrųilaa greitai normaHAkg sveikatų ir tvirtumų. 
Skauemai pranyksta visai.

Męs Išgydome kuomet kitiems nenusiseka.
Mga telpri lAgyJome trumpu laiku visas ligas, kurio* apeireilkia tarp Jaunų, senų ir 

pusaatalų vyrų PASIKLAtISIMAS IR lOYYBNNAS DVKAII Vilkų užlaikome slapty
be Jo. Jei bual gydnosaa musų, niekas to neiinoa. Mga turine tam tikrų gydymų kiekvienai

Noriu išgydyti kiek virau vyrą asrtouti išplerimu lytišką daliu švsta. rtriktur*. 
užsikrečiamu* kraujo nuodu*. *erviikų tune lalėjimų paklusimą >ytišfa| dalių a t Udaa 
Uačiančiaa vyru*. — Šita* nuoširdi** pariaiultaimua yra atvira* visiem*, kun* pralaida 
asut r nitu ant daktarų ir vaiatų b* jokios naudo*, ir maoo noru yra parodyta vUasaa 
šitiems tmouima. kuria buvo tvdona dešimitiaa ar daugiau* daktarų ba jok .c pss.se 
kimo, kad *1 turiu vienintelį būdą, kuriuomi tikrai iikvdau.
NomoMk už gydymą be naudss — moKSk už tikrą Išgydymą.

ttgydoesa trateni, tikrai ir a« 
pilna slaptyb< Nervą nuail- 
pnėjimaa. nupuolimą* aveika- 
to», Sūdymas stiprybė*, nubė- 
ttaaa* krauta, uiuuoduimaa. 
Mapuaiaės taiity*.

Plaučių ligos,
Duaulv*. Bronchito* ir kitos 
plattaią Moi tikrai iitvdoma 
nuo vUiauaiu budo. Širdie* 
lito*.

PATARIMAS IR 
IŠTYRIMAS OVKAL

. litvdo kad butam 
sveikas.

Specialistas vyrą ir 
moterų litą. -

kito* lito* tikrai iitvdomoi

votėa. mekuly*. hemorhtodaL

Užnuodijimas 
Kraujo,

Dr.P.G.WIEGNER
(lt LATVIJOS)

Priima ligonius savo ofise;
3315 S. MORGAN ST.
Kasdieną iki 2 vai. po pietą ii nuo 6 vai. 
vakare. ‘ Telefonas: Yards 709.

Herrin, Illinois.
J. T. Adomaitis, Box 708.

Kenosha. Wis.
4. Petrauskas, 72 N. Chicago st

MeL-ose Park, Iii.
F. A. Golubickas, Box

Mlllinocket, Me.
Jurgis Tumosa.

MINERSVILLE, PA.
J. Ramanauskas. Box

N«w Britain, Conn.
M. J. Čeponis, 21 Pleasant Street

172.

538.

V. Atnbrazevičia, 178 Ferry Street 
- NORWOOD, MASS.

B. A. T urna vižlus, 28 Austin St.

Pittsburg, Pa.
Jonas A. Ignotas. 46 So. 22-nd Street
J. G. MHiauckag, A 37 So. 19th st

Paterson N. J.
A. Taraškevičius, 70 Lafayette st.

T.

K.

Pittston, P>.
J Kazakevičių, 103 No. Main st-

Plymouth, Pa.
8. Poteliunas, 345 E. Rlver st

ROCKFORD. ILL.
Adomas Kazakevfėia, 210 E. State st

. 80. Boston, Man.
N. Gandrelius, 224 Athens Street

’ Springfield, |||.
Geo. Tavhilauckae, 701 E. Mason st

Scrsnton, Pa.
. Tuos. Petrikys, 1514

Shenandoah, Pa, 
Kryžananskas, 12^ Cherry Street

Turnere Faile, Muee.
P. Simkonls.

Tacomg, Wash.
J. PuiUs, 220 E. 26th

Union City, Conn.
F. Elmaltis, “ “

Waterbury, 
žemantauskas, 39 

Jurgis žemaitis.

D.

D. 65 Brennan
Conn.
W. Porter

824 Bank
St

Worcester, 
Ant. Bernotas, 

vvnKes-Barre, Pa.
A. P. Alekj, 71 No. Haficock 8t 

„ Weatvllle, IIL 
Juozas J. Klikas.

Mase. 
45 Ward St

Kur gauti “Lietuvą”.
Galima gauti kiekvieną savaitę 

“Lietuvą” už 5c. pas šiuos agentus:

Brooklyn, N. Y.
E. Fromes,
Ant Jankauskas,
T. Jermalas,
J. Milewskl,

73 Grand Street 
37 Hudson avė. 

215 Berry Street 
124 Grantf st.

Baltimore, Md.
John Louisa, 662 W. B^thnors st

. ? Chicago, m. •
P. M. Kaltis, 281 W. North Ava 

John PetroshUs, 10757-Michigan avė. 
M. J. Tananeviče, 168 W. i8th st.

Dom. BočktA

KOZMAS GAUS DYKAI 
kurie prisius krletų 
markių, muių No. 3 
kata Uogų, didžiausių 
lietuviškoj kalboj, S4 
dWeU-pu»lapiai. Jame 
telpa apraJ) Inai suvlri 

’anįflragRh, -'l'Jjuų. vyrų, mote’ų 
itvnlkų.pabalto nuo ko ' 

PTaiid'^ia, kaip Jas 
yĮįšMST ĄygY pu z 1 n Ii. kaip nuo jų 

apulsailĮfotl, kokiai gj- 
W*U9QHm£E^M duule* naudoti, kiek 

j°» prekluoja ir kur jas 
gauti. Pareik slal ir pre- 

oįįįĮįįį^T ke* yvalrlų kvepiančių
SmsKeM ir gydančių muilų. Per-

talžą tumų, Elektro-gydan.
'į čių u par a tų, Rolieri-

jįgjJ OH nįų iėdjrbltnų, Motių.
Hp M Pulnų. Atukų. Drukuo-

)»n,1 MaBliičlių, Ar- 
nonlkų. Koncertinų,

BS 9B Brilvų, Pavlnčevor.ių
W MK te šimtai kitokių koš-
£8 na» reikalingų dulv-

Cm kų. Iškirpk šitų apgar
sinimų Ir prisiųsk mum, o tuojau* gausi visai dy
kai katallogų. John I. Bagdaiunas, Propr 

JOHN’B 6UPPLY HOU8E 
2334-2336 SO. OAKLEY AVĖ., CHICAOO, ILL.

Vaida*

Adresas

Miesto*. Stata

VYRAMS TIKTAI
Kas gali būt matyta

GALERIJOJ MOKSLO
344 S*.StiteSt CHICAGO,ILL 

arti Harriaon gatvė* 
INEJIMAS PYKAU
Žingeidumai Pathologljos 
Žingeidumai Osteologijos

$10. vertas ištyrimas su X-spinduliais dykai.
Vyrai, mananti apalvoati, privalo aUitouktl pas mus dėl iltyrluso, idant žlnotl ar ji* 

tinka spaitadlmui ar m. Kitusyk gali būti kuns kokis liga, kuri kliudytų laimingam gyve
nimai ap*ivedu*wssa.

Jeigu tamista tari kokį nesvoikumų kūne, paeinantį nuo perStaglaoo gamtos tt*aų, tat 
nemėgink jo užslėpti Senatve, ne* Senatvė tiktai gelbsti ligai Įleisti lakui* giliau į kurių, o tada 
tavo sveikata galutinai sunyks

Atsilauk lAtyrtm.l į American Medical Dispensary oHsų ir uksltikrlnk **o, kad esi tikę* 
b pa Įvesti.

IŠTYRIMAS IR PASITHIRAV1MAS DYKAI!
Nereikalaujame pinigą pradžiai gydymo. Jei oegali ateiti pats, rašyk. 

American Medical Dispensary 
91-93 E. VVashington Street Chicago, III.

VALANDOS PRIĖMIMO: nuo 10 ryto Utį 4 pa ir nue S IM 7 vakare.
NodMdiealals Ir Bveirtndieniats nuo 10 ryto iki 1 po pietą.

‘JST VISIEMS REIKALINGA ■iįSS‘;
Liet u vairas ir Rusiškas Notarijušas. Išdirba visokias Lega-1 

iškas po pi eras dėl Rusijos ir Amerikos Doviernastisį Aktus Par-1 
davimo, Kontraktus, “Bills of Sale”, Testamentas, -Ąffidavits”/ 
ir kitoniškus dokumentus. įkorporuoja draugystes, atjieškom sko
las iš Europos ir kitą šalių, atjieškom dalias žemės nuo brolių arba1 
nuo svetimą išrendavojam ir parduodam Lietuvon žemes ir viso* 
kias gerybes. Mes vedame bylas atlyginimo už sužeidimus ir nuo-1 
stolius. Su visokiais aukščiau minėtais reikalais kreipkitės arba' 
rašykite savo prigimtoje kalboje šiuo adresu. t

Europe-American Commercial Office
Street, Tei. Mali 2255, CtitagB, iii.112 South

F. P. BBADCHULIS
- Attorney ACotMiselor at Law
132 S. Clarfc Cur.Madlsun St.

Atwood Biri g., Room 806

I uetuvyi ntuasię Ame

rikoje. Veda tisoMbc bųrtatt* civiliškas ir krimi-

6p. 3112 S. MsMst., arti 3imos
Telsphons Ysrds 2390.

Vienatinė Lietuviška Sankrova
te agentam literatūra* ant ‘'North Slde*' Chicago. 
Čion galima gauti mokslMką, rvietHkų ir d met
iką knygą, rataaėią, Škaplierių, abrozėlių, viso
kią laikraHlą, Amerikos te Europos ir popierą 
granatoms Taipgi atlaikau Visokio to vora: Juo
dyto, paiiąAląjįlgnkaną, drukao>mų maėinukią, 
britvą, storeoskopu te daugelio kitą daiktą. No- 
uzmlriklte aldlauKyti, o busite ušganedlnU.

PETRAS M. KAITIS
281 N. North avė. Chleago, IIL

DR. ZINS, « CHICAGO

įGERA
SNAUJIENA

Kenčiantiems
DRAUGAM
Lietuviam I

Skaitytojau, jeigu esi apimtas kokios ligos ar painiais nesveikumais, 
užsimokės tau atsišaukti į Chicago MocHcal Clinlc, 344 Sc. Stato St. 
prieš ėjimą gydytis kur kitur, nes jie užtikrina tau nuosakią ir laikantį iš
gydymą kožnos ligos, kurią prisiima gydyti. Ar esi nerviškas ir nusimi
nąs, silpnas ir nuilsęs, pavargęs rytmečiais, trūksta noro, be gyvybės, leng
vai nuvargstontis ir neramus? Ar atmintis tavo prasto, gėdysi draugijos, 
trūksta energijos irtvirtumo, akys įdubusios ir nečystoa, pajuodavę paakiai, 
spaugai, plėtmai ar kitokį išbėrimai ant odos, nemorališki ir

Nusilpninanti Sapnai, Patrstytas Vyrisikumas, Seldiszka Silpnybe 
nesusugusioB ir šaltos dalys, nusistojimas šlapume paliktame per naktį, 
pienė tas šlapumas, skausmai strėnose, turi nesveikumą pūslės ar inkstą? 
Išsipūtimą Gyslą Maišely); Užsendlntą Puletekį; Užakimą Varpskylės-.Sy- 
filitišką Uinuodyjimą Kraujo, ar kokią kitokią gėdingą nervą, odos, ktaujo 
ar užsendintą ligą? Ar skruostai įdubę, žymus rūpesčio išreiškimas ant 
veido, neramus naktyje, mainančio ūpo, silpnas vyriškumas, turi užkurdu- 
ms dalis, priešlaikinį nykimą, skausmus kauluose, puolimą plauką, skau
damą gerklę ir tt. ?

Jeigu turi, tai Chicago Medical Clinlc 
užtikrins tau pilną ir laikantį ant visados išgijimą, jeigu jie nuspręs kad 
tavo liga yra išgydoma. Jausi pagerėjimą iš pirmos dienos, ir neužilgio 
atrasi save karalium tarp vyrą ant kūno, proto ir širdies. Niekas taip ne
sunaikina jaunus ir pusamžiui u* vyrus kaip išbėgi m ai sėklos nakties laike, 
arba slaptingas nubėgimas sėklos su šlapumu. Tas padaro žmogą netin
kančiu prie darbo, žsnatvės ir smagumo. Nedaro skirtumo, ar tos paeina 
nuo jaunystės blogą darbą, naturaližko silpnumo ar nuo pertonkaus niga- 
nėdinimo lytišką geidimą.

Męs tikrai tave išgydysime.
Mgs gjSotn te išgydota sėklos nubaglmaa, nervų nusilpnėjimų, utoenėjusi nutetekl. ayill 
nMiKfjflrs.1 iftkns lyUviMlUA. vvnf As^vneža inkifn iv nnalZa 11.... ____» - ’

ATYDAI BROOKLYNO LIETUVIU
Nauja Uetuviika apavu krautuvė 

(Shoe Store), 41 Grand St, Brooklyn, 
N. Y., netoli Houston ir Grand ferų.

Tyrinėk pradžią ir išsivystymą 
žmogiškos rasos nuo lopšio iki grabo, 
pamatyk keistumas gamtos, žingeidu
mus ir milžiniškumus. "

LIUOSA GALERIJA MOKSLO Užlaikau geriaoatoe firmos tavorg. 
Parduodu kuotetoingiauBial ir pigiau

Dr. G. M. Glaser
essn^aa uoim* e. — 3149 S. Morgan Street
K M. M. Kuliavaa. Į 31n><

Dr. G. M. Glaser

■e. Dana visokią operaciją. Ltokuoal ra pagarba*

šiuoml praariu gerbtaasai publikai, jog ealu 
seniausiu gydytoju ant Bridgeporta, praktikuo-

3149 S. Morgan St.
Kampa* 32ros gatves

Nuo ofl**» aprūpinta* naujausiai* bodai* gydy
mo. Visu* ligonius stengai uos*. uiganėdlntl, kaip 
ir lyglloL PaslUkMema*, Jog gerbiama publika 
Ir toliau* mane remi. e»la namie ant kiekvieno

Ir pa»amilnlų vyrą kasmrt prtoi laiką nuėluoja į grabą Jaunyn** lidvkumal, per taokue 
eaalkuopinimal Ir kranjo llroa. Jeiga turi non viena U Tiri pamiltam Mukiu, pasirgtam 
■u mumis pakol da nėra per vila.

Rodą tau nieko nekaituo|a, o »alt užčedyti daug kentėjimą,

ValandM priėmimu ligesrią: nuo 10 ryto Iki 4 pa piot, Ir nuo • M 7 -į--,— 
Nedėliomie ir kitomis *ventoma dienoms: nuo 10 ryto i 14 10 vnl. pietą

CHICAGO MEDICAL CLINIC 
344 SO. STATE STREET CHICAOO, II 1

D-re Marija Dowlatt-Sass
x BURTAS, ttei W. Marrtoess Bt. I 
V. tarti W. u^* »

Į:M iki 11:20 
U jo ui 7 ▼*!. 
!«>»:» Iki U
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