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POLITIŠKOS ŽINIOS.
AMERIKA. . ? 

žemgalio su radėjai
bet

Ame-

Šiaurinio 
dar 
abudu 
rikon, 
vaidai
Peary, kaip ir Dr. Cook turės stoti 
prieš specijalistų mokslinčių ko
misiją ir atsakančiais prirodymais, 
nuorašais observacijų turės paremti 
savo tvirtinimus. Jeigu pasirodys, 
kad Dr. Cooko tvirtinimai teisingi, 
tai garbė Pearyo nupuls, visą gar
bę gaus Cook, jis bus pirmutiniu 
žemgalio suradėju. Kaip ten ne 
butų su tuom, kas pirmutinis prie 
žemgalio prisigriebė, jis nepadidįs 
Suvienytų Valstijų plotd, nes nė 
vienas iš prisigriebusių ten sau
sos žemės nerado, buvo ten ledo 
uždengtos jūrės, o jūrių, sulyg 
terptautiškų teisių, nieks savintiesi 
negali, Jos niekam nepriguli. Ir 
iš sausos žemės plotų toliau nuo 
poliaus ne didelė Amerikai bus 
nauda, nes, kaip užtikrina Cook, 
toliaus už 85° laipsnio šiaurinės 
platumos jis nesurado nė jokio 
ženklo gyvybės, toliau į šiaurius 
nėra nė jokių gyvūnų, nė augmenų, 
taigi aišku, kad ten nė žmonės ne
gali gyventi, neš žmonių gyveni
mas- surištas su gyvūnais ir aug
menims: kur gyvūnų ir augmenų 
nėra, ten nėra ir žmonių. „Sausže- 
miai gi į pietus nuo 85° laipsnio 
šiaurinės platumos ir pirma buvo 
žinomi. Bergždžias todėl buvo 
Amerikos tūlų laikraščių džiaugs
mas, kad Dr. Cooko ir Pearyo su
radimai, prisidės prie padidinimo 
Jungtinių Valsčių ploto. Iš tikro 
niekur tokis godumas ir alkis že
mės neapsi reiškia, kaip tūluose 
Amerikos laikraščiuose; jie nebūtų 
užganėdinti net tąsyk, jeigu visa 
žemė prigulėtų Jungtiniams Vals
čiams ir tąsyk dar. verktų, kad 
mėnulio, Marso ir kitų plianetų 
negalima pasiekti ir užimti po glo
ba žvaigždėtos vėliavos, civilizuoti

netižbaigė ginčų, 
. jau . keliauja

todėl reikia tikėti, kad if
jų turės užsibaigti. Lygiai

Jungfirffų” Valstijų prezidentas 
Taft dabar važinėja po savo vieš
patystę. Nors jis žmonių rinktas 
prezidentu, vet kelionėse politi
kieriai parengia jam dar iškilmin- 
gesnius priėmimus negu tūliems 
Europos monarchams, ir valdžia 
jo didesnė, negu, paveilčslan, An
glijos arba Italijos karalių. .

Anglijoj ar Italijoj karaliai netu-^ 
ri nė jokios įtekmės ant valdymo, 
jie tik reprezentuoja savo valdomą 
kraštą, Amerikoj gi prezidentas sa
vo atsiliepimuose kongresui ir se
natui nurodo politikos pakraipą, 
o politikieriai tankiai paremia pre
zidentą. jAmerikoj prezidentas iš
sirenka sau ministerius ir juos lai
ko tol, kol jie jam patinka, mini* 
steriai visai prieš parlamentą ne
stoja, Anglijoj, Italijoj arba Pran
cūzijoj karalių ar prezidento iš
rinktus ministerius žmonių riekti 

’ parlamento atstovai ant rytojaus 
nuo vietų gali prašalinti. ***-

Ir dabar, važinėdamas po Ame
riką. .prezidentas Taft savo kalbose 
išreiškia savo geismus, b geismai 
tie žinomi: jis geidžia dar didesnės 
\aidžios; ją įgavęs, gali pasigar
sinti ciecoriu ir vietoj renkamo ke
turiems metams valdono, gali tapti 
paveldėju valdžios, kaip yra vi šuo- ( 
se monarchiškuose kraštuose. Taft,

trečiam terminui, nes, matyt, dar 
dirva ne.prirengta ganėtinai, to
dėl užlėido Taftą, kuris toliau ren
gia dirvą monarchijai Amerikoj. 
Jeigu tik augščiau paminėtas ap* 
rubežiavimas konstitucijoj bus pa
naikintas, jeigu tik politikieriai ga
lės statyti be jokio aprubežiavimo 
prezidentavimui tuos pačius kandi
datus, urėdas tas lengvai gali per
sikeisti ”į paveldėtinį ir Amerika, 
nors ir vadintųsi respublika, jau 
niekuom nesiskirs nuo monarchiš- 
kų kraštų, gal vien tuom, kad čia 
prezidentas didesnę turi valdžią ne
gu kaip koki Europos monarchai.

ŠIAURINE AFRIKA.
‘ Sulaukęs daugiau kariumenės, 
ispaniškos kariumenės viršininkas, 
jenerolas Marina, ima viršų ant 
maurų. Jis su savo kareiviais jau 
peržengė Mellilės apskričio mbe- 
žių ir perėjo į tikrą Morokko vieš
patystę. stumdamas vis toliau mau
rus. Morokko sultano užrubežinių 
reikalų rodą padavė Tangere esan
tiems Svetimų kraštų pasiuntiniams 
protestą prieš tokį išpanijonų pa
sielgimą, kuris yra priešingu vieš
patysčių sutarimui mieste Algeci- 
ras, sulyg kurio, dalyvavusios su
tarime viešpatystės užtikrino čie- 
lybę Morokko plotų; vien Pran
cūzijai leido siųsti savo kariume- 
nę. jeigu užgimtų kur maištai gre
sianti europiečių gyvybei. Užru
bežinių reikalų sultano rodą rei
kalauja, kad kitos viešpatystės įsi
kištų ir priverstų Ispaniją sugrą
žinti kariumenę atgal į Mellilės 
apskritį. Bet, turbut, kitos viešpa
tystės. . bent tuom tarpu nesikiš į 
karą Išpatiijos su maurais, o pati 
Išpanija, sykį karą pradėjusi, jo 
pasekmių negali išsižadėti po teip 
didelių nuostolių. Ant galo, juk 
maurai, nustumti į tikrą Morokko 
teritoriją, ten susidrutinę, jeigu 
leistu susidrutinti, vėl gali Mellilę 
užpulti.

Išpaniškosios kariumenės dalis, 
po vadovyste jenerolų Del Real ir 
Tovar užėmė aplinkines Cap Herta 
po sunkiam mušiui su maurais, 
dtfhtfral fittžudė net kelis šimtui ka
riautojų, išpanijonai turėjo vieną 
užmuštą, o 28 sužeistus. Pakran
tėse ispanišką žemės kariumenę, 
jos žengime paremia jos kariškiejie 
laivai, kurių didelių kanuolių 
viai ypač daug blogo maurams 
daro.

Pirmiau Morokko sultanas į
rą nesikišo, maurams dar liepė 
saugo.tiesi susirėmimų su išpani- 
jonais, tik jie jo prisžtkymo ne 
klausė; dabar, peržengus išpanijo
nams tikrojo Morokko rubežių, ne
žinia kaip jis užsilaikys. Jo pro
testas- paduotas Europos viešpatys
čių pasiuntiniams rodo, kad jis ne
nori ramiai žiūrėti į išpanijonų 
veikimą jo viešpatystėj. Ne reikia 
dar užmiršti, kad ir kitos niaurų 
giminės labai ne kenčia europiečių, 
jos gali prisidėti prie kovojančių 
su išpanijonais ir juos sudrutinti. 
Nors sultanas ir nenorėtų į karą 
įsikišti, bet tą gali jo pavaldiniai 
be jo noro padaryti. Taigi dėl už- 

; mušimo trijų ispaniškų angliaka- 
i šių Mellilės aplinkinėse, Išpanija 
. gali būt į karą įtraukta su Mo

rokko, 
tas 
vių

su- 
pa-

ka-

ar 
ir

■tų

kuriame žus ne vienas šim- 
tukstantis išpanijonų karei- 
kas sues ne vieną milijoną 
pinigų.

pažintos žemės negali įžeisti nė 
Argentinos prezidento, nes kiekvie
nas turi tiesą išsižadėti dalies sau 
I r 1 gulinčios naudos.

MASKOLIJA.
Peterburgo laikraščiai pagarsi

no, buk besilankantis savo dvaruo
se Kauno gubernijoj Maskolijos 
ministerių pirmininkas Stolypin, 
atsilankiusiai pas jį žydų deputa
cijai žadėjęs durnai paduoti suma
nymą visokių palengvinimų žy
dams. Tam vienok tuojans užgy
nė Stolypinui tarnaujanti laikraš-^ 
čiai, kurie apreiškė, jog nė joki 
žydams palengvinimai ne bus du
rnai paduoti, kad nieko panašaus 
daryti randas nesirengia.

Iš Peterburgo pasitraukė Ame
rikos ambasadorius McCormick | 
jo vietoj atkako prezidento Tafto 
paskirtas W. W. Rockhill ir ap
sistojo hotelyj, kadangi iki šiol 
Amerika savo ambasadoriams ne
turėjo specijališkos triobos, tik da
bar stato tokią triebą. /

Cholera Maskolijoj plaitnas* į 
visas puses; Peterburge rods ji be
veik su visu išnyko, bet užtai išsi
platino, iš Peterburgo, matyt at
vilkta, po kitus apskričius. Liga 
platinasi jau Lietuvoj, Latvijoj, 
Baltgudijoj, gubernijose prie Vol
gos; buvo apsirgimai ir Doniškų 
Kazokų žemėj, o paskutiniuose lai
kuose apsireiškė jau Vladivostoke, 
Siberijoj; laukia jos ir ant Kau
kazo, kur dėl menko užderėjimo 
laukia šįmet ir bado metų.

Visas caro rando palengvinimas 
žydams — yra vien atšaukimas ap
švietimo ministerio prisakymo, kąd 
šįmet į augštesnes mokykla1! visai 
nepriimtų žydų, nes seniau jų pri
imta daugiau negu leista. Mini
sterių rodą panaikino tą fanatiko 
ministerio prisakymą ir dagi pa
kėlė nuošimtį žydų galinčių įstoti 
į augštesnes Maskolijos mokyklas.

—
Rugpiučio 16 d. buvo atidaryta 

Vilniuje Pranciškonų maruose prie 
Trakų tilyčios “Butų {taisymo” 
paroda. Yra šis tas naudingo ir 
valstiečiams ant tos parodos: ne
degamos triobos, nedegami stogai, 
mūras iš smėlio su * vopna, šuli
niai, masinos stogų čerpėms dirbti, 
triobų pienai. Be to tuose pačiuo
se kambariuose yra ir sodininky
stės paroda, kuri kol kas menkiau 
išrodo. Paroda atidaryta nuo to 
vai. ry to iki 10 vai. vakaro. Nuo 
4 iki 10 vai. muzica. įėjimas 30 
kap., mokiniams — 15 kap.

Vyriausybė vakaro neleido ir ne
žinia dėl kokių priežasčių. Pelnas 
iš vakaro turėjo eiti raudonajam 
kryžiui. . Tėvo sūnūs.

“Siev.-Zap. Gotos” redaktorių 
Šatą teismas nubaudė 25 rub. už 
parašymą laikraštyje apie staigą 
Pergamento mirtį, kur buvęs už
gautas teistų ministeris ščeglovi- 
tovas.

Lukiškije nuo sekmadienio atsi
dengė žvėrių paroda. Galima ma
tyti daug šiltųjų kraštų žvėrių.

Rugsėjo mėnesio gale- žinomas 
okultistas (slaptų mokslų išpažin
tojas) Dr. Ceslavas Liubič-činskis 
paskaitysiąs įdomią paskaitą “apie 
paslaptingąjį Egypto ir Indijos 
bažnyčių mokslą”.

Karo teismui nusprendus, naktj 
j rugpiučio ao dieną pataisos rotų 
kieme pakorė du žmogų: Račugą 
ir Meškerevičių, kaltinamuoju dėl 
Ukmergės apskrities 5 skyriaus 
antstolio Orlovo užmušimo.

IŠ ŠIRVINTOS, 
Vilniaus pav.

šiomis dienomis buvo didelis lie
tus su ledais. Kilo audra. Išrau
ta iš šaknų ir išlattėyta daug me
džiui išdaužyta langai, sugadinta 
telegrafas, sunaikinta (Sodai ir dar-

IS TRAUPISO, 
Ukmergės pav.

Repšėnų sodžiaus ūkininko 
puolė karvė. Išvaikęs maitą lau
kan, patingėjo užkasti. Dvėselie
nos užčdė kiaulės; visos apsirgo, 
o daug ir išdvėsė. Arklys, pasku- 
tęs žolės, kur gulėjo maita, tuojau 
puolė. Gali ir žmonėms kas at
sitikti. Reikia padvėsę gyvuliai 
tuojau užkasti.

(“Lieidvos Žinios”).

G.

. PAGIRIŲ, 
Ukmergės pav.

Rugpiučio 6 dieną, apie pusiau 
aštuntos vakarą^ buvo smarkus lie
tus su perkūnija. Sudegino špi
tolę ir užmtųė vargonininką ir jo 
penkių metų sūnų. Sudegė ir vie
nas kromehs. \ Mat, vargoninin
kas kūreno pečiuką,-’kur virė va- 
Krienė. Pats pu vaiku sėdėjo ant 
kėdės prie atdaro lango. Griausti
nis ir trenkė pro langą, matyti, dėl 
to, kad čia buvo traukimas. Nuo
stolių yra apie puse^rečio tūkstan
čio. Pasistengus kunigams ir ki
tiems gęriems kaimynams,ugnis 
nebeišsipletė toliau, o ta vieta tirš
tai apgyventa: nelaimė galėjo būti 
didesnė.

Žydelis, kuris išsinešė savo^man- 
tą, vieną valandą, neapsižiurėjo, ir 
tuoj pavogė priegalvį 
modą. Mat, esama 
rie moka pasinaudoti artimo ne

ta vieta tirš-

ir išplėšė ko- 
tjegėdžių, ku-

laime.
(“V-tis*”

1$ TVERŲ, 
Telšių pavieto.

2.

rašydavo. Užtai gi daug knygų 
išsimėtė.

Užklaustas, kodėl nedaliną žmo
nėms knygų ir neplatina apšvieti
mo, atsakė: “Kad man mokėtų 
nors po 25 rub. į mėnesį, tai tuo 
užsiimčiau”. (Nebereikalo ir Ame
rikoje buvo rinkti doliarių?!). 
Koktu mums taip viešai atsišaukti 
apie savo kunigą. Tačiaus gal 
per tai susipras, pažįs savo klaidą 
ir pradės rūpintis musų apšvieti
mu. Pabalinis;

("šaltinis”).

Iš VILKAVIŠKIO, 
Suvalkų gub.

Rugpiučio 8 d. buvo metinė 
kliu paroda. Suvesta gražių
kliu, atvažiavo parodos komisijos 
narys p. Bienkevičius, gubernijos 
gyvulių daktaras, bet pirmininkas 
netiktai ką nemalonėjo atvažiuoti, 
bet dar-gi nepranešė, dėl ko neat
vyko. Laukė, laukė žmonės su 
gyvuliais lig vakaro ir pluzdami 
išsiskirstė nieko nesulaukę, 
ar galima norėti, kad mums 
rodos pavyktų ?

(“Šaltinis”).

sankrovose, bet ir tas policija už
daro per pamaldas bažnyčioje: t. 
y. nuo ryto 
vai. vakaro,
Čią ant mišparų eina, vėl sankro
vos turi-buti

lig i vai. po pietų; 6 
kaip žmonės į bažnf-

uždarytos.
Antanėlis, j j

ar-
ar-

ŠEN TAUS] 
LA

"Zemkopiš” _ __
lotynų raidėmis, nafją įvedant or
tografiją. Tai pirmasai šitoje pa
kraipoje žingsnis. -Naujoji latvių 
rašyba panaši į lietuvių ir, be abę- 
jo, prisidės 
tautų literatu 
to reikia paaiškinti, kad “Zemk< 
pis” nedrįsta
(dvi e) pakeisti raidėmis “U” 
(kaipo lietuvių kalboje), nes, anOt 
jo, tas priduotų latvių rašybai ne
paprastą išvaizdą.

J. Gąldinas. j į

S LATVIŲ ŪKIO 
IKRAŠTIS 
pradeda spauzdintfs

prie abiejų broliškų 
irų susiartinimo. Prje

vartojamą “eę

Tai 
pa-

(“Lietuvos -Žinios”).

Iš GRIŠKABŪDŽIO, 
Suvalkų gub., Naumiesčio, pav.
Rugsėjo 20 d. Juozas Išganaitis 

Kubiliškės kaim? ūkininkas, Griš
kabūdyje pametė 18 vekselių, (už 
1950 rub.) ir pinigu apie 100 rub. 
Vaikščiodamas klausinėja vieno- 
kito, bet veltui — žuvo kaip ugny
je. Radusiems radybų duodąs 150 
rub. Juozas Tvisas. 

(“šaltinis”). .

15 DIDVYŽIŲ, 
Vilkaviškio pav.

Jurgį Gurzdį, kurs turiPas 
krautuvę ir alinę, rugpiučio 6 d. 
Vilkaviškio žandarai padarė kra-

zidentaujant Rooseveltui savo po
litiškose kalbose išreiškė nuomonę, 
jog Amerikai nėra reikalo amži
nai laikytiesi respubliškoniškos rė
dos: tauta, girdi, gali rėdos formą 
perkeisti teip, kaip jai patinka, tai
gi Jungtiniai Valsčia gali tapti mo- 

uiaręhija. Kad tauta gali tą pa- 
■ y abejonės nėra, tik Ameri- 

. tauta stovi —, - r—
f politikierių skait-

jie i valdininkus išsirenka 
, v ius pildančius vten jų norus;

1 ^siduodantis politikieriams į 
tesnį urėdą ne pateks. Tauta 

»e geidžia, bet politiką varo ne 
1 ik politikieriai.

& įulyg Amerikos konstitucijos, 
r a nors ypata prezidentu gali 

renkama daugiausiai dviem 
nam pagrečiam. Jau prie 
velto buvo pakeltas klausy- 

Mglvt<
yną

lu: josevelt ne sutiko kandiduoti

PIETINE AMERIKA.
Vaidai ir santikiai terp pietinės 

Amerikos respublikų Peru ir Bo* 
livijos, kurie be mažo nepagimdė 
karo, pasitaisė. Vaidai tie užgi
mė už Acre apskritį, leurį Argen
tinos prezidentas Afcorta išrinktas 
abiejų respublikų santaikos teisė
ju, pripažino Peru respublikai ir 
užtai Bolivijoj gyventojai kėlė Ar-

AUSTRALIJA.
Australijoj, mieste Sydney atsi

buvo kongresas visų Anglijos vaiz
bos butų. Sumanyta ir priimta 
reikalavimas, kad randas valdytų 
visus telegrafus. Mat Anglijos 
kolionijose, teip kaip ir Amerikoj, 
telegrafų linijos yra privatiškų 
kompanijų rankose, kurips išnau
doja gyventojus. Europoj telegra
fai, o daugume kraštų ir telefonai, 
yra krasos prižiūrimi ir valdomi, 
taigi jie yra randų rankose. Vaiz
bininkų kongresas reikalauja pa- 
piginimo telegramų ypač vaizbi
ninkams ir laikraščiams.

t Taigi mat viešos naudos įstai
gos iš palengvo pereina į randų 
rankas. Vokietijoj, o iš dalies ir 
Prancūzijoj ir gelžkeliai nut> pri
vatiškų kompanijų ramių išpirkti. 
Iš to gyventojai turi didesnę naudą 
negu juos, valdant kapitalistų kom
panijoms, nes randai gali ' su
mažinti kelionės lėšas, randus 
prižiūri parlamentai, kompanijos 
gi stengiasi vien kuo- daugiausiai 
pelno turėti. '

'( “Lietu vot Žmior*).
' • • •' 7B

Iš KAUNO.
Trūkstant vietos, į Kauno miesto 

mokyklas nepriėmė 100 vaikų. Di
rekcija ir tėvai kreipėsi j miesto 
valdybą.

Kaune, visose duonos kepyklose 
visokios rųšies duonos svarą pra
dėjo pardavinėti kap pigiau.

(“V-tis”).

IŠ PANEVĖŽIO.
Liepos 31 d. iš Panevėžio kalė

jimo į Kauną išgabeno šiuos po
litiškus: H. Gruntmanaitę, Ambra
zaičius, B. Avdickį ir Mitkevičių, 
Publikos išleisti prisirinko labai 
daug, kaip prie kalėjimo taip ir 
ant stoties, A. Kupstas.

ešė keli gir- 
jų užmuštas.tuokliai. ir vienas iš

3 žmogžudžiai, jau suimti, o vie- 
pasislėpė. Nab« išniko klebo-
nepriėmė ir į kapus.

Tėvo sūnūs. 
TJ?I.

nas 
nas

IŠ DYSNOS.
Rugpiučio 20 dieną 

lera sergančių buvo 
— 3, apskrityje 3.

("V-tisM)L

Drujoje cho- 
x&. Dysnoje

I§ KEDAIh IŲ.
Gyventojas G. Anibke\ičius 

bąs visiškai naujos išvaizdos 
stoįrią ją mašiną; jot

Iš SKREBOTIŠKIO, 
Panevėžio pav, 

Pirmiau buvo čia tgokytojas 
sas, uolus rusintąjas. kuris už vie
ną lietuvišką žodį mokinius bauz^ 
davo. Revoliucijos metu, bijoda
mas, kad kas su juo neatsitiktu

dir- 
lak- 

sustatymas 
busiąs visai kitoks, negu visi kiti
šios dienos tos rųšies išradimai. 
Tiktai jam trūkstą pinigų. Ne
sant tam tikrų žinovų, negalima 
numanyti, ko tas jo darbas vertas.

ru-
IŠ LIUBAVAS, 

Suvalkų gub., Kalvarijos 
Neseniai kun. Pla išinaitis per 

pamokslą kalbėjo apie

pav.

vienybę lie-
blogai, išėjo naktį menkai teapsi-su lenkais. Lietuvius išba-:

IŠ LIETUVOS

ėmė krautuvės popieras ir knygas, 
kuriose buvo surašyta žmonių sko
los už prekes, ir išsivežė su savi
mi. Rugpiučio 20 d. žandarų vir
šininkas pakvietė Gruzdį pas save 
ir išklausinėjęs jį, popieras ir kny
gas sugrąžino atgal, o patį liepė 
nugabenti į Vilkaviškio kalėjimą. 
Jis dar tebesėdi, jokios kaltės ne- 
j a ūždamas. Tuotarpu namams di
delė nuoskauda. ,

Antanas Barzdyla,

IŠ GULBINIŠKIŲ 
Vilkaviškio pav.

• Rugpiučio 1 d. 5 vai. po pietų 
pas Tomą Rugienių atsilankė ne
laukiami svečiai — Vilkaviškio 
žandarų viršininkas su dviem žan
darais, ir padarė kratą. Rasti nie
ko nerado, bet patį šbimyninką vis
gi suėmė ir išvežė į Villęaviškio 
kalėjimą, kur jis sėdi ir dabar. 
Paaiškėjo, jog žmogelis kenčia vi
sai nekaltai pž svetimus nusidėji
mus. Antanas Barzdyla. 

("L. U”).

? tauta stovi nuošaliai, o poli- gentinai neprilankias demonstraci
jas, jos pasiuntiniui atsiėjo bėg
ti iš ambasados namų. Nesutiki
mai buv6 teip dideli, kad laukiamas 
jau buvo karas, bet jo išvengta nu
silenkiant Peru respublikos randui. 
Nors jai Argentinos prezidentas pri
pažino visą Acre apskritį, bet ji 
Bolivijai pasiūlė jos tirinėtojų iš
tirtą ir jos valdomą dalį to apskri
čio iš viso 6500 ketvirtainių kylio- 
metrų; Peru gi pasilaiko likusią to 
apskričio dalį perkirstą upės Madre

IŠ VILNIAUS. .
Rugpiučio 15 d. toj pačioj mie

sto Italėje, kur 190$ m. buvo Di
dysis Seimas, buvo parodyta ži
noma komedija “Amerika pirty
je” ir drama "Birutė”.- Iš Rygos, 
Šiaulių, Kauno, Peterburgo, Vil
niaus, Varšavos susirinkę geres
nieji musų artistai gerai atliko sa
vo darbą. Ypač puikus buvo Bi
rutės giesmininkai, kurių prisirin
ko apie šimtas. Tas vakaras bu
vo surengtas paminėjimui 10 metų 
suėjimo nuo pirmutinio Lietuvos 
teatro Palangoje. Buvo perskai
tyti nuo scenos 10 pasveikinimų, 
iš jų vienas nuo estų teatro "Va- 
nemuine” iš Dorpato.

taisęs ir sušalo švvndrynėje lap-^ 
kričio mėnesyje. Dvejus metus 
skreboti skiečiai buvo be mokyto
jo. 1907 metais sulaukėme su 
nekantrumu mokytojaus lietuvio 
Mečislavo Vasiliausko. Prie ruso 
vos prisirinkdavo į 30 vaikučių, p 
dabar 90 ir daugiau .norinčių dėl 
vietos trukumo stpaM^Mi. Lie
pos 12 dieną buvo įneitas suma
nymas sueigon steigti Vaškų mie
stelyje antrą mokyklą, bet svarsty
mas liko atidėtas kitam sykiui. 
Antroji mokykla labai reikalinga. 

(“R. Gaisas”).

rė, kpd jie nėsimokc lenkų kal
bos. Liepė vaikus mokyti lenkų 
kalba poterių, aiškint ąmas jiems, 
kad su lietuvių kalba 
šią. Išvadino lietuviui 
ir tt.

netoli nuei- 
s išgamomis 

Pas mus lenkai buyp jau 
aptilę. Dabar, tuo pamokslu pa
sinaudodami, lenkai vėl visaip ty- 

1 lietuviai jau 
taigi jaučiasi 
:slu. Ką tu-

ka

IS ŠILIŠKIŲ, 
Papilės valse.. Šiaulių pav. 

Sudegė 9 ūkininkai Liko svei- 
1 tik viena grįčie. 1

(“L. U.
Varguolis.

IŠ LAUKUVOS,

^naikinti tą aprubežiavimą, de Dios. Nusilenkimas iš gero no
ro Peru, išsižadėjimas dalies pri-

Rugpiučio 16 d. ‘ Rūtos” bute 
buvo sudėtinis priėmimas, pietus 
— susidėjo ant to per 60.žmonių; 
“Rūtos” salė buvo pilna svečių už 
stalų susėdusių. Buvo smagus pa
sikalbėjimai. Nusiųsta pasveikini
mai pirmojo teatro įrengėjai: Dr. 
Vaineikiui, Gabrielei Petkevičai
tei ir padėkavojimas už pasveikt 
nimą estų teatrui “Vanemuine”. 
Po tam buvo šokiau

Pradžioje liepos n&n. buvdl*Lau- 
kubos Vąrto^ojų «DĮUugijos krau
tuvės revizija. z Ui pusę metų 
trūkstą krautuvėje prekių ant 594 
rub. 16 kap. • Krautuvės - vedėjas 
ir kasierius atstatyti.

Čia norėta įtaisyti lietuvių va
karas. Atsirado daug vakaro prie
šų iš "ponų-bajorų” ir davatkų 
puta.

čiojasi iš lietuvių, 
čia gerai susipratę, 
j&žeisti tokiu pamoki 
rėjo galvoje kun. PI: ušinaitis, to
kį pamokslą sakydamas — sunku 
įspėti. Turbut, bičių fuodamas su 
aūlais, pasuko jų pusėn ir pra
dėjo' pusti į jų dūdą.

Lietuvių reikalais jisai visai ne
sirūpina. Nenori net kalbėti su 
jais liętuviškai. Salo, kad jam 
"prije&fliau” esą lenkiškai kal
bėti. Jisai net išvadžioja, kad lie
tuvių tauta ilgainiui 
sianti. ’ /

Kun. Grybinas įstrigę čia ‘'Ži
burio” draugiją, kuri 
plėtojosi; įsteigė knjgyną ir ap
skritai visur žmones 
apšvietimo ir susipratimo, 
romis žmonės išlydėjo jį 
vonį. , -

Atėjęs jo vieton 
naitis ne tik ką “Ži >urio 
laikė, bet jį visai užgesino. Kny- 

1 gų žmonėms taipgi nedalina. IS

KARALKRĖSLIO DVARO, 
Vilkaviškio pav.

Rugpiučio 8 d. pas Simaną 
Maknavičių atsibaldė žandarai ir 
padarė kratą. Rado keliatą senų 
knygelių, du egz. "Vienybės Lie
tuvninkų” ir vieną egz. "Rankpel
nio”. Sūnų suėmė ir nugabeno į 
Vilkaviškio kalėjimą, kur jis ir 
dabar

15

visai išnyk-

prie jo gerai

ragino prie 
Su aša- 
1 Paje-

kun. Plausi- 
nepri

dar sėdi.
Antanas Barzdyla.

I§ -TIFLISO, 
Užkaukazyje.

čia skaitosi su viršum penki tūk
stančiai parapijonų (katalikų) jr 
be abejo, pusė jų — lietuviai. Bęt 
kunigo mokančio lietuviškai iki 
šiol nėra buvę. ‘Dabartinis klebo
nas, kun., Antonovas neseniai ap
skelbė. jog jam reikią pagelbinip- 
ko ir ragina parapijomis, kad su
dėtų pinigų antro kunigo) užlaiky
mui. Paminėjo, kad reikalingas 
kunigas lietuvis; buvo sušaukęs 
dagi tam tikrą susirinkimą. Pini
gus jau pradėjo rinkti, davusienfs 
išduoda kvitas, kame' užrašo var
dą ir pravardę. Pasitikę mane pas 
bažnyčią pinigų rinkikai (du —- 
vienas lenkas, kitas lietuvis) pa
prašė iš manęs aukos užlaikymfri 
vikaro. Aš sakau, kad antras ku
nigas tūri "būti lietuvis. Lenkis 
rinkikas maloniai atsiliepė: “Mes^ 
tokio ir norime, nėsa pusė mu^ų 
parapijos yra gryni lietusiai. Ste
bėtinas prielankumas! J Kad tiktai 
jis liktų įvykintas. Gal taip šneka 
tiktai, koliai surinks iš lietuvių 
pusrublius. Pažiūrėsime. Reiklų 
mums, lietuviams, patiem! stipriau 
rupinties ir bažnytiniais ir tautiš
kais reikalais. Tiflisietis.;

("R. Garsas”). Į (Į

' ‘ • i.

LIET uVA-PĄV6JthB, 
retume “R. G.”1 m»nyje

IS LIEPOJAUS.
Rugpiučio 8 d. pajūriyje suren

gė pasilinksminimą veltui. Buvo 
feierveękas; žmonių buvo, kad 
net spaudės. Kad išlaidas paden 
gus, buvo automabiliai pajurin va- 
žinėties; už 10 kap. vežė nuo Kur
hauzo lig uosto ir atgal už tiek- 
pat. Jura pasivažinėti buvo gar
laiviai ; ten. po 20 kap.; o iš moki
nių po 10 kap. ėmė. Bet tokio
se iškilmėse daugiau girti esti tie, 
kas įrengia; taip ir čia latvių va
dai buvo girti. Du garlaiviu susi
mušė viens į kitą, ir žmonės, kaip 
varlės, į vandenį subirėjo. Buvo 
ir nuskendusių, tiktai nežinia, kiek.

Visokias “brostvas” ir malda
knyges pardavinėdavo ant švento
riaus prie bažnyčios. Dabartini* 
klebonas nuvarė pirklius nuo šven
toriaus ant gatves, nuo gatvės nu
ginė policija. Buvo galima gauti

valkijoje, patėiiiyjęs nemalonų lai
tą : kaimuose atlikę tiktai seniai 
arba dar nesubrendę jaunieji, kid- 
gi išlakstę po svietą. Su dideliu : 
širdies skausmu turiu pripažinai, 
kad ir pas mus, kauniečius, tas da
lykas ne geriau, gal dar blogiau, 
stovi. Jauni, žaliukai, tvirti vyrai 
bėgte bėga iš kaimo į Ameriką ay- 
ba J Rusijos miestus. Yra gin
čių, kame yra likusios vien tik 
moters; negalėdamos pačios pri
derančiai apdirbti paliktosios že
mės, išduoda ją nuomon; j eigų-gi 
tas nepasiseka, tai, pasisamdžiusios 
kokį senį, apdirba tiktai mažą sįi- 
vo žemės dalelę ir šiaip-taip skur
sta. Ypatiškai pažįstu keturis jau
nus, turinčius po^?5—35 dešinjt 
žemės, ūkininkus, kurie, ^dubą pa
metę, iškeliavo į Ameirką leng
vesnės duonos j ieškoti; bet gerai 
žinau, kad tokių galima surasti 
daugybę. Ir ne tik vyrai, bet ir 
jaunos mergaitės ir tos veržte- 
veržiasi iš kaimo. Kas viename 
kaime ant pirštų galima suskaity
ti žmones, turinčius amžiaus nuo 
20 iki 35 metų: daugumas jų gy
vena svetur! „

Kaip ant medaus musės, tąip <. 
musų jaunimas į svetimas šalis 
lėkte-lekia; juk miestuose taip 
linksma: ten fabrikų gyvenimas, 
kur dirbama kasdien tiktai 10— 
i2 valandų, ten visokios linksmy
bės, baliai, traktieriai, paleistuvy
stės namai.... vienu žodžiu, vis
kas, ko tik širdelė nori! Bet mu- 
sų žmonės visai neatkreipiu akies 
į tą, kokiose sąlygose jie atsiran
da mieste. Juk žinoma, kad mū
siškiai tankiausia nieko daugiau 
nemoka, kaip tiktai arti, piatitų 
grėbti, bet mieste visai nereika
lingi, kągi tenai toksai žmogui 
darys ? Valgyti nori ’ Reikii 
stvertieji už tokio darbo, kokį gat> 

Įsi. Ir atitenka mūsiškiams v|sa 
dos kuosunkiausieji, kuopurvinlau



X

LIETUVIAI AMERIKOJ

Dinami-

ver-

die-

Red.)

buvo susitikimas

&

yra protestai, ko- 
nieks ne klauso.

DIVERNON, ILL.
šitas miestelis yra 18 mylių nuo 

Springfield, III. Yra čia dvejos 
anglių kasyklos: vienas šaftas pri-

Iš HERRIN, ILL.
6 d. rugsėjo, taigi Darbo 

noj Kalnakasių sanjungos Čianykš- 
tė kuopa surengė parodą, kurioj

tuvos: mat tą vakarą buvo 
rengusi Tauragės draugija.

u (“L. U.”).

su-

fcrteru v a

nesu buvęs 
girdėti, kad 
neperaugštus 
vadiną juos 
tai taip sa-

tt.,

gy- 
vi- 
ku-

tieji darbai, kurių vietiniai gy
ventojai jau nebenori dirbti. Vi
si laiko mūsiškį už pastumdėlį, ap
sileidėlį, menkai išmanantį.,.. 
Mes, rygiečiai, gerai žinome, su 
kokiu paniekinimu latviai ištaria 
žodį: “leitis”, su tokiu pat jaus
mu Rusijos miestuose sakoma: 
“žmudiakl”; nors 
Amerikoje, bet teko 
ir ten mūsiškiai turį 
vardus; nes tankiai 
tiesiai gyvuliais. Ir
koma į musų geriausias jiegas, į 
ftiusų vyrus-žaliukus, į musų mer- 
gaites-“lelijčles”! Kodėl-gi jie ne
meta su paniekinimu tų kraštų ir 
neina į tėvynę, kur jie teip reika- 
linsi^-kur jų'taip laukia!?
^Kodėl ? — Priežasčių daug;

• svarbiausioji tarpe jų — trukumas 
musų krašte pramoaijos: visiems 
darbo nepakanka. Be to, da rei
kia žinoti, kad gyvenimas svetur, 
mieste —> taį saldus nuodai, kurie 

/savo saldumj ir pritraukia musų 
jaunuomenę. Žiūrėk: vienas pai^ 
važiavo namo apsilankyti juodai 
apsirėdęs, su skrybėle, su mankie- 
tais, su laikrodėliu, kalbėdamas 
priduria tankiai latviškų, rusiškų 
arba angliškų žodžių.— ponas ir 
gana! Teisybė, kišenė tuščia, 
bet.... kas mato kišenę! Arba 
kita pagrįžo išblyškus, susivaržius, 
su skėteliu, su pelerina, dagi su 
skrybėle sveikindamos, pritupia 
(pagal ją tai vadinasi “knips"), 
sakosi parvažiavusi “ant žemių” 
•— Kuo-gi ne panelė? Prisiklausę 
visokių pasakų nuo tų “ponų ir 
panelių”, musų vyrai ir mergaitės 
tik ir svajoja paskui apie miestą, 
įr žiūrėk, už poros sanVaičių jau 
vienas atsidūrė Rygoje, kitas Chi- 
cagoje, trecioji Peterburge ir 
ir tt.

Ar-gi visi mūsiškiai blogai 
vena miestuose? Žinoma, ne 
si: yra tokių, nors ir nedaug,
riems ir labai gerai sekasi; tie jau 
visai dėl Lietuvos pražuvę: jie ne- 
begrįž j tėvynę; taipogi negrįžta 
ir tie, kuriems einasi vidutiniškai; 
tie-gi, kuriems einasi blogai, pa- 
sistumdę keletą metų po miestą, 
išmėginę visus kuosunkiausius dar
bus, nuskurdę, tankiausia netekę 
sveikatos, pagrįžta namo.... Bet 
kas iš jų? Jie Lietuvai jau ne
naudingi, dagi kenksmirfgi: jie jau 
pavargėliai, kai-kurie ligoniai, kiti 
be kojos, be rankos, tankiai ir be 
nosies. Tokia tai musų, išeivy t 

stė....
Suprantamas daiktas, kad prie 

tokių sąlygų kultūros darbas Lie
tuvoje labai sunkus ir mažai pa
sekmingas. Pavyzdžiui paimki
me dirvą, kuri kuopuikiausiai pri
žiūrima ; bet jeigu kas imtų ir iš
rautų kuogražiausius ir stipriau
sius diegus, — ar galima laukti iš 
tokios dirvos gerų vaisių, nežiū
rint į tokią augštą jos kultūrą? 
Taip-pat ir musų tėvynė iš to at
žvilgio pavojuje. . Norint gelbėti 
nuo to pavojaus, reikia, kaip įmaj 
nant, stabdyti emigraciją. Rei
kia nurodyti musų ūkininkams, 
kaip pakelti žemės derlingumą, rei
kia įkalbėti tėVttins, kad mokytų 
savo vaikus amatų, reikia stvertiesi 
už prekyboj, apskritai imant, mums 
reikia daugiau šviesos, ir šviesos, 
tiktai tada visi turės duonos ir 
namie, ir nereiks mūsiškiams 
tėt paniekinim’d svetur.

M.

ĮSPŪDŽIAI IŠ “LIETUVIŲ 
ŠVENTES” TILŽĖJE (8 VIII).

Mus, Didžiąją ir Mažąją (Prū
sų) Lietuvą, skiria ligsiol Chinų 
siena. Mes nepažįstame vieni 
kitų ir nesistengiame pažinti. Mes 
temokame barti Mažuosius Lietu
vius už su si vokiečiavimą, mes te
matome jų ydas, ir -užmerkiame 
akis ant jų gerųjų ypatybių. Štai 
viens pavyzdis.

Yra Tilžėje ^Lietuvių Giedoto
jų Draugystė, kurios prišakyj sto
vi žinomas' visai Lietuvai poetas 
bei mokslininkas Vidunas. Drau
gystė gyvuoja jau 14 metų, mets 
į metą kelia eilę “Lietuviškų Šven
čių” įvairiuose Prūsų Lietuvos 
kampuose; du kartu į metus, žie
mą ir vasarą, daro minėtoji drau
gija dideles Lietuvių Šventes pa
čioj Tilžėj. Tos Šventės yra iš
ties didelės, nes susirenka jose 
žmonės iš visų Prūsų" Lietuvos 
kampų. Man teko keletą kartų 
būti ant vasarinių lietuvių Šven
čių, keliamų minėtosios draugijos 
Tilžėj, gražiam Jokubinės parke 
(darže).

Pasistengsiu smulkiau aprašyti 
tas “Lietuviškas, Šventes”, kurios 
taip skirias nuo paprastųjų musų 
taip vadinamų “vakarų-spekta- 
klių”.

Jokubinės parkas dienoje “Lie
tuvių Šventės" esti išpuoštas tau
tiškomis lietuvių žaliai-baltai-rau
donomis vėliavomis. Pati “Šven
tė” paprastai prasideda ant 4 vai. 
po pietų dainomis. Dainininkės 
apsitaisiusios paveikslingais tautiš
kais rūbais. Čia negalima nepa
stebėti, kad Prusų lietuvaitės mo
ka sū didesniu skoniu taisyties ir 
dėvėti tautiškuosius rubus negu 
jų sesės jš kitos sienos pusės; jos 
nesi puošia kaspinais, kas buvo ir 
yra rusių bei lenkių papročiu; vie
toj to jos mielai puošiasi skaisčiu 
gintaru. Spalvos jų rūbų skais
čios ir malonios.

Dainavimas atliekamas labai rū
pestingai : daugiausia dainuojamos 
dainos, sutaisytos pačio p. Viduno. 
Pastaruoju kartu (8 VIII) buvo 
dainuojamos taip-pat Miko Pet
rausko (“Oi matule”) ir Nauja
lio (“Kur bėga Šešupė”) 
ponuotos dainos.

Šiųmetinėj “Lieuviškoj 
tėj” didžiausį pasisekimą 
vaidinimas su dainomis. 
— “Išvaduotojas”,
tarp gyvų žaliumvnų riogso griu
vėsiai senos Lietuvos pilies, tarp 
jų bastos jaunikaitis, karštas mu
sų dienų lietuvis, “Visvydas’V^no- 
rįs išvaduoti užburtą pilyje kara
laitę. Visvydas tvirtai nori ir ti
ki išvaduosiąs. Draugas jo Raukš- 
lys, senovės niekintojas, juokiasi 
iš Visvydo ir. pataria jam neklau
syti tuščiužmonių pasakų. Vis
vydas nieko nepaisydamas nesi
liauja lankęs užburtą pilį. Vieną 
gražią mėnesienos naktį staiga ap
sireiškia jam užburta karalaitė sy
kiu su 8 kitorrjis užburtomis mer
gaitėmis. maloniai naunuojančio- 
mis:

kom-

šven- 
turėjo 

Vaidino 
Ant scenos

— Išnyko. •<’
Klausytojai buvo visiškai apža

vėti šita nepaprasta regykla, juo la
biau kad viskas buvo pavyzdingai 
atlikta. Išvaduoto j aus rolę lošęs 
p. Borchet atliko didei gerai, pa- 
tėmytina, kad p. Juogupaityti, k> 
šusi užburtos karalaitės rolę visai 
pasekmingai, dar pernai vos-vos 
galėjo susikalbėti lietuviškai.

Negaliu nepadaryti dar kelių 
pastebėjimų dėlei pačio vaidintojo 
dalyko. Tai yra vienas iš nau
jausiųjų veikalų jau plačiai pra-' 
garsėjusio musų poeto Viduuo. 
"Išvaduotojas”, kaip ir visi kiti 
Viduno ‘veikalai’ bei veikalėliai tu
rį gilią idėją. Į žmonių pasakas 
apie senobines Lietuvos pilis, įdė
jo jisai augštą mintį^— tėvynės ii* 
zyulavinuĮ. Sako jisai:
“Nors veikiai stotus drąsa tikroji 
Ir puoštų vyran tvirtan ir tyran 
Tas tad ateis (mus) išvaduotun 
Rikybės šviesan mus atiduotum”

Reikia pažymėti, kad tai dar nė
ra pilnai užbaigtas veikalas, tai 
tik embrionas, iš kurio gal būti 
gims opera, drama —. sunku iš 
anksto nuspręsti kas. Tai papra
stas Viduno tvėrimo būdas. Pir
ma negu leisti kokį savo veikalą 
į žmonės jis jį išbando iš visų pu
sių. Visi jo išleistieji ligšiol dra
matiškieji veikalai pirm to buvo 
daug kartų išbaidyti ant scenos 
Prūsų Lietuvoj.

šventė užsibaigė 10 vai. vakare 
vaidinimu salėje jau žinomos p. 
Viduno komedijos. "Jonulcs mer
gų bijąs"?'- / .

Ši “Lietuvių Švente” lygiai kaip 
ir visos kitos "Giedotojų Draugi
jos keliamos, buvo labai skaitlin
gai lankyta (apie 1500 ypatų). 
Gaila labai kad ant panašių Prūsų 
lietuvių švenčių nesilanko svečiai 
iš Didžiosios Lietuvos. Iš to bu
tų dviguba naua: viena—giminy
stės ryšiai tuom? tarp mus susti
prėtų. antra, galėtume mes. rasi 
šio to ir išsimokyti pas Prašų lie
tuvius,

Tilžės Giedotojų Draugijos ne
begalima kaltinti už negarsinimą 
savo švenčių Didžiosios Lietuvos 
laikraščiuose, bet tai buvo ligšiol 
tuščias šauksmas; tikėkime, kad 
ateityj Didžioji Lietuva nebepasi- 
liks kurčia ant Mažosios Lietuvos 
šauksmo. Juo labiau, kad ir gera 
proga netruks tam pasitaikyti Gir
dėjau kad ateinančią vasarą “Til
žės Giedotojų Draugija” žada, iš
kilmingai švęsti 15 metų įkūrimo 
sukaktuves.

Neabejoju, kad taip iškilmingoj 
valandoj, kuomet viena iš svar
biausių kultūros įstaigų Prūsų Lie
tuvių švęs savo jubilėjų. Didžioji 
Lietuva negalės necįriyvauti tame. 
F'ag}vęsini — pamatvsim.

/J-
(“Lietuvos Žinios”)

Jinta Tezėje 4895 metais kaip< 
priedas gęie “Ūkininko”.

Tuo ppčiu laiku, neatsimenu ke- 
no, buvęjĮ apgarsintas konkursas— 
už gerą ,origiąaUnį lietuvišką dra
matišką veikalą buvo pažadėta be
ne 50 rublių. J. Vilkutaitis irgi 
buvo nuąųmtęų savo komediją tam 
konkursu^ bet- nieko negavo.

Dar J. A'i^kutaičio plunksnai pri
guli apysakėlę: “Kaip Mikas ap
sidžiaugė čcbątais arba juokingas 
pasakojimas apie šaltabuizius”. At- 
spaudintą Tilžėje 1893 m. kaipo 
“Ūkininko*!- priedas. Dar 
me tai “Ūkininko”, rodos, priede 
esąs trumputis apsakymas vardu: 
“Kas kaltas” (nesumaišykit šios 
apysakėlės su-dviem kitom tokio- 
pat vardo -r- viena a. a. Dr. A. 
Lingio (A.<V.J, kita A. B.). Be- 
nebus vjena ^apysakėlė atspausta 
“Vienybėje ■ Lietuvninkų” vardu 
“Gaisras”, bent buvo ji nusiųsta 
tam laikraščiui. Yra dar keletas 
J. Vilkutaičio veikalėlių rankraš
čiuose. tarp kurių vienas pradėtas 
dramatiško turinio. Bet sunkus 
vidutinio valstiečio gyvenimas, .to
li nuo apšviastesnių vietų, neda/ė 
ir neduoda J.* Vilkutaičiui pride
rančiai toliau savo, kaipo rašyto
jos, gabumų parodyti. f

Juozas Vilkutaitis savo komedi
ja “Amerika Pirtyje” padarė tvir
tą pradžią lietuvių teatrui.4 Tie
sa. lietuvių teatrinių veikalų jau 
pasirodyta daug pirmiau už "Ame
riką Pirtyje".- Taip, jau 1887 m. 
Jonas Šliupas yra išleidęs Gutzko- 
vo dramos vertimą Pat kulis; 1893 
m. pasirodė Gužučio Panas ir Mu
žikai, Eglė Žalčių Karalienė, lš- 
grienintas Kauno Pilies. Vienais 
metais prieš tai 1892 buvo išėjusi 
Dr. V. Pietario Kova ties Žalgiriu. 
Taigi ankščiau “Amerikos Pirty-- 
je” mes turėjome keletą teatrinių 
veikalų, bet neturėjome jiems te
atro. tie freikabu buvo tuomet per
sunkus. :ne|>aiae!iami dar lietu
viams. Tik “Amerika Pirtyje” pa
darė gerą pradžią ir į kelis metus 
jx> pasirodymui ėmė greit- platin
tis po visą Lietuvą. Kol dar bu* 
vo užginta m»sų spauda ir teat
ras. daug kartų ji buvo rodyta 
slapta kaimų > .ūkininkų triobose. 
Anie paminėti veikalai ūkininkų 
seklyaQse.;ąegalėjo tilpti.

“Amerika Pirtyje” laip yra pa- 
lašyta, jogei lietuviai dar ilgai jo
sios neužmirš, tai yra viena iš 
geriausiųjų jkišiol lietuviškų ko
medijų. K. Gr.

IŠ AMERIKOS
G.

ken-

§.

IŠ PRŪSŲ LIETUVOS.
Mes nuoseniai pavydime Prūsų 

lietuviams tosios Huosybės, kurią 
anie turi. Bet štai atsitikimas, ku
ris parodo, kad mums nėra ko jau 
taip labai tiems musų broliams 
anapus sienos pavydėti. Rugpjū
čio 15 d. Lauksargiuose turėjo bū
ti surengtas vakaras “Tauragės 
Lietuviškos Giedotojų Draugijos”. 
Ale koksai buvo nusistebėjimas, 
kuomet iš vakaro buvo gautaš nuo 
policijos vyriausybės to vakaro 
uždraudimas, nors kelioms die- 

"noms prieš tai tasai pats polici
jos vyresnysis buvo sakęs, kad lei
dimą duosiąs. Nesuspėta buvo nei 
Tauragęs Draugijai pranešti apie 
tai. Ji, kaip buvo pasižadėjus, at
keliavo ant rugpjūčio 15 d. j Lauk
sargius, bet “visas'jos darbavimas 
Prūsų lietuviams keletą linksmų 
valandų prigatavyti išėjo ant vė- 

Kuehlichasjo” 
žada 
sulyg 
Taip 
Ceitunga” No. 67. peveik lygiai 
taip, kaip pas mus!

Kodėl Prūsų policistas uždrau
dė tą vakarą, “N. L. Ceitunga” 
nepaasko, bet galima drąsiai spėti, 
jogei Prūsų valdžia jau ima sker- 
suot, kad Prūsų lietuviai prade
da artintis prie Didžiosios L>

Salės savininkas 
skųstis ir ginti savo tiesas 
paskutiniausios instancijos, 

praneša “Nauja Lietuviška

kokia-

laike smarkios vėtros, su visais ant 
jo buvusiais žmonėms, paskendo 
garlaivys Nicholas Cartina, Ant 
jo buvo 37 įgulos žmones. ir du 
pasažieriai. >

BALTINTI MILTAI.
Žemdirbystės ministerijos pa- 

skiria spedjališka komisija tirinėti 
valgio produktus, susekė, kad ma
lūnai ir kepanti duoną duonkepiai 
baltina miltus, kad pigesni miltai 
ir duona iš jų kepta išrodytų ge
riau. Baltinimas miltų rods žmo
nių sveikatai ne kenkia, bet jis vis
gi kenkia jų kišeniui, nes bal
tintus pigesnius miltus parduoda 
kaipo brangesnius.' Ministeris to
dėl pranešė -malūnininkams, kad 
jie po pusei metų liautųsi milttj 
baltinimo. Mat Amerikoj ištrauki
mui iš žmonių kišenių daugiau pi
nigų, viską falšuoja.

PASIMIRĖ SENIAUSIAS KA
TALIKIŠKAS VYSKUPAS.
Louisville, Ky< 17 d. rugsėjo 

pasimirė katalikiškas vyskupas 
Kentucky dijecezijos^ William 
(jeorge .McCloskey. Jis buvo se
niausias katalikiškas vyskupas 
Amerikoj, turėjo 86 metus.

f Pittsburg, Pa. Sustreikavo 
darbininkai Pressed Steel Car Co. 
dirbtuvėse 3000 vyrų Schoenvillėj. 
Darbininkai reikalauja prašalinimo 
dabartinių darbo vedėjų ir prižiū
rėtojų.

‘“Tai eina dienos! Tai slenka nak- 
(tįs 

Sušvint aušrinė, Spind vakarinė. 
Kuomet pareis, kas išvaduotun, 
Gyvybės šviesan mums atiduotum 

Sugriuvo bokštai! sugriuvo pilįs 
Tėvynė žuvo,- tamsybei kliuvo. 
Tik apuokas skrajodams loja, 
Tėvynės žiedus maru apkloja....

Jaunikaitis apžavėtas nežemiš
ku jų dainavimu dar pasidrūtino 
savo nore jas išvaduoti, bet nežino 
kaip. Iš naujo apsireiškusios jam 
apžavėtosios mergelės apreiškė f

“šventykloj sale šulun 
Senes tris apglobk karštai, 
Ir veido bais-baugiojo jun, 
Berneli nebok to visai I”

Tuom žygiu tarp griuvėsių at
siranda 3 baisios raganos, viena 
kitos biauresnė. Visvydas, pri
šokęs bučiuoja vieną paskui ant
rą, bet nuo trečiosios atsikreipia 
su pasibiaurejimu, dar kartą ban
do ją bučiuoti, bet griūva lyg Per
kūno nutrenktas. Trečioji raga
na turi baisų mirties pavidalą.

Nulindo, aptemo užburtoji ka
ralaitė ir jos sandraugčS ir liūdnai, 
liūdnai dainuodamos vilties dainą:

“Ir dar. vis gyvas skaistus tu
rėjimas 

nusitikėjinis. 
išvaduotun,

Didybės šviesan mums vėl pa- 
(duotun".

Dar mums nežuvo 
Tikrai pareis mus

JUOZAS VILKUTIS-GULBI- 
NIŠKIŲ KETURAKIS.

(Jis parašė komediją "Ameri
ka Pirtyje").

Švenčiant loties metų suėjimą 
nuo pirmutinio atviro pasirodymo 
mušti teatro Lietuvoje neprošalį 
bus paminėjus autorių anos gar
siosios lietuvių komedijos “Ame
rika Pirtyje".

Valstiečio sumis, gimė kovo 1 
d. 1869 metais Gulbiniškių kaime, 
Liudvinavę parapijos, Janavo gmi
nos, Kalvarijos pavieto. Mokino
si namie pats per save ir yra da
bar gana apsišvietęs žmogus. Vy
resnysis jo brolis Antanas beeida
mas mokslus Marijampolės gim
nazijoje, paskiau Maskvos univer
sitete ir kelių inžinierių institute, 
žinoma, padėdavo broliui lavin
tis. 1889—1890 J. V. metais tu
rėjo atlaikyti sunkią operaciją 
Maskvos prof.' Sklifasovskio kly- 
nikoj — nustojo vienos kojos. 
Toliau gyveno savo tėviškėje ir 
pas brolį inžinierių Užkaukazyje. 
Pagalios gavęs nuo savo dėdės 
kun. Vilgutovskio Gudelių bažnyt- 
kiemyje 40 margų ūkį apsigyveno 
tenai ir dabar tebegyvena ir kar
tu yra Balbieriškio apielinkės gmi
nos teisėju,

J. Vilkutaitis jau apie 1891 ar 
1892 metus buvo padavęs a. a. j 
daktarui Petrui Matulaičiui per
žiūrėti sivo parašytą komediją. 
Matulaitis išrado tą veikalą silp
nai parašytą. Po tokiam nutari
mui jaunas autorius padėjo savo 
veikalą į šalį ir per 3 metus nieko 
jam nedarė. Per tą laiką jisai 
geriau apsipažino su teatriniais vei
kalais ir su teatru, patsai kelis 
kartus teatre apsilankydamas. Ta
da anoji komedija buvo visa iš 
naujo perdirbta, ir tokiu budu at
sirado dabar garsi “Amerika Pir
tyje, (“Am. Pitjyįe” yra ir ru
siškai išversta), Jęuri buvo atspau-

MiųeapoJŪ, ^lin- ‘ C^ėdninkas 
ateivių biuro pranešė valstijos gu- 
bernątoriuttjMHisonui, jog tūluose 
apskričiuoSf^oihparviai darbinin
kai laikeąit yĮi&ivėj ir tiesiog kan
kinami, įįįit JfcaS įtraukti centrališ- 
ką valdai.vJKdiis su Maskolija, 
nes kankinami darbininkai, ma
tyt," yra maskųliški' ateiviai. Dar
bininkai dirbanti giriose yra kaipi 
nelaisvėj laikonii. b nėt teisėjai ne 
tik kenčia^7 bet paremia verguvę. 
\ ienoj vietoj šiaurinėj Mtnesotoj, 
maskohškiejCateiviai, norėdami pa- 
siliuosuotį: vįo tos verguvės, ban
dė pabėgti, bptTąbos pagavo ir už 
tokį ’prasižėTįgrtną santaikos teisė
jas- pasmerkė juos 30 dienų prie 
priverstino darbo. Kad Minesotoj 
randas butų kitoks, žinoma, jis tu
rėtų įsikišti į Hios nepritinkančius 
civilizuotam kraštui santikius; su 
ukčsais vakarinės Europos ir Ame
rikos valstijų viršininkai neišdry-j 
stų teip elgtiesi.

IŠVEŽIMAS UlERIKOS PRE
KIŲ gVETUR.

Išvežirną/s-^rnėrikos prekių sve
tur šįmet Sumažėjo, .imant apskri
tai. Per ^čtlaųtiko poetus pernai 
išgabeno prekių* .už 1156 milijonus 
doliarių, šjrhetper tą patį lai
ką, tik už \)77 nųl-; per Mexico ru- 
bežių pernai išvežta už 33 mil., šį
met tik mil.; per Pacifico
uostus pernai išgabeno už 94 mi
lijonus, šįrįfct $ tik už 70 mil.; 
tik išvežimas per Golfo uostus pa
sididino ant 1^2 milijonų dolia
rių. ' . . _

PASLAPTIS DEŠRŲ DIRBĖJŲ
Harrisburg, Pa. Miesto produk

tų inspektorius susekė, kad dirba
mos Amerikoj ir parduodamos 15c. 
už svarą dešros turi, tik 60% mė
sos, 40% susideda iš vandens ir 
bulvinių miltų. Išvirtos dešros 
todėl labai susitraukia ir maisto 
mažai duoda,

PASKENDO GARLAIVYS- 
Mobife, AU- V Netęli Pinion sa

los prie pietinių Kubos pakrančių

LAUKIA NEGRŲ SUKILIMO.
Muskogee. Dkla. Netoli nuo 

čia, negrų apgyventame miestelyj 
Taft laukia negrų sukilimo. Mie
stely yra keletas baltparvių prekėjų. 
\ ieno krautuvę išardė su ‘dinami
tu; kiti gavo prisakymą išsineš
dinti iš miestelio; jeigu nenori gy
vasties netekti. Baltparvių gi mie
ste yra labai mažai, atsiremti prieš 
juodparvius jie negali.

DIDELE BANKRUTYSTE.
Little Rock, Ark. Nusiban- 

krutino čia firma T. H. Bunch 
Co. Kalba, imk per šitos firmos 
nusibankrutinimą visokiems ban
kams atsieis žudyti apie 300000 
dol.

APVOGĖ BANK4.
Burlington. luvva. Va gilia i įsi

kraustė į pirmą tautišką banką 
mieste Strunghurst, III,
tu išardė geležinę kasą ir iš jos 
paėmė visus pinigus ir turinčius 
kokią -nors vertę daiktus.

PASKENDO LAIVAS.
Y \V00ds Hole, Mas. Paskendo 
netoli Saw prekių laivas Charles 
J. \Villard. Kas atsitiko su jo 
įgula, dar nežinia. Ant jo buvo 
penki jurininkai, i

ATEIVIŲ U2VEIZDOS PADA- 
VADIJIMAS.

New Yorko ateivių užveizdos 
komisorius išleido padavadijimą 
neišdavinėti iš Eliis Island jaunų 
mergaičių, atkankančių Amerikon, 
teip vadinamiems prieglaudos na
mams. bet pakviesti merginų gi
mines ir pažįstamus . jas paimti.

GAISRAI.
Portland, Ore. Sudegė čia Port- 

land Flouring MilI Co. malūnai ?r 
krautuvės. Nuostolius gaisro pa
darytų^ skaito, šimtais tuk«tančių 
doliarių.

Evansville, Ind.. Sudegė čia 
miltų malūnai ir krautuvės Ighe- 
hart Brothers. Nuostolius gais
ro padarytus skaito ant 200000 
dol. . ' J

nelaime ant IgeLžkelio.
Nashville, Ten. Netoli Pigram 

prekių traukinys susimušė su pa- 
sažieriniu. Prie to 8 ypatos likosi 
užmuštos, sužHstų gi yra diktai.

15 DARBO LAUKO
Pereitą sanvaitę Jungtiniuose 

valsčiuose buvo 198 nusibankruti- 
nimai, arba 7 daugiau negu užpe- 
ręi*ą.

| Cotmcil Bldffs, Nebr. Sustrei
kavo čia tarnaujanti ant gatvinių 
karų. Jų vietoj kompanija iš vi
sų kraštų gabena streiklaužius. "

f Fall River, Mass. Pasibaigė 
streikai audėjų Iron Works audy
klose. Nuo dabar gaus jie 5% 
didesnį už darbą užmokesnį.

f Pittsburg, Pa. 
darbininkai amerikonai 
Steel 
riį,

Sustreikavę 
Pressed

Car Co., 2000 vy- 
kadangi jie neamerikonų

surengtam streikui nepritarė, su
grįžo darban. Prie jų prisidėjo 
1500 chorvatų ir - 600 ^italijonų. 
Lenkai ir maskoliškieji ateiviai no
rėjo pasipriešinti, bet kad jų buvo 
tik 1000 ir jie su kitais sugrįžo 
darban.

IŠLEISTOJŲ IR REDAKTO
RIŲ SUSIVAŽIAVIMAS.

Pereitame “Kataliko” numefyj 
tilpo sumanymas surengti kur nors 
Amerikoj susivažiavimą lietuviškų 
leidėjų ir redaktorių, sutvarkymui 
musų laikraščių reikalų. . “Katali
ko” pakelti klausymai daugume ly
tis! leidėjų, bet visuomenei dar 
svarbesni yra klausymai besilytinti 
redakcijos, taigi klausymai straips
nių talpinamų laikraščiuose. Mu
sų draugija čia Amerikoj, atsiradu
si visai kitokiose negu Lietuvoj 
sanlygose, klimpsta purvynan, į jį 
traukia ir musų laikraščius.- Dau
gumas musų laikraščių sandarbi- 
ninkų visai nežino kas tai yra laik
raščių etika, o verste verčia savo 
tankiai etikai priešingus rašinius 
talpinti. Ir daugelis laikraščių to
kius rašinius talpina. Ir ką gi da
rys? Ncpatalpįs vienas laikraštis, 
kitas su mielu noru, dar su už
gaunančiu laikraštį atmetusį prie
šingą dorai straipsnį patėmijimu 
patalpįs. Ir tokiu budu musų laik
raščiai juo toliau, juo giliau klim- 
sta į purvyną. Viehas laikraštis 
čia ne išklampos, reikia visų su
tarimo. Tik sutarę terp savęs laik
raščiai, jeigu laikysis sutarimo, ga
lės atsiginti nuo mėgstančių er
zinti draugiją melagingais, erzi
nančiais, užgaunančiais vpatas pra
nešimais. korespondentų. Kas nori 
kolioti, kas mėgsta erzinti drau
giją, tegul sau jieško kitokio įna
gio, bet ne laikraščių; laikraščiai 
ne erzinimams, bet kam kitam pas
kirti. Tuos dalykus būtinai reikia 
sutvarkyti, reikia doriškai musų 
laikraščius pakelti, nes mūsiškiai 
Amerikoj kur kas stovi žemiau ne
gu europiniai; čia mat ir drau
gija menkiau doros paiso. Laik
raščiai ne gali, <ne privalo klimpti 
drauge purvynan, jų pareiga, kiek 
pajiegos leidžia, stengtiesi ir drau
giją doriškai pakelti, jie negali pa
taikauti doros mindžiotojams. ša
lin su tokiais! Jų turime jau per 
daug. Pakėlimui doriškai musų 
laikraščių būtinai reikalingas re
dakcijų sutarimas.

Keli metai atgal, kada dar mes 
nebuvome teip nuklimpę kaip da
bar, “Lietuva” buvo sumaniusi 
laikraščių redaktorių ir raštininkų 
susivažiavimą apkalbėjimui musų 
publicistikos reikalų, bet tąsyk tas 
sumanymas nerado pritarimo, tapo 
praleistas be apkalbėjimo. Ar da
bar irgi jo bus toks jau likimas? 
Butų gaila? Laukti, kol mes dar 
labiau nuklimpsūne nepriderėtų.

Mes iš savo pusės pritariame 
“Ka.aliko^ pakeltam sumanymui. 
Kaip apie tai mano kiti laikraščiai? 
Kelti doriškai reikia visus laikraš
čius, o ne vienos kokios nors pa
kraipos. Tąsyk gal išvengtume 
šiek tiek ir tuščių, neturinčių 
tės asabiškų vaidų.

guli Madison Coal Co.« Uždar
biai buvo geri per ištisą vasarą: 
uždirbdavome po 40 doL į pusę 
mėnesio; bet iš kitur pribuvusiam 
sunku buvo darbas gauti. Dabar
darbai sumažėjo: dirba trįs dienas 
sanvaitėj. Nežinia kaip ilgai teip 
menkai dirbs.

Lietuviai čia gyvena nuo dešim
ties metų. Dabar yra 20 lietuviš
kų šeimynų, iš viso: vyrų 37, mo
teris 21, vaikiukų 18, mergaičių 21, 
viso 97. Čia yra trįs lietuviai tu
rinti savo namus; Kazys Kubilius 
turi du namu. Jis pirmas iš lietu
vių čia apsigy veno. Antanas Gir
džius turi namus vertes $1300; jis 
turi ir farmą pirkęs Wisconsino 
valstijoj, 140 akrų žemės. Povilas 
Bartkus turi namus vertės 700 dol.

Lietuvių pramonininkų nėra nė 
vieno, nėra nė vienos lietuviškos 
draugijos. Visi miegame iridžiu 
miegu. Rūpintųsi tautiškais rei
kalais niekam nė į galvą neužeina. 
Svarbiausias čianykščių lietuvių 
užsiėmimas liuosame nuo darbo 
laike — tai “einikis” ir “pokeris”. 
Tame tai musų lietuviai ne tingi
niai. Pralošę visus pinigus kar
tais ir porą dienų paskui nevalgo. 
Į jokias organizacijas ne priguli, 
nes jų naudos nesupranta (tai 
reikia suprantantiems paaiškinti. 
Red.). - Iš' vieno peikimo pasielgi
mo juk nieks nieko ne pasimokys.

. A-

tas viskas

I§ SPRINGFIELD, ILL.
Gana ruiminga svetainė veik pil

na žmonių, vietos veik visos už-| 
imt6s, terp vyriškų švarkų matosi^ 
kur ne kur moteriška skrybėlaitė, 
pakampėse slankioja vaikai, ku
riuos motinos atsivedė paklausyt 
prakalbų. Kur ne kur girdisi 
juokai.... Bet
nutyla, pasirodžius kalbėtojui ant 
paaugštinimo — visi klauso. Kal
ba užkviestas iš kitur p. Kaspar- 
ka (Valparaiso univ. stud.)._ Kal
ba apie išsivystimą žmonijos, apie 
kelius, kokiais eidama, ji pasiekė 
dabartinį laipsnį, apie darbininkų 
luomą, jų skriaudas ir kaip nuo jų 
atsiliuosuoti. Kalba rimta, aiški, 
suprantama, kalbėtojas vengė sve
timų žodžių. Kalba agyr*3-Xralan- 
das, bet laikas nejučiomis praslen
ka, nes kalbėtojas moka užinte- 
resuoti. Gausus delnų plojimai 
liudija, kad publikai kalba pątiko. 
Po p. Kasparkai, panelė Jancevi- 
čaitė dekliamavo eiles revojuci- 
joniško turinio, paskui kalbėjo p. 
Pranas .Klembauskas, vietinis,1 apio 
ateitį darbininkų luomos. Kalba 
trumpai, bet karštai, su užsidegi
mu. Jį teipogi nulydi nuo estra
dos triukšmingas delnų plojimas. 
Viskas eina kuonogeriausioj tvar
koj, ir aš manau, kad kiekvienas 
apleido svetainę su užganėdiuimo 
jausmu ir supratimu, kad nepralei
do veltui vakaro. Ir ištikrųjų rei
kia pasakyti parengėjams ir kal
bėtojams širdingą ačiū.

Bet, kaip visur, teip ir čia, tur
būt, neapsiėjo be nelemto “bet”. 
Mat po prakalbų, paprastai vakaro 
pirmininkas klausia publikos, ar ne
turi kas ką užklausti kalbėtojo^ gal 
kas buvo neaišku, tai kalbėtojas 
paaiškįs. - Žinoma, nebent kas iš - 
publikos gali užklausti, viena->-ne- 
drįsta, o kita, bijosi “įsišokti”, kad 
paskui “kiti” nepajuoktų. Tie “ki
ti” pasilieka tik sau privilegiją 
duoti užklausimus, kaip ir privile
giją nuspręsti, ar geras buvo kal- 

dalyvavo apie 12000 ypatų; viena-1 bėtojas, ar ne, ir kaip ir ką para
šyti į laikraštį. Laikraštį teipogi 
pasirenka tokį, kursai išeina tame 
mieste iš kur pribuvo kalbėtojas, 
o jeigu kalbėtojas, teip sakant, iš 
“niekur” — na, tai į “Kovą”i Jr 
tie “kiti” uedėlto užduoda klausi
mus, kad ko nesuprastų, bet dėl
to, kad galėtų pasigirti prieš pu
bliką: “žiūrėkite, mulkiai, koks aš 
išmintingas, ar tai šposai tokį klau
simą užduoti?!” Norisi žybtelt 
prieš publiką savo išminčia, ną, ir 
kalbėtojui reikia parodyt, ) 
ne visi mulkiai, — yra ir i 
gų, ve, paveikslan -r- aš! (1 
tie klausymai buvo ? 
svąrbesniu žinoti.

Teipgi patėmijau, kad 
užduoda kalbėtojams vis 
čius klausymus, nė truputį ■ 
keizdami jų. t

Ve, atsilankė pavasaryj į 
fieldą p. Gugis iš Chicagos.l 
bėjo rimtai ir aiškiai, nebli 
už p. Kasparką, bet kuom ta 
įtiko “kitiems” ir “Lietuvos! 
pamenu kokiam mira. pasirocH 
nutė tūlo Vincuko, kad kalbėt 
buvo neprisirengęs, kalbėjo ęį? 
ir tt. Tuotarpu koks tai 
kurs geriau tiko cirke kloy 
negu kalbėti, ko ne į padfi 
po iškeltas tų “kitų”, ii 
trip vadinami vietiniai “jenei^ 
— nutarė, kad p. Gugis n-

me vežime buvo atstovai 8 tautų. 
Visi buvo tautiškuose drabužiuose; 
buvo ir lietuvis Jokubeckis. Itali- 
jonų bertas buvo apsitaisęs kalna
kasių darbo drabužiai^.

5 d. rugsėjo 96 kuopa S. L. A. 
turėjo nepaprastą susirinkimą, nes 
jos nariai nepasiganėdina 24 sei
mo nutarimais, ypač jiems nepa
tinka panaikinimas referendum. 
Susirinkime raštininkas perskaitė 
Springfieldo kuopos protestą. Bu
vo besirengią protestuoti prieš šer
no prierašą po Springfieldo kuo
pos protestu, bet keliems drau
gams paaiškinus, kad Jokubynas 
visai protestų nebepriima, nuo pro
testo susilaikė (matyt pas mus 
svarbiausias turintis pertikrinti vi
sus argumentas 
kių tankiausiai 
Red.).

8 d. rugsėjo
L. S. S. kuopos reikale rinkimo 
centrališkų viršininkų.

Nr. 37 “Lietuvos” buvo pami
nėta apie mirtį Juozo Drušinsko. 
Turi būti Gružinsko. Turto jis 
■paliko $1600, ne $10600.

J. T. Adomaitis.



tieji darbai, kurių vietiniai gy
ventojai jau nebenori dirbti. Vi
si laiko mūsiškį už pastumdėlį, ap
sileidėlį, menkai išmanantį.... 
Mes, rygiečiai, gerai žinome, su 
kokiu paniekinimu latviai ištaria 
žodį: “feitis”, su tokiu pat jaus
mu Rusijos miestuose sakoma: 

nesu buvęs 
girdėti, kad 
neperaugštus 
vadiną juos 
tai taip sa-

“žmudiakl”; nors 
Amerikoje, bet teko 
ir ten mūsiškiai, turį 
vardus, nes tankiai 
tiesiai gy vuliais. Ir
koma į musų geriausias jiegas, į 
rtiusų vyrus-žaliukus, į musų mer- 
gaites-“lelijėles”! Kodėl-gi jie ne
meta su paniekinimu tų kraštų ir 
neina į tėvynę, kur. jie teip reika- 
linapr'kur jų taip laukia!?
>/Kodėl? — Priežasčių daug; 
svarbiausioji tarpe jų — trukumas 
musų krašte pramonijos: visiems 
darbo nepakanka. Be to, da rei
kia žinoti, kad gyvenimas svetur, 
mieste —„tai saldus nuodai, kurie 
savo saldumJt ir pritraukia musų 
jaunuomenę. Žiūrėk: vienas paf1 
/važiavo namo apsilankyti juodai 
apsirėdęs, su skrybėle, su mankie- 
tais, su laikrodėliu, kalbėdamas 

. priduria tankiai latviškų, rusiškų 
arba angliškų žodžių.... ponas ir 
gana! Teisybė, kišene tuščia, 
bet.... kas mato kišenę! Arba 
kita pagrįžo išblyškus, susivaržius, 
su skėteliu, su pelerina, dagi su 
skrybėle sveikindamos, pritupia 
(pagal ją tai vadinasi “knips”), 
sakosi parvažiavusi “ant žemių” 
— Kuo-gi ne panelė? Prisiklausę 
visokių pasakų nuo tų “ponų ir 
panelių”, musų vyrai ir mergaitės 
tik ir svajoja paskui apie miestą, 
ir žiūrėk, už poros sanvaičių jau 
vienas atsidūrė Rygoje, kitas Chi- 
cagoje, trečioji Peterburge ir 
ir tt.

Ar gi risi mūsiškiai blogai 
vena miestuose ? Žinoma, ne 
si: yra tokių, ners ir nedaug, 
riems ir labai gerai sekasi; tie 
visai dėl Lietuvos pražuvę: jie
begrįž į tėvynę; taipogi negrįžta 

. ir tie, kuriems einasi vidutiniškai; 
tie-gi, kuriems einasi blogai, pa- 
sistumdę keletą metų po miestą, 
išmėginę visus kuosunkiausius dar
bus, nuskurdę, tankiausia netekę 
sveikatos, pagrįžta namo.... Bet 
kas iš jų? Jie Lietuvai jau ne
naudingi. dagi kenksmingi: jie jau 
pavargėliai, kai-kurie ligoniai, kiti 
be kojos, be rankos, tankiai ir be 
nosies. Tokia tai musų, išeivy- 
stė....

Suprantamas daiktas, kad prie 
tokių sąlygų kultūros darbas LieJ 
tuvoje labai sunkus ir mažai pa
sekmingas. Pavyzdžiui paimki
me dirvą, kuri kuopuikiausiai pri
žiūrima; bet-jeigu kas imtų ir iš
rautų kuogražiausius ir stipriau
sius diegtls, — ar galima laukti iš 
tokios dirvos gerų va’rių, nežiū
rint į tokią augštą jos kultūrą ? 
Taip-pat ir musų 'tėvynė iš to at
žvilgio pavojuje. Norint gelbėti 
nuo to pavojaus, reikia, kaip įma
nant, stabdyti emigraciją. Rei
kia nurodyti musų ūkininkams, 
kaip pakelti žemės derlingumą, rei
kia įkalbėti tėvtuns, kad mokytų 
savo vaikus amatų, reikia stvertiesi 
už ^prekybos, apskritai imant, mums 
reikia daugiau šviesos, ir šviesos, 
tiktai tada risi turės duknos ir 
namie, ir nereiks mūsiškiams ken
tėt paniekinimo svetur.

M.

tt..

gy- 
ti- 

ku- 
jau 
ne-

Š.
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IŠ PRUSŲ LIETUVOS.
Mes mioseniai pavydime Prusų 

lietuviams tosios liuosybės, kurią 
anie turi. Bet štai atsitikimas, ku
ris parodo, kad mums nėra ko jau 
taip labai tiems musų broliams 
anapus sienos pavydėti. Rugpiu- 
čio 15 d. Lauksargiuose turėjo bū
ti surengtas vakaras “Tauragės 
Lietuviškos Giedotojų Draugijos”. 
Ale koksai buvo nusistebėjimas, 
kuomet išvakaro buvo gautas nuo 

> policijos vyriausybės to vakaro 
uždraudimas, nors kelioms die
noms prieš tai tasai • pats polici
jos' vyresnysis buvo sakęs, kad lei
dimą duosiąs. Nesuspėta buvo nei 
Tauragės Draugijai pranešti apie 
tai. Ji, kaip buvo pasižadėjus, at
keliavo ant rugpiučio 15 d. į Lauk
sargius, bet “visas jos darbarimas 
Prusų lietuviams keletą linksmų 
valandų prigatavyti išėjo ant vė
jo”- 
žada 
sulyg 
Taip
Ceitunga” No. 67. Beveik lygiai 

, taip, kaip pas mus!
Kodėl Prusų policistas uždrau

dė tą vakarą, “N. L. Ceitunga” 
nepaasko, bet galima drąsiai spėti, 
jogei Prusų valdžia jau ima sker- 
suot, kad Prūsų lietuviai prade- Didybės šviesan mums vėl pa
la artintis prie Didžiosios L> (duotun".

Ir ■ -7’I >

Salės savininkas
skųstis ir ginti savo tiesas 
paskutiniausibs instancijos.

praneša “Nauja Lietuviška

Kuehlichas

ia artintis prie Didžiosios L> 

tu vos: mat tą vakarą buvo 
rengusi Tauragės draugija.

8U-

ĮSPŪDŽIAI Iš “LIETUVIŲ 
ŠVENTES” TILŽĖJE (8 VIII).

Mus, Didžiąją ir Mažąją (Prū
sų) Lietuvą, skiria ligšiol Chinų 
siena. Mes nepažįstame vieni 
kitų ir nesistengiame pažinti. Mes 
temokame barti Mažuosius Lietu
vius už susivokiečiavimą, mes te
matome jų ydas, ir užmerkiame 
akis ant jų gerųjų ypatybių. Štai 
viens pavyzdi*.

Yra Tilžėje Lietuvių Giedoto
jų Draugystė, kurios prišakyj sto
vi žinomas visai Lietuvai poetas 
bei mokslininkas Vidunas. Drau
gystė gyvuoja jau 14 metų, mets 
į metą kelia eilę “Lietuviškų Šven
čių” įvairiuose Prūsų Lietuvos 
kampuose; du kartu į metus, žie
mą ir vasarą, daro minėtoji drau
gija dideles Lietuvių šventes pa
čioj Tilžėj. Tos Šventės yra iš
ties didelės, nes susirenka jose 
žmonės iš visų Prūsų Lietuvos 
kampų. Man teko keletą kartų 
būti ant vasarinių lietuvių Šven
čių, keliamų minėtosios draugijos 
Tilžėj, , gražiam Jokubinės parke 
(darže).

Pasistengsiu smulkiau aprašyti 
tas “Lietuviškas Šventes”, kurios 
taip skirias nuo paprastųjų musų 
taip vadinamų “vakarų-spekta- 
kliu”.

Jokubinės parkas dienoje “Lie
tuvių Šventės” esti išpuoštas tau
tiškomis lietuvių žaliai-baltai-rau- 
donomis vėliavomis. Pati “šven
tė” paprastai prasideda ant 4 vai. 
po pietų dainomis. Dainininkės 
apsitaisiusios paveikslingais tautiš
kais rūbais. Čia negalima nepa
stebėti, kad Prusų lietuvaitės mo
ka su didesniu skoniu taisyties ir 
dėvėti tautiškuosius rubus negu 
jų sesės iš kitos sienos pusės; jos 
nesipuošia kaspinais, kas buvo ir 
yra rusių bei lenkių papročiu; vie
toj to jos mielai puošiasi skaisčiu 
gintaru. Spalvos jų rūbų skais
čios ir malonios.

Dainavimas atliekamas labai rū
pestingai ; daugiausia dainuojamos 
dainos, sutaisytos pačio p. Viduno. 
Pastaruoju kartu (8 VIII) buvo 
dainuojamos taip-pat’ Miko Pet
rausko (“Oi matule”) ir Nauja
lio (“Kur bėga Šešupė”) 
ponuotos dainos.

Šiųmetinėj “Lieuviškoj 
tėj” didžiausį pasisekimą 
vaidinimas su dainomis. 
— “Išvaduotojas”, 
tarp gyvų žaliumynų riogso griu
vėsiai senos Lietuvos pilies, tarp 
jų bastos jaunikaitis, karštas mu
sų dienų lietuvis, "Visvydas’Vjio- 
rįs išvaduoti užburtą pilyje kara
laitę. , Visvydas tvirtai nori ir ti
ki išvaduosiąs. Draugas jo Raukš- 
lys, senovės niekintojas, juokiasi 
iš Visvydo ir pataria jam nekiau- 
sytį, tuščių žmonių pasakų. Vis
vydas nieko nepaisydamas nesi
liauja lankęs užburtą pilį. Vieną 
gražią mėnesienos naktį staiga ap
sireiškia jam užburta karalaitė sy
kiu su 8 kitomis užburtomis mer
gaitėmis, maloniai naunuojančio- 
mis: 

kom-

Šven- 
turėjo 

Vaidino 
Ant scenos

“Tai eina dienos! Tai slenka nak-' 
(tįs 

Sušvint aušrinė, Spind vakarinė. 
Kuomet pareis, kas išvaduotun, 
Gyvybės šviesan mums atiduotum 

Sugriuvo bokštai! sugriuvo pilįs 
Tėvynė žuvo, tamsybei kliuvo. 
Tik apuokas skrajodams loja, 
Tėvynės žiedus maru apkloja.... 

ir tt.

Jaunikaitis - apžavėtas nežemiš
ku jų dainavimu dar pasidrūtino 
savo nore jas išvaduoti, bet nežino 
kaip. Iš naujo apsireiškusios jam 
apžavėtosios mergelės apreiškė:

“šventykloj šalę šulun 
Senes tris apglobk karštai, 
Ir veido bais-baugiojo jun, 
Berneli nebok to visai!”

at-Tuom žygiu tarp griuvėsių 
siranda 3 baisios raganos, viena 
kitos • bjauresnė. Visvydas, pri
šokęs bučiuoja vieną paskui ant
rą, bet nuo trečiosios atsikreipia 
su pasibiaurėjimu, dar kartą ban
do ją bučiuoti, bet griūva lyg Per
kūno nutrenktas. Trečioji raga
na turi baisų mirties pavidalą.

Nulindo, aptemo užburtoji ka- 
rąlaitė ir jos sandraugėš ir Hudnai, 
liūdnai dainuodamos vilties dainą:

“Ir dar ris gyva* skaistus lu- 
(kėjimas 

Dar mums nežuvo nusitikėjims. 
Tikrai pareis mus išvaduotun,

— Išnyko.
Klausytojai buvo visiškai apža

vėti šita nepaprasta regy kla, juo la
biau kad viskas buvo pavyzdingai 
atlikta. Išvaduotojaus rolę lošęs 
p. Borchet attiko didei gerai, pa- 
tėmytina, kad p. Juosufiaitytt, k> 
šusi užburtos karalaitės rolę visai 
pasekmingai, dar pernai vos-vos 
galėjo susikalbėti lietuviškai.

Negaliu nepadaryti dar kelių 
pastebėjimų dėlei pačio vaidintojo 
dalyko. Tai yra vienas iš nau
jausiųjų veikalų jau plačiai pra
garsėjusio, musų poeto llduno. 
“Išvaduotojas”, kaip ir risi kiti 
Viduno ‘veikalai’ bei veikalėliai tu
rį gilią idėją. Į žmonių pasakas 
apie senobines Lietuvos pilis, įdė
jo jisai augštą mint^— tėvyrtts iš-* 
vadavimų. Sako jisai:
“Nors veikiai stotus drąsa tikroji 
Ir puoštų vyran tvirtan ir tyran 
Tas tad ateis (mus) ‘išvaduotun 
Rikybės šviesan mus, atiduotum”

Reikia pažymėti, kad tai dar nė
ra pilnai užbaigtas veikalas, tai 
tik embrionas, iš kurio gal būti 
gims opera, drama.... sunku iš 
anksto nuspręsti kas. Tai papra
stas Viduno tvėrimo būdas. Pir
ma negu leisti kokį savo veikalą 
į žmonės jis jį išbando iš visų pu
sių. Visi jo išleistieji ligšiol dra
matiškieji veikalai pirm to buvo 
daug kartų išbadyti ant scenos 
Prusų Lietuvoj.

Šventė užsibaigė 10 vai. vakare 
vaidinimu salėje jau žinomos p. 
Viduno komedijos. “Jonulcs mer
gų bijąs”.-

Ši “Lietuvių Šventė ’ lygiai kaip 
ir visos kitos “Giedotojų Draugi
jos keliamos, buvo labai 'skaitlin
gai lankyta (apie 1500 ypatų). 
Gaila labai kad ant panašių Pntsų 
lietuvių švenčių nesilanko svečiai 
iš Didžiosios Lietuvos. Iš to bu
tų dviguba naua: viena—giminy
stės ryšiai tuomi tarp mus susti
prėtų. antra, galėtume mes, rasi 
šio to ir pasimokyti pas Prusų lie
tuvius^

Tilžės Giedotojų Draugijos ne
begalima kaltinti už nęgarsinimą 
savo švenčių Didžiosios Lietuvos 
laikraščiuose, bet tai buvo ligšiol 
tuščias šauksmas; tikėkime, kad 
ateityj Didžioji Lietuva nebepasi- 
liks kurčia ant Mažosios Lietuvos 
šauksmo. Juo labiau, kad ir gera 
proga netruks tam pasitaikyti. Gir
dėjau kad ateinančią vasarą “Til
žės Giedotojų Draugija” žada iš
kilmingai švęsti 15 metų įkūrimo 
sukaktuves.

Neabejoju, kad taip iškilmingoj 
valandoj, kuomet viena iš svar
biausių kultūros įstaigų Prusų Lie
tuvių švęs savo jtibilėjų. Didžioji 
Lietuva negalės nedalyvauti tame. 
Fagyvęsim — pamatvsim.

J. G.
(“Lietuvos Žinios”)

JUOZAS VILKUTIS-GULBT- 
NIŠKIŲ KETURAKIS.

(Jis parašė komediją “Ameri
ka Pirtyje”).

Švenčiant 10-ties metų suėjimą 
nuo pirmutinio atviro pasirodymo 
musų teatro Lietuvoje neprošalį 
bus paminėjus autorių anos gar
siosios lietuvių komedijos “Ame
rika Pirtyje”.

Valstiečio sūnūs, gimė kovo 1 
d. 1869 metais Gulbiniškių kaime, 
Liudvinavu parapijos, Janavo gmi
nos, Kalvarijos pavieto. Mokino
si namie pats per save ir yra da
bar gana apsišvietęs žmogus. Vy
resnysis jo brolis Antanas beeida
mas mokslus Marijampolės gim
nazijoje, paskiau Maskvos univer
sitetu ir kelių inžinierių institute, 
žinoma, padėdavo broliui lavin
tis. 1889—1890 J. V. metais tu
rėjo atlaikyti sunkią operaciją 
Maskvos prof.* Sklifasovskio kly- 
nikoj — nustojo vienos kojos. 
Toliau gyveno savo tėviškėje ir 
pas brolį inžinierių Užkaukazyje. 
Pagalios gavęs nuo savo dėdės 
kun. Vilgutovskio Gudelių bažnyt- 
kiemyje 40 margų ūkį apsigyveno 
tenai ir dabar tebegyvena ir kar
tu yra Balbieriškio apielinkės gmi
nos teisėju.

J. Vilkutaitis jau apie 1891 ar 
189a metus buvo padavęs a. a. 
daktarui Petrui Matulaičiuį per
žiūrėti sivo parašytą komediją. 
Matulaitis išrado tą veikalą silp
nai parašytą. Po tokiam nutari
mui jaunas autorius padėjo savo 
veikalą į šalį ir per 3 metus nieko 
jam nedarė. Per tą laiką jisai 
geriau apsipažino su teatriniais vei
kalais ir su teatru, patsai kelis 
kartus teatre apsilankydamas. Ta
da anoji komedija buvo visa iš 
naujo perdirbta, ir tokiu budu at
sirado dabar garsi “Amerika Pir
tyje, (“Am. Pietyje” yra ir ru
siškai išversta), Jfuri buvo atspau-
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linta Tezėje 2895 metais kaip* 

priedas j^ie “Ųkininko”.

no, buv^ apgarsintas konkursas— 
už gerą jOrigiųalinį lietuvišką dra
matišką veikalą buvo pažadėta be
ne 50 rublių. J. Vilkutaitis irgi 
buvo nuąįuntęy savo komediją tam 
konkursui*, betr nieko negavo.

Dar J.rVi|kutaięio plunksnai pri
guli apysakėlė;: “Kaip Mikas ap
sidžiaugė čebątais arba juokingas 
pasakojimas apie šaltabuizius”. At- 
spąudintą Tilžėje 1893 m. 
“Ūkininko”t priedas. Dar 
me tai “Ūkininko”, rodos, 
esąs trumputis apsakymas 
“Kas kaltas'

kaipo 
kokia- 
priede 
vardu:

(nesumaišykit šios 
apysakėlės. su-dviem kitom tokio- 

’pat vardo t— viena a. a. Dr. A. 
Lingio (A. KV.J, kita A. B.). Be- 
nebus viena ^apysakėlė atspausta 
“Vienybėje Lietuvninkų” vardu 
“Gaisras”, bent buvo ji nusiųsta 
tam laikraščiui. Yra dar keletas 
J. Vilkutaičio veikalėlių rankraš
čiuose, tarp kurių vienas pradėtas 
dramatiško turinio. Bet sunkus 
vidutinio valstiečio gyvenimas,. to
li nuo apšviestesnių vietų, neda/e 
ir neduoda J. Vilkutaičiui pride
rančiai toliau savo, kaipo rašyto
jos. gabumų parody ti.

Juozas Vilkutaitis savo komedi
ja aAmerika Pirtyje” padarė tvir
tą pradžią lietuvių teatrui. Tie
sa. lietuvių teatrinių veikalų jau 
pasirodyta daug jūrmiau už "Ame
riką Pirtyje”/ Taip, jau 1887 m. 
Jonas Šliupas yra išleidęs Gutzko- 
vo dramos vertimą Pdt kulis; 189J 
m. pasirodė Gužučio Ponas ir Mu
žikai, Ėgli Žalčių Karalienė, Iš- 
griozimcis Kauno Pilies. Vienais 
metais prieš tai 1892 buvo išėjusi 
Dr. V. Pietario Kova ties Žalgiriu. 
Taigi ankščiau "Amerikos Pirty
je" mes turėjome keletą teatrinių 
veikalų, bet neturėjome jiems te
atre,. tie keikalpi buvo tuomet per
sunkus. nne]okelianii dar lietu
viams. Tik "Amerika Pirtyje” pa 
darė gerą pradžią ir į kelis metus 
po |>asirųdynuii ėmė greit platin
tis po viją Lietuvą. Kol dar bu
vo užginta musų spauda ir teat
ras. daug kartų ji buvo rodyta 
slapta kitimų , .ūkininkų triobose. 
Anie paminėti veikalai ūkininkų 
sekly čiose.rųegalėjo tilpti.

“Amerika Pirtyje” taip yra pa
tašyta, jogei lietuviai dar ilgai jo
sios neužmirš, tai yra viena iš 
geriausiųjų iki šiol lietuviškų ko
medijų. K. Gr.

IŠ AMERIKOS
Mineapbliš, S^Hn_ Ufėdninkas 

ateivių biuro ptanc-c valstijos gu- 
bernatoriuį Jofaųęonui. jog tūluose 
apskričiuo^ė • ofhparviai darbinin
kai laikofpi” verguvėj ir tiesiog kan
kinami, kas^įaį’ įtraukti centrališ- 
ką vaMžfąt >$dus su Maskolija, 
nes kankinami darbininkai, ma
tyt, yra inasloųliški ateiviai. Dar
bininkai dirbinti giriose yra kaipi 
nelaisvėj laikomi, o net teisėjai ne 
tik kenčiau bet paremia verguvę. 
\ ienoj vietoj šiaurinėj Minvsotoj, 
maskoKškieji„atėiviai, norėdami pa- 
siliuosuotį nuo tos verguvės, ban
dė {‘abėgtį, bet*nos pagavo ir už 
tokį prasižė^gitoą santaikos teisė
jas pasmerkė juos 30 dienų prie 
priverstino darbo. Kad Minesotoj 
randas butų kitoks, žinoma/ jis tu
rėtų įsikišti į raos nepritinkančius 
civilizuotam kraštui santikius; su 
ukėsais vakarinės Europos ir Ame
rikos valstijų viršininkai neišdry- 
stų teip elgtiesi.

išvežimas Amerikos pre
kių SVETUR.

Išvežimąjf^.Ajnėrikos prekių sve
tur šįmet '^hnažėjo. imant apskri
tai. Per ^įdlaųtiko portus pernai 
išgabeno prekiyvnž 1156 milijonus 
doliarių, ^'*‘15!’ per tą patį lai
ką. tik už p77 rml.; per Mexico ru- 
bežių pernai^ išvežta už 33 mil., šį
met tik uj 27 mil.; per Pacifico 
uostus pernai išgabeno už 94 mi
lijonus, šįnjpt tik už 70 mil.; 
tik išvežimas par Golfo uostus pa
sididino ant 1^54 milijonų dolia
rių.

PASLAPTIS DEŠRŲ DIRBĖJŲ
Harrisburg, Pa. Miesto produk

tų inspektorius susekė, kad dirba
mos Amerikoj ir parduodamos 15c. 
už svarą dešros turi tik 60% mė
sos, 40% susideda iš vandens ir 
bulvinių miltų.’ Išvirtos .dešros 
todėl labai susitraukia ir maisto 
mažai duoda,

PASKENDO GARLAIVYS..
Mobile/AU-.'1 Netoli Pinion sa

los prie pietimų Kubos pakrančių

Saike smarkios vėtros, su visais ant 
jo buvusiais žmonėms, paskendo 
garlaivys Nicholas Cartina. Ant 
jo buvo 27 įgulos žmones ir 
pasažieriai. - .

du

pa
BALTINTI MILTAI.

Žemdirbystės ministerijos 
skiria spedjališka komisija tirinėti 
valgio produktus, susekė, kad ma
lūnai ir kepanti duoną duonkepiai 
baltina miltus, kad pigesni miltai 
ir duona iš jų kepta išrodytų ge
riau. Baltinimas miltų rods žmo
nių sveikatai ne kenkia, bet jis vis
gi kenkia jų kišenini, nes bal
tintus pigesnius miltus parduoda 
kaipo brangesnius.’ Miriisteris to
dėl pranešė malūnininkams, kad 
jie po pusei metų liautųsi miltų 
baltinimo. Mat Amerikoj ištrauki
mui iš žmonių kišenių daugiau pi
nigų, viską falšuoja.

PASIMIRĖ SENIAUSIAS KA
TALIKIŠKAS VYSKUPAS. 
Louisville, Ky< 17 d. rugsėjo 

pasimirė katalikiškas 
Kentucky dijecezijos, 
(jeorge .McCloskey. Jis 
niausiąs 
Amerikoj,

katalikiškas 
turėjo 86. metus.

vyskupas 
William 

buvo se- 
vyskupas

LAUKIA NEGRŲ SUKILIMO.
Muskogee, Okla. Netoli nuo 

čia, negrų apgyventame miestelyj 
Taft laukia negrų sukilimo. Mie
stely yra keletas tiaftparvių prekėj ų. 
\ ieno krautuvę išardė su dinami
tu ; kiti gavo prisakymą išsineš
dinti iš nnestelior jeigu nenori gy
vasties netekti. Baltparvių gi mie
ste yra labai mažai, atsiremti prieš 
juodparvius jie negali.

DIDELE BANKRUTYSTE.
kiltie Rock, Ark. Nusiban- 

krutino čia firma T. H. Bunch 
Co. Kalba. Imk per šitos firmos 
nusibankrutinimą visokiems ban
kams atsieis žudyti apie 300000 
dol. ' • .

APVOGĖ BANKĄ.
Burlington. Iowa. Vagiliai įsi

kraustė į pirmą tautišką banką 
mieste Strunghurst, III.
tu išardė geležinę kasą ir iš jos 
paėmė visus pinigus ir turinčius 
kokią nors vertę daiktus.

Dinami-

PASKENDO LAIVAS.
Woods Hole, Mas. Paskendo 

netoli Saw prekių laivas Charleę 
J. \Villard. Kas atsitiko su jo 
įgula, dar nežinia. Ant jo buvo 
penki jurininkai. ;

ATEIVIŲ UŽVElZDOS PADA- 
v VADIJIMAS.

New Yorko ateivių užveizdos 
komisorius išleido padavadijūną 
neišdavinėti iš Ellis Island jaunų 
mergaičių, atkankančių Amerikon, 
teip vadinamiems prieglaudos na
mams, bet pakviesti merginų gi
mines ir pažįstamus jas paimti.

GAISRAI.
Portland, Ore. Sudegė čia Port- 

land Flouring Mill Co. malūnai ir 
krautuvės. Nuostolius gaisro pa
darytus skaito šimtais tūkstančių 
doliarių.

Evansville, Ind.. Sudegė čia 
miltų malūnai ir krautuvės Ighe- 
hart Brothers. Nuostolius gais
ro padarytus skaito ant 200000 
dol.

NELAIME ANT GELŽKELIO.
Nashville, Ten. Netoli Pigram 

prekių traukinys susimušė su pa- 
sažieriniu. Prie to 8 ypatos likosi 
užmuštos, sužeistų gi yra diktai.

15 DARBO LAUKO
Pereitą sanvaitę Jungtiniuose 

valsčiuose buvo 198 nusibankruti- 
nimai, arba 7 daugiau negu užpe- 
reitą.

| Council Bluffs, Nebr. Sustrei
kavo čia tarnaujanti ant gatvinių 
karų. Jų vietoj kompanija iš vi
sų kraštų gabena streiklaužius. -

Fall River, Mass. Pasibaigė 
streikai audėjų Iron Works audy
klose. Nuo dabar gaus jie' 5% 
didesnį už darbą užtnokesnį. 8 d. rugsėjo buvo susinkimas 

L. S. S. kuopos reikale rinkimo 
centrališkų viršininkų.

Nr. 37 “Lietuvos” buvo pami
nėta apie mirtį Juozo Drušinsko. 
Turi būti Gružinsko. Turto jis 
paliko $1600, ne $10600.

J. T. Adomaitis.

Pittsburg, Pa. Sustreikavę 
darbininkai amerikonai Pressed 
Steel Car Co., 2000 vy
rų, kadangi jie neamerikonų 
surengtam streikui nepritarė, su
grįžo darban. Prie jų prisidėjo 
1500 chorvatų ir J 600 ^italijonų. 
Lenkai ir maskoliškieji ateiviai no
rėjo pasipriešinti, liet kad jų buvo 
tik 1000 ir jie SU kitais sugrįžo 
darban.

I§ DIVERNON, ILL.

j Pittsburg, Pa. Sustreikavo 
darbininkai Pressed Sjeel Car Co. 
dirbtuvėse 3000 vyrų Schoenvillėj. 
Darbininkai reikalauja prašalinimo 
dabartinių darbo vedėjų ir prižiū
rėtojų.

UETŪYIAl AMERIKOJ
IšLEISTOJŲ IR REDAKTO- J 

RIŲ SUSIVAŽIAVIMAS.
Pereitame “Kataliko” numeryj 

tilpo sumanymas surengti kur nors 
Amerikoj susivažiavimą lietuviškų 
leidėjų ir redaktorių, sutvarkymui 
musų laikraščių reikalų.^ “Katali
ko” pakelti klausymai daugume ly- 
tisi leidėjų, bet visuomenei dar 
svarbesni yra klausymai besilytinti 
redakcijos, taigi klausymai straips
nių talpinamų laikraščiuose. Mu
sų draugija čia Amerikoj, atsiradu
si visai kitokiose negu Lietuvoj 
sanlygose, klimpsta purvynan, į jį 
traukia ir musų laikraščius. • Dau
gumas musų< laikraščių sandarbi- 
ninkų visai nežino kas tai yra laik
raščių etika, o verste verčia savo 
tankiai etikai priešingus rašinius 
talpinti. Ir daugelis laikraščių to
kius rašinius talpina. Ir ką gi da
rys? Nepatalpįs vienas laikraštis, 
kitas su mielu noru, dar su už
gaunančiu laikraštį atmetusį prie
šingą dorai straipsnį patėmijimu 
patalpįs. Ir tokiu budu musų laik
raščiai juo toliau, juo giliau klim- 
sta į purvyną. Vienas laikraštis 
čia ne išklampos, reikia visų su
tarimo. Tik sutarę terp savęs laik
raščiai, jeigu laikysis sutarimo, ga
lės atsiginti nuo mėgstančių er
zinti draugiją melagingais, erzi
nančiais, užgaunančiais ypatas pra
nešimais, korespondentų. Kas nori 
kolioti, kas mėgsta erzinti drau
giją, tegul sau jieško kitokio įna
gio, bet ne laikraščių; laikraščiai 
ne erzinimams, bet kam kitam pas
kirti. Tuos dalykus būtinai reikia 
sutvarkyti, reikia doriškai musų 
laikraščius pakelti, nes mūsiškiai 
Amerikoj kur kas stovi žemiau ne
gu europiniai; čia mat ir drau
gija menkiau doros paiso. Laik
raščiai ne gali, ne privalo klimpti 
drauge purvynan, jų pareiga, kiek 
pajiegos leidžia, stengtiesi ir drau
giją doriškai pakelti, jie negali pa
taikauti doros mindžiotojams. ša
lin su tokiais! Jų turime jau per 
daug. Pakėlimui doriškai musų 
laikraščių būtinai reikalingas 
dakcijų sutarimas.

Keli metai atgal, kada dar 
nebuvome teip nuklimpę kaip 
bar, “Lietuva”, buvo sumaniusi 
laikraščių redaktorių ir raštininkų 
susivažiavimą apkalbėjimui musų 
publicistikos reikalų, bet tąsyk tas 
sumanymas nerado pritarimo, tapo 
praleistas be apkalbėjimo. Ar da
bar irgi jo bus toks jau likimas? 
Butų gaila? Laukti, kol mes dar 
labiau nuklimpsime nepriderėtų.

Mes iš savo pusės pritariame 
“Ka.alikop pakeltam sumanymui. 
Kaip apie tai mano kiti laikraščiai ? 
Kelti doriškai reikia visus laikraš
čius, o ne vienos kokios nors pa
kraipos. Tąsyk gal išvengtume 
šiek tiek ir tuščių, neturinčių 
tės asabiškų vaidų.

guli Madison Coal Cb. . Uždar
biai buvo geri pųr ištisą vasarą: 
uždirbdavome po 40 doL į pusę 
mėnesio; bet iš kitur pribuvusiam 
sunku buvo darbas gauti. Dabar 
darbai sumažėjo: dirba trįs dienas 
sanvaitėj. Nežinią kaip ilgai teip 
menkai dirbs.

Lietuviai čia gyvena nuo dešim
ties metų. Dabar! yra 20 lietuviš
kų šeimynų, iš viso: Vyrų 37^ mo
teris 21, vaikiukų iš, mergaičių 21, 
viso 97. Čia yra trįs lietuviai tu
rinti savo namus ; Kazys Kubilius 
turi du namu, jis pirmas iš lietu
vių čia apsigyveno. Antanas Gir
džius turi namus vertas $1300; jis 
turi ir farmą pirkęs WiscQnsino 
valstijoj, 149 akrų žemės. Pbvilas 
Bartkus turi namus vertės 700 dol.

Lietuvių pramonininkų nėra nė 
vieno, nėra nė vienos lietuviškos 
draugijos. Visi miegame saldžiu 
miegu. Rūpinti^si tautiškais rei
kalais niekam nė į galvą neužeina. 
Svarbiausias čianykščių lietuvių 
užsiėmimas liuosaijre nuo darbo 
laike — tai “einikis” ir “pokeris”. 
Tame tai musų lietuviai ne tingi
niai. Pralošę visus pinigus kar-'i 
tais ir porą dienų paskui nevalgo.. 
Į jokias organizacijas ne priguli, 
nes jų naudos nesupranta (tai 
reikia suprantantiems paaiškinti. 
Red.).-Iš vieno peikimo pasielgi
mo juk nieks nieko ne pasimokys.

^Jurginą

mes
da-

ver-

IS HERRIN, ILL.
6 d. rugsėjo, taigi Darbo 

noj Kalnakasių sanjungos čianykš- 
tė kuopa surengė parodą, kurioj 
dalyvavo apie 12000 ypatų; viena
me vežime buvo atstovai 8 tautų. 
Visi buvo tautiškuose drabužiuose; 
buvo ir lietuvis Jokubeckis. Itali- 
jonų benas buvo apsitaisęs kalna
kasių darbo drabužiai^.

5 d. rugsėjo 96 kuopa S. L. A. 
turėjo nepaprastą susirinkimą, nes 
jos nariai nepasiganėdina 24 sei
mo nutarimais, ypač jiems nepa
tinka panaikinimas reierendum. 
Susirinkime raštininkas perskaitė 
Springfieldo kuopos protestą. Bu
vo besirengią protestuoti prieš Šer
no prierašą po Springfieldo kuo
pos protestu, bet keliems drau
gams paaiškinus, kad Jokubynas 
visai protestų nebepriima, nuo pro
testo susilaikė (matyt pas mus 
svarbiausias turintis pertikrinti vi
sus argumentas yra protestą, ko
kių tankiausiai nieks ne klauso.

die-

Iš SPRINGFIEL0, ILL.
Gana ruiminga svetainė veik pil

na žmonių, vietos veik visos už- 
imtos, terp vyriškų švarkų matosi 
kur ne kur moteriška skrybėlaitė, 
pakampėse slankioja vaikai, ku
riuos motinos atsivedė paklausyt 
prakalbų. Kur ne kur girdisi 
juokai.... Bet tas viskas 
nutyla, pasirodžius kalbėtojui ant 
paaugštinimo — visi klauso. Kal
ba užkviestas iš kitur p. Kaspar- 
ka (Valparaiso univ. stud.)._ Kal
ba apie išsivystimą žmonijos, apie 
kelius, kokiais eidama; ji pasiekė 
dabartinį laipsnį, apie darbininkų 
luomą, jų skriaudas ir kaip nuo jų 
atsiliuosuoti. Kalba rimta, aiški, ’ 
suprantama, kalbėtojas vengė sve-» 
timų žodžių. Kalba apie 3 valan
das, bet laikas nejučiogtis praslen- , 
ka, nes kalbėtojas moka užinte- 
resuoti. Gausus delnų plojimai 
liudija, kad publikai kalba patiko. 
Po p. Kasparkai, panelė Jancevi- 
čaitė dekliamavo eiles revoliuci- 
joniško turinio, paskui kalbėjo p. 
Pranas. Klembauskas, vietinis, apie 1 r
ateių darbininkų luomos. Kalba 

. trumpai, bet karštai, šu užsidegi
mu. Jį teipogi nulydi nuo estra
dos triukšmingas delnų plojimas. - 
Viskas eina kuonogeriausioj tvar
koj, ir aš manau, kad kiekvienas 
apleido, svetainę su užganėdinimo 

, jausmu ir supratimu, kad nepralei
do veltui vakaro. It ištikrųjų rei
kia pasakyti parengėjams ir kal
bėtojams širdingą ačiū.

Bet, kaip visur, teip ir čia, tur
būt, neapsiėjo be nelemto '“bet’l 
Mat po prakalbų, paprastai pakaro 
pirmininkas klausia publikos, ar ne+ ' 
turi kas ką užklausti kalbėtojo, gal 
kas buvo neaišku, tai kalbėtojas 
paaiškįs. : Žinoma, nebent kas iš 
publikos gali užklausti, viena—ne
drįsta, o kita, bijosi “įsišokti”, kad 
paskui “kiti” nepajuoktų. Tie “ki
ti” pasilieka tik sau privilegiją 
duoti užklausimus, kaip ir privile
giją nuspręsti, ar geras buvo kal
bėtojas, ar ne, ir kaip jr ką para
šyti į laikraštį. Laikraštį teipogi 
pasirenka tokį, kursai išeina tame 
mieste iš kur pribuvo kalbėtojas, 
o jeigu kalbėtojas, teip sakant, iš 
“niekur” — na, tai į “Kovą”. Ir 
tie “kiti” nedėlto užduoda klausi
mus, kad ko nesuprastų, bet dėl
to, kad galėtų pasigirti prieš pu
bliką : “žiūrėkite, mulkiai, koks aš 
išmintingas, ar tai šposai tokį klau
simą užduoti ?!” Norisi žybtelt 
prieš publiką savo išminčia, na, ir 
kalbėtojui reikia parodyt, kad čia , 
ne visi mulkiai, — yra ir &pin/ < 
gų, ve, paveikslan — aš! (bet kd^ 
tie klausymai buvo? Tas bu' 
svąrbesniu žinoti. Red.). į

Teipgi patėmijau, kad tie 
užduoda kalbėtojams vis tuos r 
čius klausymus, nė truputį negi 
keizdami ^ų. ‘

Ve, atsilankė pavasaryj į Spr« 
fieldą p. Gugis iš Chicagos. 1W 
bėjo rimtai ir aiškiai, neblo® 
už p. JCasparką, bet kuom tai B 
įtiko “kitiems” ir “Lietuvos” 1 
pamenu kokiam nu m. pasirodė ■ 
nutė tūlo Vincuko, kad kalbėtcA 
buvo neprisirengęs, kalbėjo nieS 
ir tt Tuotarpu koks tai seni 
kurs geriau tiko cirke k!owmi l A 
negu kalbėti, ko ne į

šitas miestelis yra 18 mylių nuo po iškeltas tų “kitų”.
- - • Yra čia dvejos teip vadinami vietiniaiSpringfield, III. 1 

anglių kasyklos: vienas šaftas pri- nutarė, kad p. Gugis



’ F?

kalbėtojas ir atlikta ir žinutę pa
siuntė į Chicagą (į "Lietuvą”) 
piat, iš ten kalbėtojas pi’bUY?. 
Taigi tie \ incukai, ar Jonukai, 
ir p. Gugiui ir p. Kasparkai už
davė tuos pačius užklausimus, ži
noma, iš tikėjimo srities, nes tai 
jau tų "kitų” mylimiausias arkliu
kas, ant kurio labiausiai myli jie 
jodinėti. “Žiūrėkite, koks aš be
dievis, matyt aš ir šv. Raštą skai
tau, studijuoju....” Toki pasigy
rimai savo vienodais, atšutintais 
užklausimais, tik kenkia kitiems 
klausti, nes tie bijo “įsišokt”, nes 
tie “kiti” yra ir "žinučių rašėjais”, 
tai dar • per laikraštį apjuoks. 1 Ir 
tokiu budu ištikro daug rimtų už
klausimų ir naudingesnių lieka ne
pajudintų ačiū p. Vincukams, Jo
nukams ir "kitiems” užklausimų 
monopolistams.

Bnt gerai, kad rengėjai prakal
bų užkviestų bent du kalbėtoju, o 
ir iš vietinių kad kas prisirengtų. 
— tąsyk nereiktų vienam kalbėti 
3 valandas ir butų šioks toks įvai
rumas. j

Prakalbas surengė vietinė 29 L. 
S. S. A. kuopa,

Pranas Siūlelis.

Iš CARNEGIE GLENDAL IR 
HEIDELBERG, PA.

Šitie kaimeliai randasi 8 my
lios nuo Pittsburgo. Daugiausiai 
čia yra kasyklų, tuom tarpu dirba 
5 "dienas. Iš fabrikų — pirmą vie
tą užima Superior Steel Works, 
arkliams pakauštų dirbtuvė, tiltų 
statymo varstotai, švino dirbtuvė, 
emaliruotų puodų ir baltos hlėtos 

, * dėžių, garinių pečių ir apie 3 
“skrepyards”. Dabar pradėta sta
tyti stiklo dirbtuvę; kitą pavasari 
gal bus, įrengta. ,

Yra būrelis lietuvių, paprastų 
rankpelnių, pramonininkų nė jo
kių nėra. Lietuvių čia suradau: 
šeimynų turinčių savo gyvenimus 
47, vyriškos lyties ypatų 166, mo
terų 92. žemiaus 21 metų 92 ypa- 
tos, senelių virš 50 metų 
tančių drukuotą raštą yra 
kančių rašyti 95, ukėsų 
lies 12, gimusių S. V. 
Anglijoj. Draugijos yra
na pagelbinė, o antra posmertinė 
(ką tas turi reikšti? Red.). S. L. 
A. 128 kuopa turi 16 sąnarių. 
Draugija Brolių Pagelbos po glo
ba šv. Antano turi 600 dol, sąnarių 
44. Iš lietuviškų šeimynų, 12 turi 
savo namus 
$16700. Ant 
4030 skolos.

8. Skai-
144. mo-
šios ša-
82 ir 2
dvi: \ie-

arba lotus vertės 
tos savasties yra

Juozapas Revula.

Iš SCRANTON, PA.
Scrantono daly j vadinamoj Pro- 

vidence daugiausia gyvena lietu
viai ; čia randasi ir lietuvių biz
nierių visokios rūšies apie porą 
debėtkų. čia yra ir. lietuviška baž
nyčia, kuri daugiau kaip metas 
uždaryta dėl bylos parapijonų su 
airių vyskupu, kuris nenori lietu
viams pasiduot, nors vyriausiasis 
teismas' pripažino lietuviams baž
nyčią. čia klebonauja garsus pa
mokslininkas kun. Jonas Kuras, 
kuris nepasiganėdina niekinimu pa- 
rapiy nų, bet ne aplenkia nei sve
čio. Po atsilankymui musų ar
tisto p. Petrausko, kuris čia skaitė 
referatą apie muziką, sekantį ne- 
dėldienį jis nepamiršo jo ypatos ir 
mylėtojų muzikos: kaip, girdi, jis 
drįso nepasiklausęs klebono atlan
kyt Scrantoną ir skaityt kokius ten 
referatus apie senovės dailą ir mu
ziką (Matyt klebonas tiek apie 
muziką ir muzikų pareigas išma
no, kiek ožys apie medaus saldu
mą. .Muzikas tai dar ne jo vargoni
ninkas. Red.). Nepakako Pet
rausko, bet griebė ir lenkų pianistą 
ir kompozitorių Paderevskį (ir pa
taikė su pirštu tiesiog į dangų ir 
parodė, kad apie muziką tiek išma
no, kiek ir kiekvienas gaidys. Ko
dėl jau aplenkė: Lisztą, Verdį, 
Gounodą. Mozartą, Rossinį, kun. 
Perosi? Turbut tik todėl, kad apie 
juos niekada ne girdėjo. Red.). 
Mindžiojo abudu kiek tik norėjo, 
nes mat niekinami. čia ne buvo, o 
mėtyti dumblais iš užtvorio į nieko 
nekaltus žmonis tai labai doras 
<iarbasK^J0 ^iu apie niekinimus 
bliupo ir kitų nėra' ką ir kalbėti. 
y«i<rėlis prieš tuos vartoja tokius

kokių ir karei amo j ne- 
a. išgirsti. Toki mat musų 
ganytojai 1 Toki tie besi- 

jianti į žmonių mokintojus 
in tojus! Bet jiems patiems 
Į dar daugelio mokytiesi, pir- 
ia reikia išmokti geriau val- 
tasrus ir mandagiau elgtiesi. 
is keliems persergėti kuni- 
<ad daugiau ne terštų nieku 
nenusidėjustų ypatų, jis at- 
“tdl nenustosiu jus keikęs, 
komiteto ne išstosite (nedi- 

tai bėda: juk patarlė sako, 
yra sutvėrimas kurio balsas

ne pasiekia dangaus. Taigi pur- kos, be vyskupo leidimo ne gali- mis 12. Mokestis ^2.00=^3.00 už 
vini žodžiai negali gpdojantį savę, ma susirinkimai daryti; žadėjo iš- dienos darbą. Pragyvenimas $18— 
“------ * ... - įtikti tuos, kurie jo neklauso. 20 ant mėnesio.

(Jau-prie tų iškeikimų žmonės pri- 
' prato, tas ginklas jau seniai atši- 

,po. Nėra ką jo paisyti. Red.).
Kunigas ir iš sakyklos ir pasi

kalbėjimuose kala žmonėms nebūtus 
daiktus, kad tiktai pasileidėliai skai
to bedieviškus laikraščius ir kny
gas (bet koki tie bedieviškiejie? ar 
užginanti Dievo esybė? Tokių, 
užsiimančių Dievu turbut pas mus 
nėra. Red.).

Kartą kunigėlis, pasiėmęs var
gonininką išsirengė į .Amsterdamą 
pažiūrėt, kokius laikraščius lietu
viai skaito. Kur tik rado pirmei
viškus laikraščius, gazdino “pekla” 
ir visokioms baisenybėmis. Rinko 
prenumeratą “Draugui”, kiekvieno 
meldė užsisakyti "Draugą”, b tuos, 
kurie nenori, prašė su kunigėliu 
per pusę užsirašyti, tiems gi, kurie 
nenori visai nieko mokėt, tiems 
pareina už dyką. *...

Nuolatiniai šauksmai iš sakyklos 
ir kunigėlio apsiėjimai išvarė 
žmonis iš kantrybės, daugelis nu
stojo bažnyčią lankyti. Kunigė
lis tą greit patėmijo. Patrauki
mui žmonių įtaisė bažnyčioj “kru
tančius paveikslus”. Teisybė, pir
mą syk žmonės skailingai 
lankėsi, bet po kiek laiko pra
dėjo eit ten, kur tą viską gali ma
tyt už penkis centus, o kunigėlis 
imdavo po dešimtuką.

Dabar Amsterdamo lietuviai, su- 
siėją, tariasi, kas toliau daryt; ar 
jieškojt kito kunigo, ar statyt ki
tą bažnyčią. Kupranugaris.

žmogų užgauti. Red.), 
t . Senių Senis.

IŠ PHILADELPHIA, PA.
6 d. rugsėjo užsibaigė vasarinis | 

sezonas ir prasidėjo rudeninis sul 
koncertais ir baliais. 6. rugsėjo 
Philadephiečiai lietuviai turėjo net 
trįs balius.: moterų "Šv. Cecili
jos" draugijos, "šv. Jurgio” para
pijos ir draugijos “Lietuvos”.

Pirmuose dviejuose, sulyg pa
garsinimų turėjo būti tik šokiai ir 
“rudojo” maukimas, o “Lietuvos” 
buvo parengtas balius su teatru. 
Perskaitę puikiai rėkliamuojančius 
plakatus, visi inteligentiškesni Phi- 
ladelphiečiai atėjo į "Lietuvos” 
balių. Balius prasidėjo pasirody
mais atsilankiusių draugijų, o kad 
"Lietuva”, matvt, turi plačius ri
šlus, draugijų buvo daug. Publi
ka su nekantrumu laukė teatro ir 
nedavė net visoms draugijoms pa
sirodyti, nes kaip tik muzikantus 
nuvarė nuo scenos ir pradėjo reng
ti dekoracijas, tuojaus merginos 
ir moters, paėmė iš pašalių kreses 
ir susėdo prieš sceną.

Lošta turėjo būti drama Br. 
Vargšo “Pirmi Žingsniai”. Lošė
jais turėjo būti žiedai Philadel- 
phijos apsišvietusios jaunuome
nės, gabiausias, darbšęiausias ir at
sidavęs dailai elementas, todėl lo
šimas turėjo interesuoti.

Bet nelaimė, — laike pasirody
mo draugijų, daugumas diktokai 
spėjo išsitraukti “rudojo” ir tik 
pakilus uždangai sutiko lošimą 
švilpimu, šauksmu, dėlnų plojimu.

Artistai lošė gerai, norėtųsi iš
girsti kiekvieną jų žodį, bet apsi- 
gėrusi publika niekaip ne susi
valdo, daro įvairius patėmijimus 
pilnu balsu, juokiasi, pritaria. 
Nuo artistų reikalauja kalbėti bal
siau (gal jie ne garsiai kalbėjo. 
Red.) ir šie priversti pakelti bal
są, atsitolina nuo teisingo lošimo, 
nes ne kuriuose momentuose tas 
visai nėra reikalinga (visada rei
kalinga kalbėti teip, kad publika 
girdėtų. Red.). Vakaro vedėjai 
tik lakstė, bet tvarkos nedarė. Pa
čiu lošimu nebuvo galima atsigė
rėti ; tiek buvo įdėta gyvumo. 
Gyvai ir tragiškai buvo atliktos 
kaikurios scenos, kad net laukinė 
dalis publikos turėdavo nutilti. 
Užmušimas Murinskio užveizdos, 
Šmitkės (A. Mitrios) ir monolo
gas Jono (A. Balzaris), padarė 
gilų ir 
trečias 
puikiai: 
muštas
Bičkunas) vaitojimu ir savo visa 
nelaime teip ir juokino publiką 
(bet ta scena ne juokų darymui. 
Red.). Kumečio Žvirblio tipui pil
nai atsakė J. Norvaišas ir, rodėsi, 
matai tikrą Lietuvos suvargusį ku
metį. A. Vęlykiutė, rolei Onos, 
Žvirblio dukters, lošė teip natura- 
liškai, kad keletą sykių nuo ploji
mo /vos ausys nesprogo. J. Gai
galas, rolėje Henriko, J. Pečiukas, 
rolėje elgetos ir A. Pušeta, rolėj 
dvarponio Trickio, lošė gyvai su 
nemažu gabumu.

Abelnai imant, visos rolės buvo 
atliktos gerai. Jeigu buvo kur ko
kia spraga, tai tos sanlygos, ku
riose buvo lošta, pilnai išteisina 
jas.

Šis lošimas parodė, kad lošti 
laike baliaus su svaiginančiais gėri
mais šiek tiek rimtesnį veikalą nie
kada negalima ir ne verta.

Civilizuotas.

Seniausias čia 
apsigyvenęs lietuvis Juozapas Kaz- 
ragis, paeinantis iŠ* Kauho gub.; 
jis čia gyvena nuo ^902 metų.

* V. P.

IŠ OREGON CITY, OREGON.
Čia yra lietuvių 7 šeintynos, iš 

viso: vyrų 18, moterų 7, vaikiu
kų 13, mergaičių 7 ir viena suau
gusi mergelė. Savo namus turi tik 
vienas lietuvis, jie verti apie $900; 
skolos yra apie $300; kiti moka 
randos ant mėnesio $8 iki $12 
už 5—6 kambarius. Čia veik visi 
lietuviai dirba popieros dirbtuvėse, 
o vienas vilnonėje. Popieros dirb
tuvėse dirba su dviem atmainom: 
dienomis 10 valandų, naktimis u 
—12 vadandų. Uždarbiai ant die
nos $2, retas uždirba $2.50. 
gyvenimas $18—20 mėnesyj.

Pra-

P.

sujudinanti įspūdį. Visas 
veiksmas nusisekė labai 
Paskutiniame veiksme su- 
dvarponis Murinskis (J.

lenas is

IŠ AMSTERDAM, N. Y. ,.
Daug prakaito praliejo Amster- 

damiečiai, kol pastatė naują baž
nyčią airių vyskupui. Pradėjus 
darbą atsirado “gerų katalikų”, 
kurie dirbdavo 14 valandų per die
ną tik už alų. Kada žmonės dir
bo kun. Židanavičius pradėjo ai
manuot, kad žmonės mažai pini
gų duoda bažnyčiai.
dirbančių atsakė: “aš duosiu dvi
dešimts doliarių, o kodėl kiti po 
tiek negali duoti?”. Ne vienas to
kį išsitarimą palaikė juokais, bet 
kun. Židanavičius ką kitą manė. 
Dabar jau du metai kaip iš saky
klos girdisi šauksmai, kad žmo
nes neduoda prižadėtų dvidešimti
nių doliarių.... (duoti, ar ne 
duoti, tas juk tik nuo žmonių pa
eina. Red.). Dabar renka pini
gus parapijonams nežinomiems rei
kalams, o kad žmonėms įgriso ren- 
kimai centų, tai jie jau mažai duo
da. O iš“sakyklos vis girdisi: ne
duodat ! neduodat! neduodat!

Sykį ‘žmonės susitarė sušaukti 
mitingą apsvarstymui, kas reikia 
daryt Norėta neatbūtinai arklių 
kūtę perkeltį nuo bažnyčios toliau, 
bet kunigas pasakė, kad tai ne 
parapijonų reikalai ir susirinkimą 
Išvaikė, nes, anot kunigėlio paša

lie-
vy-
18,

Iš PORTLAND, OREGON.
Sunku čia sužinoti, kiek tikrai 

randasi lietuvių, nes O *š miškų 
kartais užplaukia ant švenčių su 
virš šimto pavienių, parsiveža po
rą šimtinių ir čia netrunka su jais 
atsisveikinti ir vėla grįžta į kal
nus. . Dabar suradau, rodosi, 3 
šeimynas, o pavienių 10, taigi vi
so: vyrų 13, moterų 3, vaikiukų 
3, mergaičių 3. Lietuvių užsiėmi
mai čia įvairus: du dirba prie 
kriaučių; jie uždirba sanvaitėj 
$18—24. Vienas lietuvis laiko ger
tuvę kartu ir viešbutį. Randos 
moka ant mėnesio $210, laisnis 
$800 metams arba $200 kas 3 
mėnesiniai, savastis jų verta 
$2500. Prasto darbininko alga 
dienoj $2.50—3.0a Pragyvenimas

$20—25. V. P.

----  4- .

d) “Dega ugnį" .... M. Petrautkat. 
c) "Oi tu jieva” .. M. Petriukas. 
Šitas dainas sudainuos "Birutės" 

choras, kuris sumokytas paties kom
pozitoriaus p. M. Petrausko. "Biru
tės** choras susideda ii arti ISO as
menų.

Šitas koncertas, be abejo, žy
miai pakels lietuvius svetimtaučių 
akyse, o kartu priduos ir naujų 
jiegų patiems lietuviams. Tik vie
na ką lietuviai turėtų įsitėmyti — 
atlankyti koncertą taip skaitlingai, 
kad netilptų svetainėje. Atlanky- 
mas koncerto yra šventa pareiga 
kiekvieno lietuvio; nes šitą koncer
tą galima pavadinti Lietuinų Šven
te, o ant savo šventės turi būtinai 
visi- laikytis. Reiktų mums imti 
pavyzdį nuo kitų tautų, pav. nuo 
vokiečių. Vokiečiai kelia savo vo
kiečių šventę taip gi 3 d. spalio 
Colliseum svetainėje ir jų šventė
je dalyvauja visi vokiečiai, daly
vauja visos draugovės, nežiūrint 
skirtumo jų nuomonių, politikos 
ir tikėjimų srityse; pas juos toje 
dienoje išnešta repubHkonai, de
mokratai, Socijalistai, anarchistai; 
katalikas, liuteris, bedievis, pas 
juos būva toje dienoje tiktai vo
kietis. r Tas pats turėtų būti ir 
pas lietuvius, ir lietuviai turėtų su
sivienyti kuomet nori pakelti kultū
riškai savo tautą ir save, nes tik
tai bendrai»eidami prie augštų ir 
prakilnių siekių galėsime juos at
siekti ir galėsime įvykdinti geru^ 
užmanymus ir nuveikti didelius 
darbus savo naudai, naudai tąutos 
bei žmonijos. Daina gi yra tuo 
ryšiu. Daina užgauna sielos sty
gas kiekvieno, sušvelnina jausmus 
ir suteikia naujas jiegas pavargu
siam. Tautos daina — tai tautos 
gyvastis. Todėl gerbkime dainą, 
pasišvęskime jai, o ji iškels mus i 
ir parodys mus geresniais bei tobu
lesniais žmonėmis.

Dainų mėgėjas.

IS TACOMA, WASH.
Tacomoj ir South Tacomoj 

tuvių yra: šeimynų 19, Viso: 
rų 61, moterų 19, vaikiukų 
mergaičių 15 ir viena suaugusi
mergelė. Savo namus ttiri 14 lie
tuvių, jie verti $44.950, skolos ant 
visų tik $800. Iš draugijų yra tik 
S. L. A. kuopa 161, su 17 narių. 
Vienas turi gertuvę ir prie jo dar 
vienas - lietuvis dirba. Laisnis 
$1000 met., randos mėnesyj $125; 
jis laiko ir hotelį, kuriame yra apie 
20 kambarių. Yra vienas kurpius, 
teippat vienas lietuvis yra valgy
kloj virėju; kiti visi darbininkai 
dirba prie įvairių darbų, uždirba 
už 10 vai. darbo $2.00—2.50. Pra
gyvenimas mėnesyj $18—20.

IŠ RAYMOND, WASH.
Čia yra 12 lietuviškų šeimynų, 

iš viso: vyrų 71, moterų 12 ir vie
na gyvanašlė' nes vyras pabėgęs, 
vaikiukų 11, mergaičių 1 ir dvi 
suaugusios mergelės. Vienas lie
tuvis su amerikonu laiko gertuvę. 
Gertuvės per naktis atdaros; ant 
2500 gyventojų u gertuvių ir ro
dos, visiems gerai einasi. Veik 
visi lietuviai dirba lentų plovy
klose. Už 10 darbo vai. gauną, 
$2—3. Pragyvenimas ant mėne
sio $20—25. V. P.

IS MILLS CREEK, WASH.
Nuo Menlo, Wash. apie 10 

mylių vienas lietuvis turi ūkę ver
tės $2500, nevedęs, gyvena vie
nas. Daugiausiai dirba ant savo 
ūkės, nes naujokinėj išvalymui že
mės nuo kelmų reikia daug dar
bo. ' V. P.

ELL, WASH.
čia yra dvi šeimyni; 
du ir moters dvi, vai- 
mergaitė 1. Vienas tu-

IŠ
Lietuvių 

viso: vyrų 
kinkas 1 ir
ri savo namus vertės $2500 ir ger
tuvę, vienas dirba miške prie kir
timo medžių; gauna ant dienos 
$3.50. Pragyvenimas apie $20— 
25 mėnesyj. V. P.

IŠ CHEHALIS, WASH.
Čia yra tik viena lietuviška šei- 

mžna: 1 vyras, 1 moteris ir 2 
vaikučiai. Dirba jis lentų plo
vykloj, uždirba ant dienos $2.50.

Iš CENTRALIA, WASH.
Čia yra tik viena lietuviška šei

myna susidedanti iš dviejų vyrų 
ir vienos moteries, vaikiukų 4 ir 
mergaičių 3; turi savo keletą na
mų Tacomoj, Wash., bet kiek verti 
tie namai, negalėjau patirti, nes 
nenorėjo sakyti. Tos šeimynos gal
va turi čia gertuvę ir kitas lietuvis 
pas jį yra šinkorius. V. P.

IS ABERDEEN, WASH.
Lietuvių yra čia penkios šeimy

nos. Savo namus turi du lietuviai, 
jie verti $2400, skolos yra apie 
$250. Vienas lietuvis su lenku 
laiko gertuvę. Vyrų čia yra 41, 
moterų 5, vaikiukų 3, mergaičių 
i ir dvi Suaugusios ^mergelės. Vy
rai Misi dirba prie lentų plovimo;

LIETUVIŲ KONCERTAS.
Kiekvienas jau matė iš apgar

sinimų, kad Chicagoje atsibus p. 
M. Petrausko koncertas, nedėlios 
vakare, 3 d. spalių, Music Hali, 
203 Michigan avė. f Vienok šitas 
koncertas yra abelnar lietuvių kon
certu, nes jo programe dalyvaus 
tneaf lietuviai. Apart musų žino
mo dainininko ir kompotitoriaus 
p. M. Petrausko, dalyvaus’ koncer
te žinomas lietuvy® pianistas A. 
Pocius, Chicagos liettrviai-vargoni- 
ninkai: pp. V. Daukša, K. Strum- 
skis, B. Janušauskas ir A. Limen
tas, beto dalyvauja koncerte ir di
džiausias lietuvių choras “Birutė”. 
Ir sprendžiant iš šių metų koncer
to programo, galima tikrai pasa
kyti, kad šitas koncertas bus pui
kiausiu kokį iki šio£ lietuviai kur 
nors turėjo.

Mikat Petrarka*. Lituno 
DailintnkM.

PROGRAMAS.
DALIS I.

1. a) Warum? ...................... Schuman.
b) ToccaU ............ .. c. Ck^minade.

Paskambfs p. A. Pociui.
2. a) Arlette "Se tu m'ami" (Itališ

kai) .......................... Perpoleie.
b) "Pasakyk, Uitu ra, mylimoji” 

(Lietuviikal) .. fį. Petratuktu.
c) “Prasee d'Automhs” (FraacasiA-

kai) .a..............> /. JfoMsnet.
d) "Jau laukus rudimus" (Listu-

vlškal) .......... P.'TtckMkotatkįr.
» o) "EtIš karolių” (Ustuviikai)

............. . P. Trchaikowtk^. 
Sudainuos p. M. Petrauskas.

3. "Gamta grati", (kvartetas!..........
...................... M. Pefravtkiu.

Sudainuos: pp. V. Daukia. K. Strum- 
ikis, B. Januteuėkas Ir A. Limontas
4. a) Operos Malka "Ssumta jodiy”

(Lenklikai) ...K g, Moniiu»ko.
b) ‘Temsta dienelė’’ (Liatuvilkai) 

....................... -8. Moetaesko.
c) “Nuo aitraus kirtimo” (Lietu

viškai) ..... .. Ure£tchea4«ow.
d) Matinata (Ital.) JĮ. Leoncovallo.
c) “Dltiatko" (Rus.).... -rPaekaUnt). 

Sudainuos p. M. Petrauskas
DALIS II.

5. Koncertas G mol .... MenOrltohn.
Paikambįi p. A. Pocius.

•. a) Operos Lohengrin "In femem 
Land" (Vok.) .... R.

b) Serenada "Awake- 
........................... R.

c) "Pavasarius" (Liet.) R.
LietuviJkoi Tautitkot Dainoj;

d) "Vai a* pakirsėiau”.................

s) “Jojau dieną, jojau

Sudainuos p. M.
7. a) “ftių nakcely, per nakcely” (dzū

kiškai) .... M. Petrmukat.
h) Oi motule na" (dzūkiškai)

M«99

fffravM.

įtratukas
•

PRIE “MUSŲ FONDAI”.
37 “Lietuvos” num. p. Mikolai- 

ni<; straipsnyje “Musų Fondai”, 
besurašydamas esančius lietuvių 
tarpe visokius fondus, padarė ga
na stambią klaidą: tarpe rūpestin
gai p. . Mikolainio užregistruotų 
fondų, 14 vieta yra pavesta kaž- 
koiam “Laisvos Minties” fondui. 
Kaipo “Laisvos Minties” bendro
vės raštininkas laikau sau už pa
reigą atitaisyti gerbiamo p. P. Mi
kolainio klaidą, kurią, spėju, jis 
padarė per neapsižiūrėjimą.

Visi fondai, “Laisvą Mintį” iš
skyrus, išrokuoti p. Mikolainio 
strąipsnyje, užsilaiko iš visuome
nės aukų. Gi “Laisvos Minties” 
bendrovė, kaip yra žinoma iš laik
raščių ir “L. M.” atsišaukimų bei 
plakatų, susitvėrė ant korporacijos 
pamatų ir savo kapitalą krauna ne 
iš aukų, kaip kiti 17 fondų, bet iš 
įmbkėjimų už akcijas. Tatai, pri
silaikant p. Mikolainio pažvalgos, 
butų reikalas prirokuoti prie fondų 
ir tokias korporacijas, kaip esanti 
Brooklyne “M. Martus Realty Co.” 
bet daugelis kitų.

Prie to žinoma, kad jokia ben
drovė ir jokia korporacija netik 
neprašo visuomenės aukų, bet ant 
jų visai nė nepasitiki. Taip 
lygiai ir “Laisvos Minties” bendro
vė nesikreipė į visuomenę, prašy
dama aukų, tik kvietė užjaučian
čius jos užmanymui viengenčius 
prisidėti prie jos pirkimu akcijų ir 
už$irašymu išeisiančio laikraščio.

Spėju, kad to, ką pasakiau, už
tenka supratimui, jog “Laisvos 
Minties” fondo nėra; yra tiktai 
bendrovė, arba korporacija.

V. K. Račkauckas.

$15.000.000 KORPORACIJOS 
REIKALUOSE.

Ant straipsnio apie “Atlas Tra- 
dirig Association” $15.000.000 kor
poraciją, tilpusio “Lietuvos” No. 
37 gavome nuo tos korporacijos 
sekretoriaus laišką, kuriame reika
laujama išduoti korespondento var- 

o jei neišduosime tai žada pa
traukti laikraščio leidėją teisman.

Štai tas laiškas:

“Mr, A. Olszewski.
Garbus Tamista!

34 No. “Lietuvos’
vėd paskutiniame patilpo straips- 

kur iš pasalų bandoma kenkti 
korporacijai “Atlas Trading 

”, primetant jai kai
šu kuriomis ji nieko bendro

Kadangi advokatas patarė 
gauti korespondento var- 
Tamista malonėsi suteik- 
vardus rašiusiųjų augš- 

minėtuosius straipsnius, 
iami to iki kitam pane
rt. 20) patrauksime Ta- 
į į teismą.

dabar

Vincas Daukszys. 
‘Adas Tradiug Ass.

Straipsnis, tilpęs “Lietuvos” No. 
37 h® bandė tai milžiniškai korpo
racijai kenkti, tik reikalavo paaiš
kinimo apie josios tikrumą, ka
dangi giriasi savo $15.000.000. in
korporuoto kapitalo. Ant popieros 
yra lengva 15 milijonų parašyti, 
bet ne lengva juos surinkti už 
"Šerus” korporacijos, kurios pre
zidentu yra A. A. Jocis, jeigu tai 
tas pats kurs kitą sykį Chicagoje 
pardavinėjo panašius korporacijos 
"'serus”, už kuriuos aptiekorius Jo- 
sef Leszczynski, sukišęs $1600, 
jieškojo jo per pusantrų metų kol 
ant galo surado Brooklyne ir iš 
ten parsigabeno į Chicagos krimi- 
nališką teismą. Ar tas pats Jocis 
ir šitoje korporacijoje mes nežino
me, ir todėl tai straipsnyje “Lie
tuvos” No. 37 reikalauta paaiškini
mo.

Korporacija negali būti inkorpo
ruota, kol jos visas kapitalas, $15- 
000.000 nebus .“subscribuotas”. To
dėl mes ir turinį žinoti kas tą ka
pitalą $15:000.000 “subscribavo” 
(užsirašė). Neužtenka užsirašyti, 
bet reikia už užsirašytą sumą sa
vo turtu atsakyti. Todėl straips- 
nyj reikalauta paaiškinimo, kas ir 
už kokią sumą yra užsirašęs ir 
kuom jis už ją atsako. Teipgi ko
kioje valstijoje ta milžiniškoji kor
poracija inkorporuota, kad^perkan
tis “serus” galėtų gaut raportą jš 
minėtos valstijos apie tos korpo
racijos stovį.

Čia yra gaudomi pinigai iš pu
blikos, todėl publika turi tiesą ži
noti, kas už tuos pinigus atsako. 
Laikraščiai yra publikos informuo- 
tojais Ir todėl jų priderystė rei
kalauti teisingų žinių, kad 
gai publiką informuoti.

----  i‘
Yra šalis.

Ten kur jūrių bangos gintarą 
ant kranto vėmė, buvo šalis. Žmo
nės ten gyveno gražiai. Jie buvo 
linksmi ir laimingi. Ir jei koks 
svečias atklydo pas juos, tai jis 
tikrai ten atrado ir smagų pasilsį 
ir širdingą priėmimą. Dangaus 
dovanos juk buvo gausios ir kaip 
gi jomis nesidalinti su svečiu?

Bet užėjo tirštas tamsos debe
sys. Aptemo visa šalis ir papūtė 
šaltas šiaurys vėjas. Žmonės iš
sigando, išsiblaškė po visa$ pakam
pes ir tūnojo užsiglaudę. Jie ne
sidžiaugė gyvenimu ir nepažino 
šviesios valandos. Apšvietimo sau
lės jie nematė, o šiaurys vėjas šal
dė jiems-kraują kaip ledas. Da- 
|>ar jiems liko tik baimė ir kan
čios.

Siteip ėjo diena po dienai, san- 
vaitė po sanvaitei, mėnesis po mė
nesiui, metai po metų. Žmonės 
kentėjo ir kentė ir, savo kančioms 
nematydami galo, nusiminė. Jiems 
rodės, kad tas tamsus debesys nuo 
jų niekados jau nenueis, Prašviti
mo iš niekur nebuvo, o tamsa klak
sojo tiršta. Iškur galėjo rastis pas 
juos viltis?

Ir užmirė skambios mergelių 
dainos, nutilo linksmas vaikų 
klyksmas ir tik vienas skaudus 
dejavimo balsas plaukė, išsiveržda
mas iš skausmais suspaustų mo
tinų krūtinių. Visur pasidarė kur
tu ir nyku. Net ir švelnus lakštin- 
galo balsas pavirto tik menku 
žvirblio Čirškimu. 1< kam malonu 
ten buvo dabar būti? Širdis ten 
nerado smagumo, protas nerado 
šviesos, o akys — gražumo. Tai
gi kiekvienas, kas tamsoj negalėjo 
būti, kaip drūtas iš savo tėvynės 
nešėsi laukan. Paskutinis bėglys, 
už sienos atsidūręs, lengvai atsidu
so ir, ranka nuo veido gailesties 
ašarą nubraukęs, atgiedojo savo 
tėvynei amžiną atilsį .

* Rods, jo tėvynė dar buvo ne
mirus, bet jau mirė. Joje beliko 
tik patys mažieji jot sūnus, kurie 
jai negalėjo duoti jiegų, ir jos 
trandys, kurios dieną ir naktį grau
žė josios kūną. Bet jis apsiriko; 
jo tėvynė dar laikės. Jo broliai 
mažučiai su tamsa ir šiaurės 
j u kiek galėdami apsiprato 
džiaugėsi tuo, kuo galėjo. Iš 
sų smagumų jiems liko dabar 
vienas Dievo namas. Jie ėjo į jį, 
klaupė pas Išganytojo kojas ir, 
suėmę rankas, su džiaugsmo aša
romis dėkojo Jam už gerą sveikatą 
ir tvirtą valią. Ir jų niekas, tary
tum, neįveikė: nei baudžiavos pan; 
ičai, nei baisioji tamsa, nei smar
kusis šiaurės vėjas. Jie vis buvo 
gražus, raudoni, tvirti ir sveiki. 
Ir jie dar kasžin kaip ilgai šiteip 
butų, tvirti ir sveiki. Ir 
dar kaažin kaip ilgai šiteip butų 
betverę, jei į jų Dievo namą ne
būtų įsiveržusi pikta Mamono dva
sia. šita piktoji dvasia vedė juos 
tiesiog pražutin ir jie to nematė. 
Jie meldėsi Dievo name, 1taip ir j mis!, 
pirroiaus, prašydami pas DtgyąlTai r

teisin-

ir 
vi- 
tik

sveikatos ir dvasios stiprybės, c 
piktoji dvasia jiems sakė: “Nereik 
jums sveikatos, nereik jums dva
sios stiprumo, nes tai yra tik že
miškos niekybės, kurios tuoj pra
nyksta; jums reikia amžinų dan
gaus linksmybių, todėl išsižadėkite 
pranykstančių žemiškų gerybių ir 
jieskokite amžinųjų. Neškite man 
kas ką turite ir pirkite už tai dan- 
gy”

Ir paklausė mažučiai piktos dva
sios žodžių: vištas, žąsis, veršius, 
kiaules ir karves gabeno jie Dievo 
naman ir, mainė juos ant “Dievo 
malonių”; kitas paskutinį dvylekį 
iškrapštęs, pirko už jį sau daugaus 
kraštą. Dievo namai pavirto da
bar į vaizbnamį. Ant altoriaus 
stovėjo kiaušiniai, sūriai, sviestas 
ir kumpiai; šalinėje, tarnas su pai
šiuku ir popieros šmočiuku ran- 
koje priiminėjo rublius ir a nitui 
nūs palengvinimui “dūšių” kąnaų, 
išprašymui Ketaus ar giedros, arba 
kad kaimenės vestus, javai derėtų 
— ir daugelio kitų tolygių dalykų, 
Teip vadinami “Dievo tarnai” su 
tikru atsidėjimu lengvino išgany
mo trokštančius ir nei patys nepa
sijuto, kaip jų rankos apsikrovė' 
pilnos tomis žemiškomis niekybė
mis. Jie nešė tą sunkią gyvenimo 
naštą ant savo sprando ir vis šau
kė storu balsu: Išsižadėkite! Iš
sižadėkite!”

Bet išsižadėti jau beveik nebuvo 
ko. Kuone viską, ką jie turėjo ap
mainė ant laukiamų danguje gery
bių. Jų sveikata sunyko ir dva
sios stiprumo pas juos jau nebuvo. 
Kas kur norėjo, ten juos vedė, o 
jie nesuprato ai tas gerai, ar ne. 
Jie klaidžiojo po savo pačių prie
tarų pelkes ir manė einą dangun. 
Bet dangus kur toli buvo nuo jų. 
Dangus reikalavo gerų darbų, o 
pas juos jų nebuvo. Jie, būdami 
be sveikatos ir tirštoj tamsoj, pa
ilsę pykosi terp savęs, apgaudinėjo 
vienas kitą ir kiekvienas gero veli
jo tik sau vienam. Ant galo jų 
riebusis vadovas, kuris sakėsi ve
dąs dangun, iš kantrybės išėjęs ant 
jų įširdo ir savo storu pirštu pa
grūmojęs, tiesiog jiems pasakė: 
“/ųj visi nueisite pragaran f'.

Jie tik išsižiojo ir pastėrino akis, 
šitie žodžiai suglūmi jo juos visai, 
ir jie nieko negalėjo suprasti. Jis 
jiems sakė vedąs juos dangun, o 
jie, paskui jį eidami, gali nueiti 
tik pragaran! Čia jiems aišku bu
vo tik vienas dalykas: kad jie iš 
vieno pragaro eina į kitą. Bet 
šitas aiškumas nei maž jų nestipri
no. Jie nužudė visą viltį, kuri vie
na juos gaivino, ir laukė su baime 
greičiau savo galo. Jie nyko išpa- 
lengvo kasdien ne dėl spėkų sto
kos, tik dėl savo klaidingo many
mo, jog pas juos nėra spėkų —■ 
kadangi jie sveikatos buvo išsiža
dėję. Jie buvo savo pačių tikėji
mo auka. Jie tifcejo, jog jie yra 
silpni, ir jie buvo silpnais ir be 
kitų malonės negalėjo apsieiti ir 
nyko. Jie,-'fiarsių tėvų vaikai, mi
rė iš baimts! Gaila jų buvo: jie 
žudė patys save, patys to nežino
dami. ' į

Ir atsirado siela, kuriai jų pagai
lo. Atėjo ji ne iš svetur, tik iš jų 
pačių tarpo. Ji buvo tokia jau 
kaip ir jie, tik netokia savymeili 
ir tas jai leido geriau pažinti jų 
stovį. Ji, pasiėmus kantrybės, ap
žvelgė jų visą padėjimą ir išmata
vo jų stuomens augštį. Padėji
mas buvo biaurus; tamsa buvo ne
permatoma, bet jų stuomenys, -jai • 
matės, dar buvo galingi; reikėjo J 
jiems tik valios styro per tą tamsą 
bristi į saulės užtekėjimo kraštą. Į 
Ir ji ryžosi tą jiems parodyti.

Ji sušaukė juos ant augštos kal
vos ir šiteip prabilo:

“Klausykit! 
mirti, , bet 
tas reiškia ?
kad jus paliausite alsuoti, užmerk
site akis ir negyvensite daugiaos. 
Jūsų kūną kirminai sugrauš, a li
kusius jus- kaulus keleivis, radęs, 
su pasipiktinimu' koja tik paspirs 
ir savo vaikui, rodydamas į juos 
pirštu, paaiškins: “Tai liekanos tų, 
kurie gyventi nenorėjo. Jų tėvai 
gerą vardą turėjo pas kitus, bet 
jis žuvo drauge su jų vaikais. Ir 
žuvo jis, tik gėda ir sakyti, dėl 
apsileidimo. Jų tėvai su meškomis 
nesibijojo susiremti, o jie, vyrai 
tiesus kaip lendrės, drūti kaip 
aržuolai ir su nemenkoms galvoms 
— net savo namuose tamsoj ne
drįso eiti į kamarą sau duonos pa
siimti .... pelės bijojo I * Ir jie tiek 
suprasti negalėjo, kad tai tik men
kas gyvūnėlis! Tai buvo išgaluos, 
koki retai teatsitinka r

“Tai jus savo pasirengimu nu
mirti leisite kitiems save vadinti 
kuo ? — Garbingų tėvų išgamo-

Ar žinote, ką tas reiškia?

Jus rengiatės 
ar žinote, ką 
Tas reiškia tiek,



< i i
pus ir numirus. Pankįdnrmo dvel
kimas saldins jūsų kaulus ir jums 
ramumo nebus niekur. Ten, už 
debesių, į kuriuos jus, akis pakėlę, 
spoksote, smarkesnis vėjas pučia 
kaip ant žemės ir ten dangaus jieš- 
koti ne vieta. Nuleiskite savo akis 
žemyn ir pasižiūrėkite, o išvysite, 
k^d čia jūsų dangus ant žemės: čia 
paukščiai gieda, čia gėlės žydi, čia 
užvėja nuo medžių. ■' O jei šita 
tiršta tamsa jus spaudžia, tai kalti 
jus patys tam. Iš jūsų gi pačių 
ji eina, aptemdo jums akis ir 
jus nematote, kaip jus gražiausias 
Gamtos dovanas minate po kojų. 
Didžiausia duota žmogui 'dovana, 

.tai meilė — ta deganti jo širdyj 
ugnis. Ji apšviečia ir šildo jo visą 
gyvenimą. 1 Jus gi stebia- 
tės, kad jums tamsu ir šalta. Jus 
savo netikusiais darbais palai- 
kote tamsą ir šaldote save patys! 
— Bet aš nekaltinu per daug jus. 
Jus klausėte to, kuris jus vedė. 
Jus nežinojote patys kur einą. Bet 
jis, kuris jus vedė, tikrai žinojo, 
kad nei už vištas, nei už kiaules, 

1 ar ką nors kitą tokio dangaus ne- 
>galima nupirkti — ir jis jums par
davinėjo jį! Jis tyčia jus klaidino 
ir vertas yra jus rūstybes!”

Qa jis teip suriko, kad jo barz
da piktai pasipurtė, akys sužai
bavo ir trinktelėjo perkūnas. Kal
nas sudrebėjo ir visi jo klausy
tojai sukrito ant žemės kaip lapai. 
Kas juos pergazdino labiau, ar jia 
žodžiai, ar perkūnas, sunku yra 

- pasakyti, bet jie visi drebėjo, kaip 
drugio krečiami.

Po valandos atsistojo tas, ku
ris juos vedė ir, šnairuodamas į 
kalbėjusį, j savo minią prakalbėjo: 
“Dėl Dievo švento, ar matote, ką 
tas Baisus Barzdočius ant mano 
švento asmens pramano! Už tiesą, 
už tiesą sakau jums, jį Dievas pa- 
baus už tai čia pat dar, tik....

. stokite greičiau ir išmuškite jam 
kailį !....**

Ir Dievo rūstybė Baisiajam 
Barzdočiui rengė pirtį. Minia su
stojo, sugniaužė kumštis ir šoko 
savo vadovo asmens įžeidėją pa
mokinti. Bet kaltininkas buvo dik- 
tis vyras ir jie, pžmaię jį ramų ir 
šypsanties,. nedryso jam ką daryti. 
Tik kaip jis nusikreipė nuo jų eiti 
šalin, jo užpakalyj iškilo visa dau- 

i gybė grūmojančių kumščių ir mo
terys, kurių čia teipgi buvo kelios, 
peleido jam į kuprą sugedusiais 
kiaušiniais.

Baisiam Barzdočiui šalin nuėjus, 
minioje ilo baisus sumišimas.

Tikėjimų Istorijos Rankvedis
Su paveikslais ’

Parašė, bendradarbiaujant kitiems mokslininkams,

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

Verte J. Laukis

sai jungimas vienur ar kitur gali būti parodytas, bet jo ne
galima ant liek padaryti visuotinu, idant tikrai galima bu- 
ų pasakytų jog nuo aukojimo žmonių paeina kanibalizmas. 

?ašven$amd3 žmogiškos aukos nereikalauja būti visuomet 
skaitomos maistu dievams, jos tankiai buvo siunčiamos pas 
juos pet tarhus ar pasiuntinius), arba buvo aukojamos žmo-. 
nių, prašalinimui dieviškos rūstybės kaipo jiems brangiausi. 
Šitoje šviesoje galima suprasti karaliaus pasišventimą, ku- t 
ris atsitinka pas germanus ir atidavimą sunaus, kaip pa
sakyta apie moabitų karalių, Mcsą. Greta *su šituo aukoji
mu prakilniausių ir brangiausių esybių, kurį matome pav. 
Kartagenoje, randame teipgi/ jog priešai paimti karėje, 
vergai ir piktadariai buvo -vartojami didžiomsioms skerdy
nėms meksikoniškųjų dievų. Laikymas nelaimingų dievo 
atstovais, kuriuos rėdyta ir geista priderančiai tam, buvo 
teipgi Meksikoje. Todėl aukojamoms esybėms nereikalau
jant būtį skaitomomis maistu dievams, negalime priskaityti 
viso kanibalizmo aukojimo motyvams. Alkio padukis, no
ras atkeršinti savo nevidonams, ir manymas, jog suėdus 
širdį, akį ir liežuvį yra įgijama suėstojo galybė ir drąsa: 
tas tai yra pilnomis zmogėdybės,^priezastimis ir jis neturi 
nieko bendro su aukojimu

•> Apie kitą dalyką žiūrėk ) ipterealngą R. Andreeo veikalą, Die 
Anthropophagie (18S7).

Kitos aukos yra aukojama vien simboliškai ar užva
duojančiai; kaikurie sakosi matą šitame tik senesnės ir 
vėliau pakeistos kulto formos pėdsekį. Prie šitų priklauso 
aukojimai, kuriuose dalis yra duodama vietoje viso; šitas 
ypatingai liečia paprotį vadavimo žmogaus gyvybės, pa
darant žaizdą ir nuleidžiant kraują nuramdymui dievo., 
Prie šitų teipgi priklauso skaitlingi vaišinimai, padaranti 
dalį tikėjimiškų papročių pas laukinius. Šiteipos randa
me plačiai išsiplatinusį aukojimą piršto, aukojimą plaukų 
pas arabus ir teipgi malajiškame archipelage, kaipo ir kru
viną plakimą vaikų pas Artemizos aukurą Spartoje; api-. 
piaustymas, kuris yra teip paprastas Afrikoje, kurio pra
dinis reiškimas nėra visai užmirštas pas žydus, kaip galima 
matyti iš pasakojimo Antrbje Maižio knygoje IV. 23 skyr. 
Teipgi kaneveikimas, kuris buvo dar vartojamas vėlesniuo
se laikuose Mažosios Azijos, dievėms pamaldose ir polynė- 
ziečių atviravimas iš pradžių turėjo šitą prasmę, kuomi 
męs nenorime užginti, jog ilgainiui visokios kitos reikšmės 
galėjo būti jam duota. Užvadavimas teipgi atsitinka, kur 
gyvulys yra aukojamas vietoje žmogaus, k. v. avinas vie
toje Izaoko; šiteipos yra deginamos ar skandinamos lėlės 
vietoje žmogiškų esybių, o tašla ar ragaišis gyvulių pavida
le aukota dievams vietoje pačių gyvulių.

Didumai šios dienos žmonijos aukojimai, kurie, se
nuose tikėjimuose turėjo tokią svarbią dalį, yra dalyku pra
eities, kurio likę yra tik kelios liekanos. Aukojimo idėja 
yra gaha r etima buddizmuisulyg šito tikėjimo principų, 
nėra galima rasti esybės, kuriai tokios dovanos galima bu
tų duoti arba priskaityti kokią nors vertę šitoms dovanoms. 
Vienok buddistiškieji žmonės, negalėdami apsieiti be gar
binimo formų, duoda dovanas paveikslams ir relikvijoms, 
susidedančias daugiausiai iš gėlių ir rukylo. Bet męs var
giai reikalaujame sakyti, jog šitas yra tik menkais aukoji
mo likučiais. Daugiau jau užsilikęs jis islame, nes per 
šventę Mekkoje ir per Beihramą daugybė gyvulių aukojimui 
yra užmušama visame mahometoniškame sviete. Čion vėl 
matome po savo akių kelias išlikusias senoviškų tikėjimų 
liekanas, kadangi šitas paprotys nepriklauso grynai islamui. 
Tiek pat mažai yra būtina aukojimo nuomonė krikščionybei 
ir bėgyje metašimčių ji stojosi svetima teipgi judaizmui. 
Žydiškas tikėjimas niekuomet nepanaikino aukojimų, bet 
kadangi jie įstatymiškai gali būti duodama tik Jeruzolimos 
šventnamyje, tai garbinimas Dievo be šito šventnamio, ku
ris per metašimčius buvo paveržtas žydams, padarė būtiną 
pasekmę, jog šita tauta priprato prie naujos garbinimo 

- formos be aukojimo nors sulyg principo ji geidžia senojo 
kulto sugryžimo. Krikščionybė yra žydiškosios sinagogos 
dukteria ir todėl nuo savo pradžios, tikėjimas be aukojimo. 
Bet krikščionybė Christaus iš numirusių prisikėlimą tan
kiai statė kaipo aukojimą ir Romos katalikų bažnyčioje ce
remonija primenanti šitą veiksmą, būtent mišięs, yra todėl 
skaitoma aukojimo veiksmu. Dovanos, kurios yra prieder
me ištikimiemsiems, pasiekiančios savo augščfeusią laipsnį 
atsidavime Dievui, pašventime viso savo* asmens Jo tar- 
nybei, yra laikomos visų krikščioniškosios bažnyčios sky
rių aukojamomis. Bet aukojimas čion yra imamas tokioje 
simpatiškoje prasmėje ir teip visiškai skirtoj reikšmėj nuo 
reikšmės duodamos jam senoviškų tikėjimų, jog męs anaip
tol negalime skaityti aukojimo priklausančiu krikščionvbės 
esmenybei.

Malda tankiai esti kalba, sekanti aukojimą; ji stojasi 
magiška formula ant tiek, ant kiek veikianti pajiega yra 
priskaitoma patiems žodžiams. Tokios pasiliekančios for- 
mulos, kurios neprileidžia jokio nukrypimo, gangreit buvo 
vartonėje visur; jos yra žinomos mums daugelyje tikėjimų 
net pas civilizuotas tautas, nes jos nevisuomet yrai supran
tamos. šeip, ar teip, sunku yra pravesti aštrų skiriamąjį 
ruožą t£rp tų formulų, kurias vadiname maldomis ir tų, 
kurias laikome užkeikimais. Daugelis magiškų sakymų 
padarymui lietaus negali būti laikoma maldomis, bet prasta 
formula Atėniečių, prašančių pas Zeusą lietaus, Marko 
Aurėliaus buvo laikoma tam tikra malda, hoplos kai eleuthe- 
ros. Buddizme “Tu" nesiranda maldoje, kadangi ten nėra 
vieno, prie leurio meldikas kreipiasi; vienok formulos, at- 
kartojaųios Įukstančius kartų maldų ratuose ir maldų vėlu- 
kuose (om ’mani padme hum) yra skaitomos maldomis. 
Maldose reikia įžiūrėti įvairios pusės. Pirmiausiai išlauki
nių geradėjybių prašymas. Iš daugelio laukinių maldų, 
Tyloro surinktų,. įžymiausios yra maldos už sveikatą, vai
kus, maldos lietaus, piutės, maldos už gyvulius ir tolygius 
kitus dalykus. Bet žmogus prašo pas dievus teipgi pro
tiškų dovanų ir Cicerono pasakymas, “yirtutem nemo um- 
quam dėo acceptam retulit”*), yra užginamas keliatos liu-

• ) Cicero, De N*t Deor. IIL M; cf ^en°I’h?n_Menl®^b. *’ S 
Plato, Hkfb. U. 143 A., Phaednu, 27» B.. Mąxtm. Tyl. Die*. XI. S.

dijimu klasiškoje senovėje, k. a. Sokratas, kuris melde die
vų pirma vidurinės grožybės ir tik paskui išlaukinės gro
žybės atsakančios anai. Nuo Sokrato prasideda gražioji 
labo malda abelnai, kadangi dievai žino geriausiai, kas labo 
v ra čion męs išeiname iš egoistiškos maldos įfybų; tą patį 
galima pasakyti apie dėkonės maldas, kuriose gražiai duo
dama dėkos davėjui už priimtas dovanas. Be prašymo, 
svarbiausiu elementu maldoje yra garbinimas, kuriame nu
sižeminusiai duodama garbė dievystei bei pakeliama sirdis 
jospi ir nusižeminusiai skęstamą mąstyje apie jos didybę. 
Toksai garbinimas gali būti apvilktas įvairiomis formomis, 
ii galima susekti prastuose šamo j ledės seneles žodžiuose, 
kuri anot Castreno, atsisveikino saulę, anai besileidžiant, 
ir nuėjo gulti. Jį g»lima teW rasti dau£elyie Senojo 
Įstatymo psalmių ir graikiškuose hymnuose garbei dievų,

iekino ir keikė, kiti 
jam p tiesą ir jį gyrė; iš 
to jie ėmė pyktis ir susitąsė ir nei 
toliau eiti, nei atgal gryžti nebuvo 
galima.

Šiteip jiems besitąsant, juos su
derinti atėjo asmuo, vardu Laukinis. 
Nors jo vardas liepė jo bijotis, bet 
jis pats buvo lėtas, ir meilus žn»-

praktišku" £ywntn» puses. Atė
ję®, tuoj užžibino balaną iš papra
stos pliauskos ir besiniaujantiems 
pradėjo šviesti. Peštis prie žibu
rio nėra smagu; peštukai tuoj ap
simalšino ir ėjo prie žiburio žiū
rėti, ko tas nekviestasis čia atėjo. 
Jis gi, pasinaudodamas proga, su 
savo žibinančią balana rankoje, ap
rodė jiems ir žemę, ir orą, ir dan
gtį, ir daug, daug dar kitų dalykų, 
rimtai, išreto posteringaudamas 
jiems, kaip žemė pasidarė, kaip ji 
oru skrieja ir kas randasi jos vidu- 

' riuose; ką mėnuo pasakoja, iš vir
šaus žiūrėdamas j mus, ką žvaigž
dės mano, mirksėdamos nakties 
tamsoj — ir šituo savo pasakojimu 
teip juos užėmė, kad jie nuo jo at-

. sitraukti negalėjo. Kiekvienas 
klausėsi ausis atstatęs; norėdami 
gi pasakotoją geriaus matyti, jie 
susirado sau šipulių ir, prieidamas 
kiekvienas savo šipulį kišo prie jo 
degančios balanos ir žiebė. Kaip 
jie šiteipos visi sužiebė savo žibu
rius, rytuose pradėjo šviesti, pa
sirodė saulė ir išaušo diena — 
diena po tokiam ilgam tamsos lai
kui! Koks tai džiaugsmas 1 Koks 
krykštimas! Ir tą nelauktj jiems 
padarė jis, su savo žibančia balana 
atėjęs!.... jie negalėjo susilaiky
ti, neišreiškę jam padėkos — puolė 
prieš jj ant kelių ir šaukė;" “Tu 
šviesanešy! Tu mus išvedei iš mus 
baisios tamsos! Kaip mes doringi 
Tau!.... Dabar mes žinosime kaip 
reikia branginti šitą šviesą”. — Ir 
tą pasakę, tuoj aus šoko rinkti ža
bus ir sukurė ugnį. Vaiski, balta 
liepsna šovė augštyn ir apšvietė 
aplinkui stovinčiųjų veidus. Ko
kia ji buvo maloni ir kokią mielą 
šilumą ji. davė! Visi apstojo ap
link ugnį, rankas atkišę, šildėsi n 
sakė: “Dabar turėsime ir mes jau 
savo ugnį ir šiaurys vėjas mus
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Visame, ką męs i pasakėme, žmogus daro save asme
niškai lygum su dievais, kuriems jis neša aukas ir maistą. 
Bet jis išsikelia augščiau šitos paž valgos, kaip veik jis pa
jaučia save priverstu duoti garbę ir dėką dievams. Teisy
bė, kad žmogus nėra nesandalyvu aukonėse, kurias dėlei to 
jis aukoja dievams, bet jis duoda jau gilesnę reikšmę sa
vo prietikiams prie dievų, kuriuos jis pažino augštesniais 
už save. Tas: pats yra sulyg permaldavimo aukojimų. Ko- 
laik aukojimai turėjo pobūdį tik prašalinamųjų aukojimų, 
permaldavimui dievų, prašalinimui visko, kas yra bloga ir 
baisu, tai jie stovėjo ant žemiausio laipsnio; bet pridėjus, 
jog priežastis dieviškos rūstybės yra žmonių neišpildy- 
muose ir nuodėmėse, permaldamieji aukojimai už jcaltes ir 
nuodėmes įgija įvairiuose laipsniuose etišką pobūdį, ši
ta pusė pasirodo teipgi iš kančių ir išsižadėjimo savęs, ku
riuos žmogus ant savęs uždeda patenkinimui savo dievų. 
Jis duoda ne tik iš savo pertekliaus, bet tankiai išsižada to, 
kas yra jam brangu. Aukojimuose, egoistiškas apsiskaity
mas ir skausmingas išsižadėjimas savęs tankiai ankstai 
susiriša.

Kuone 'visi nusidavimai gamtoje, politikoje ir priva
tiniame gyvenime, teip tiksliškai atsikartojanti, kaip ir iš
imtiniai, stojas progomis aukojimams. Aukojimai buvo da- 
rorm įvairių įmonių prie įvairiu nusidavimų: sezonams, su- 
silyginimui dienos su naktim, naujiems metams, jaunam 
ir pilnam mėnuliui, sėjant ir piaujant, bado metais ir laike 
blog# oro/auginant gyvulius ir maro metais. Aukojimai 
buvo duodami metais karės ir sandaros, prieš kovą ar da
rant sutaikąs. Gimimas, vestuvės ir myris reikalavo auko
jimų. Bet teipgi ligoje ir pavojuje, statant namus, ar 
einant į kelionę, apturėjus* geras žinias ir prie kiekvieno 
darbo pradžios buvo daromi aukojimai; net, yra žmonės, 
ką nulieja dievams gėrynių prie kiekvieno valgio. Turime 
dar paminėti skaistinimb aukojimų, apvalymui vietų, indų 
ir žmonių; žinavimo aukojimus, kuriuos minėjome augš
čiau; apžadus, tam tikrą rųšį privatiško aukojimo, kuriuos 
žmogus daro dievams dęl tūlų priežasčių tankiai gi dėl pir
mesnių pasižadėjimų. Pas civilizuotas senojo svieto tau
tas aukojimai atsikartodavo ne tik su dideliu tiksliškumu, 
bet teipgi jie padarydavo svarbiausią kulto ar ritualo dalį. 
Dėlei šito jie, būdami skiriami padarymui tam tikrų veik
mių prie tam tikrų atsitikimų, įgijo kitą prasmę. Priešin
gai, nepriduodant jokios ypatingos prasmės kiekvienam au
kojimui, stropus ir sąžiniškas užlaikymas ritualo buvo są
lyga nesulaužomiems prietikiams su dievais, nesutramdo
mam gamtos keliui, valstijos gerovei ir šeimynos bei pavie
nių ištekliui. Todėl koki nors trikdymai šituose skraituose 
nurodo į nesirūpinimą aukojimais ir tą reikia atitaisyti spe- 
cijališkomis a ūkavimo dovanomis.

Aukojimo medžiagoje susitinkame su didžiausia įvairy
be. Jei pažvelgiame į laukines ir civilizuotas tautas, tai 
atrasime, jog kuone viskas yra aukojama dvasioms ir die
vams: žmogiškos esybės, gyvuliai, augalai, tankiai teipgi 
brangios pažadinės dovanos, k. v. paveikslai, graznos ir 
drabužiai. Rituališkuose padavadijimuose randame smulk
menas sulyg parinkimo dovanų ir tiekimo maisto dievams, 
užlaikomas su didžiausiu atsargumu. Lytis, amžis ir varsa 
gyvulio skiriasi pagal dievą, kuriam jie yra aukojami. Pa
prastai yra aukojama naminiai gyvuliai, bet laukiniai gy
vuliai nėra ir užginta; kartais yra dievui aukojama gy
vuliai, dievui pašvęsti ar nekenčiami jo. Greta su gyvu
linei^ s aukomis dovanos skėsto ar grūsto maisto labai at
sižymi. Ruošiant jas tankiai yra skaitoma būtinais alie
jais Ir druska, o teipgi rukylas, vienas, ar drauge su ki
tomis dovanomis yra tankiai randama. Galėtume priskai
tyti didelę daugybę padavadijimų sulyg aukojamos medžia
gos iš ritualo knygų, žinomų mums, kaipo ir išto, ką žinome 
sulyg ceremonijiškų papročių, pav. pas germanus; bet tan
kiai nėra galima išaiškinti pavienius apsireiškimus, ar su
sekti mąstį, nuo kurios jie yra paėję.

Apšnekėsime geriau tik svarbesnius klausimus, visų 
gi pirmiausiai sulyg pirmutinybės kruvinų ar nekruvinų 
aukojimų. Didumoje civilizuotų tautų tikėjimų jie atsi
tinka viens sale kito, bet kartais, k. v. Indijoje, aiškiai gali
me susekti palinkimą pakeisti kruvinus auklėjimus nekru- 
viniausiais. Tankiai buvo užklausiama, kuri šitų dviejų 
yra senesnė; svarbios priežastys gali būti surasta abiem 
pusėms. Teoretiškai nekruvinųjų dovanų laikėsi daugumas 

, graikų, Empedoklis, o vėliaus Porfyrius. Ir į tą nurodo 
i kaikurie graikiškųjų aukojimų pastebėjimai, k. a. barstymas 

miežių grudų ant galvos pašvenčiamo gyvulio, persekioji- 
; mas žmogaus, užmušusio gyvulį ^Bufonijoje ir nubaudimas 
i kirvio, teipgi tas, kad Deloje aukuras, ant kurio nekru

vinieji aukojimai buvo aukojama, vadinosi eusebon bomos, 
ir tt. Iš kitos pusės pakaktinai yra parodyta didelė se- 
novybė kruvinų aukų. Į Net indogermaniškoje senovėje au
kojimai, arklių buvo įprasta. Todėl sulyg pirmutinybės pa
klausimo negalima nieko pasakyti. Sulyg Šito turime dar 
patėmyti vieną klaidą, tankiai randamą net pas teologus, 
kurie geriau galėtų žinoti iš Senojo Įstatymo. Tankiai ga
lime susitikti su tvirtinimu, jog liejimas kraujo kuoankš- 
čiausiai rišasi su permaldavimo aukojimų ir kad, todėl, kru
vinų aukojimų visuotinumas parodo teipgi sužinumo nuo
dėmės visuotinumą pas žmones. Bet čion vėlesnieji nuomo
nių sąmįšiai klaidingai buvo išvedžiojama ir priskiriama 
prie primityviškųjų sąlygų.

Didelę kruvinų aukojimų dalį padarė aukojimai žmo
nių. Teipgi senoviškuose tikėjimuose, kurie nepriėmė jų 
į savo ritualus, atminimas pirmesniuojo papročio raiškiai iš
laikyta, k. v. Chinuose, Indijoje ir, teipgi, Sename Įstaty
me; pas graikus jie atsitinka net istoriškuose laikuose. 
Daugybe sakmių pasako apie reakciją prieš šitą seną pa
protį, kaip pas graikus, sakmė apie Atreų ir Tyestę bei 
sakmė apie Ifigeniją, ir Sename Įstatyme sakmė apie Abra
omo aukojimą. Bet jo žymės ir liekanos nėra visai išnai
kintos. Pas germanus teipgi žmogiškos esybės buvo au
kojama, o Meksikoje per tikėjimiškas šventes žmonės buvo 
šimtais skerdžiami. Supratimas aukonės kaipo valgio die
vams ir aukojimiškoji puota, kuri sekė potam, tarsi rodo 

| atgal į pradinį susirišimą aukojimo žmonių ir žmogėdystės;

| reiškiai dar galima matyti pas daugelį laukinių. Nors tok- 

pirmajame prašyme Viešpaties maldos, kaipo tr Salat cere
monijoje, kurią musulmanas turi atkartoti penkis .kartus 
per dieną. Musų apžvalga svarbiausių mąscių esančių mal
doje butų nepilna, jei męs nepaliestame išpažinimo nuo
dėmės; ne tik izraelitų ir krikščionių, bet ir indų, persų ir 
assyrų maldose nuodėmės sužinybė yra išreikšta, ar bent tū
lo, sulyg dievystės apsileidimo jausmas.

Meldimosi būduose atsitinka įvairiausi papročiai: kar
tais žmogus stovi stačias, žiūrėdamas į dangų, kartais 
klaupia su nuleista galva, sudėtoms ar-išskėstoms rankoms, 
uždengta ar plika galva. Didelėje kančioje it sutrynime 
širdies tankiai atsitinka mušimas, į kaktą ar krutinę. Se
kančios mąstys, regis, suteikia įvairias kūno stovybes: pa
keltos akys ar rankos linkui tos vietos, kur gyvena dievy
stė, reiškia, jog iš ten pagelba laukiama; arba tokia jau: 
stovybė priimama, prie kurios jaučiamos yra priedermės, 
verstinumas, meldžiant užsistojimo galingojo valdovo, ar
ba meldžiantis žmogus pačia savo stovybe parodo, jog jis 
“aukoja ir paveda save kaipo neginamą auką, galingam 
dievui, savo pergalėtojui”, (J. Grimm). Eilės stovybių ir 
krutėjimų tankiai padaro būtiną maldos dalį. Mahometo- 
niškoji ceremonija Salat, antai, susideda teipgi iš tokių 
krutėjimų ir formulų, sekančių juos. Kreipimąsi linkui 
tam tikros pusės yra teipgi svarbiu maldoje, ar linkui jų, 
kur saulė teka, ar linkui stovio šventos vietos kaip Jeruzo- 
lima ir Mekka, ar kokia kita vieta, kaip šiaurė, kuri buvo 
šventa linkme pas pagonis germanus.

Prisiekos ir užkeikimai yra maldos pavidalais; teipgi 
ir dieviškieji teismai, apie kuriuos jau minėjome po žina
vimo antrašu. Pas keletą tautų randame šaukimą Dievo 
į liudytojus ir todėl pavedant save Jam kreivos prisiekos 
dėstyje; teipgi užkeikimai, kuriuos žmonės mano galį už
traukti ant savo priešų. Kad tas viskas tikrai priklauso 
maldoms, aiškiai parodyta jų pobūdžiu, bet męs čion nega
lime išskaityti įvairių formų ir simboliškų veiksmų, pase
kančių jas.
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18. KITI TIKEJIMISKI VEIKSMAI.
Pragaišintas butų darbas bandyti išskaityti visus veiks

mus, iš kurių kultas susideda, arba kurie yra atliekami pa
maldose dievams. Pakaks paminėjus tik kelis jų svarbiau
sius. Muzika ir šokis užima žymią vietą kulte kuone vi-r 
sur. Jeigu formulos pasekmė priklauso nuo tikrumo, su 
kokiu be klaidos ji yra atkartojama, tai teipgi būtina, idant 
ji visuomet atsikartotų su tokiu jau balso mainymu. Šitei
pos kulto formula stojasi kulto hymnu ir yra išlankstoma 
kaip poetiškai, teip muzikališkai. Tokiu badu graikų ba- 
chinės giesmės stojasi tragedijos chorais. Arba vėl hymnąs 
per metašimčius pasilieka giedamas senoviškoj formoj, kuri 
pasidaro nesuprantama, kaip giesmė Ar valų brolių Romoje. 
Bet muzika lošia dalį kultč ne vien giesmės formojfe, ka
dangi instrumentai teipgi yra vartojami pritarimui tikėji- 
miškų veiksmų. Šitas atsitinka net pas laukinius, kurie ne 
tik baisų, lermą kelia nuvaikymui blogų dvasių, bet ir ne
tikusius bugnus ir trimitus vartoja per savo tikėjimiškas 
ceremonijas. Bet laukiniai niekuomet neišdirbo teoretiškai 
išvystytos muzikališkos dailės. Abelnai yra sakoma, jog 
Pytagoras buvo pirmas, ką sujungė muziką su aritmetiško- 
mis atnašomis; bet pas kitas tautas teipgi, antai,-pas. chi- 
nus muzikos teorija išsivystė neprigulmingai. Bet kaip tas 
nebūtų, muzikališkus instrumentus girdime vartojant akom- 
panavimui šventų giesmių giedojimo, ar kitaip kulte var
tojant Sename Įstatyme, kaipo ir pas kitas tautas. Antai 
męs iš Plutąrcho aprašymo žinome, jog aistrumas buvo 
vartojama garbinant egyptiškas dievystes. Krikščioniškoje 
bažnyčioje vargonai viršijo visus kitus instrumentus, ka
dangi dėlei daugumo savo balsų, jie turi tarytum daugelį 
jų savyje. Bet čion sale instrumentų teipgi vox humana 
turi garbingą vietą. Čion męs tik praeidami paliesime skir
tumą išsivysčiusios bažnytinės muzikos terp Romos, kata
likų ir\protestonų bažnyčios ir krikščioniškos bažnytinės 
muzikos svarbą, kuri išreiškia ir sukelia išnašesnius tikėji* 
miško jausmo šešėlius.

šokis su muzika ankštai rišasi; žemesnių veislių tikė
jimuose jis turi tokią didelę svarbą, jog kiti net mato jame 
seniausią garbinimo formą. Giedant giesmes ar žaidžiant 
instrumentais, yra daromi visoki ritmiški judėjimai, kurių 
simboliška prasmė iš didesnės dalies liekasi mtujis nežino
ma. Yra aišku, kad šokis buvo vartojamas sužadinimui 
tikėjimiškos dvasios nuotaisos; laukinių magikai-kunigai 
tankiai įeina į pasiutimo stovį pašėlusiais šoktais ir, jiems 
nuo perilsimo pagriuvus, sakoma jog jie įkvėpti ar apval
dyti dievo. Tomis pačiomis nuomonėmis galime išaiškinti 
pašėlusius šokius Mažosios Azijos motinos-dievės kunigų ir 
tuos šokančius ir besikraipančius dervišus, kuriuos islamas 
įsileido į tikėjimiškus papročius. Šokiai pas laukinius tan
kiausiai yra dvejopos rųšięf , kariški arba paleistuviškai 
meiliški. Ar tame mums reikia matyti totėmistišką cere
moniją sujungtą su giminės gyvulių garbinimu, ar nuduo
damąjį fiziškų apsireiškimų vaidenimą, ar sakmes apie 
dievus, tai paliksime be išrišimo. Bet yra tikra, jog pas 
civilizuotas taufas tikėjimiška šokio svarba yra mažesnė 
negu pas laukinius. Teisybė, jog vienur ar kitur šokis už
ima kulto vietą, kaip štai pavasarinės apeigos Romoje, kur 
Salijai išnešdavo šventus skydus, bet abelnai sumažėjęs, 
ar persikeitęs į rimtas procesijas ir mimiškus vaidenimus
per šventes.

Tokios procesijos atsitinka didžiausiai organizuotuose 
kultuose; juos randame pas egyptiečius kaipo ir pas graikus 
bei romėnus; pas germanus Nertuso procesija buvo tam pa
naši; užgavėninės gi procesijos, užsilikusios iki šiai dienai 
žmonių papročiuose, yra senovės pagoniškų apeigų liekano
mis. Romos katalikų bažnyčios kultas išlaikė procesijas jų 
pilnoje prasmėje, kuri yra tame, jog dievų paveikslai ar 
simbolai (pav. fališkose procesijose) buvo nešiojami, idant: 
žmonės galėtų matyti juos ir būti palaimintais jų regėjimi* 
Žinoma, patys dievai, arba jų atstovai nevisuomet padi* 
procesijos dalį, kadangi tankiai yra jų kunigaixar tarnai’ 
eina pas jų šventas vietas rimtoje tvarkoje. Be proces: 
turime paminėti keliones pas šventųjų kapus, į šventas \ 
tas. Visur, kur centrinė šventvietė, garsus kapas ar Iii 
ma šventė turi gana patraukimo, ten žrponės plaukia. 1 
pirmiau žydai laike Diasporos į Jėruzolimą, mahometi 
net gi dabar į Mekką. Bet be šitų didžių ir abelnai ž 
mų lankymo vietų yra daugelis kitų Indijoje, kaipo ir ( 
nuošė, visame mahometoniškame kaip ir katalikiškame svi

Neužsiimsime čion daugybe ceremonijų ir pildy 
susirišančių su tikėjimiškomis iškilmėmis, kadangi vėl: 
gryšime prie jų apšnekėdami tikėjimiškas šventes, 
yra daugelis apeigų, kurios ar tai pačios, ar drauge su 
tomis atsitinka ant didelio ploto, k. a. Amerikoje labai i 
platinusios gamės maudynės. Dar turime paliesti 
apeigos, turinčias kuone visuotiną ir įžymią prasmę : 0as 
kus, skaistinimus ir pašventinimus.

(Toliaus bm).



Kiek senovės Graikai ir Romėnai pri 
sidėjo prie pastumėjimo gamtos 

mokslų priekyn.
IŠ VISOKIŲ AUTORIŲ SULASĖ

Jonaš" Šliupas, M. D.

už- 
sa-

metalo, apgavimui karaliaus. Išrišimas 
duoties jam paspindo lipant į maudynę, ir 
ko, jis buvęs iš to nudžiugęs, kad nėjieapsi- 
rėdęs, bėgo namon sukaudamas: 
Eureka!” ( suradau). 1

Vyresniam jam, ir Dionyzui Jaunesniam  jam, 
bei Dionui. Todėl Ąristotėles mokėsi iš kny 
g\i ir nuo mokytojų, kuriuos galėjo rasti, bė
gyje 3 metų. Pargryžus namon Platonui, jis 
tapo jo mokytiniu, If velkiai įstrigo mokytojo 
akm savo nuovoka ir lakumu dvasios, nesą 
Platonas vadindavęs jį ‘‘mokyklos gaivintu”. 
Tačiaus neturime jokių išgalių apie ankstybas 
studijas bręstančiojo filozofo. Jis pasiliko 
Athėnuose per 20 metų, kur, mąkinęsi pas Pla-, 
toną, jis įsteigė retorikos kliasą, ir ėmė lenk
tynėmis eiti su garsiu oratoriumi ir retorikos 
mokytoju Isokratu, kurį jis rods smarkiai už
puldinėjo. Retorikos mokyklose Athėnų jau-

J (Tąsą nuo pusi.).
mums bus muąų bcidro gyvenimo 
iirdžia. Prie • jo ujes glausimės, 
speigpms užėjus, kajp višteliai po 
vištos sparnu.” (

minė, kad terpių yra ir mažiukai, 
kuriuos jie dabar nustūmė i užpaka
lį ir ugnį jiems matyji leido tik pro 
savo gana tamsias alkūnes. Pa-

atsiliepė: “Mes šalome teip lygiai 
kaip ir jus, žabus gi vilkome stro- 
piaus dar ir už jus; dabar mus

ma savo knygas, ir ateityje galėtų 
prisilaikyti to pačio formato, kad 
tokiu budo prieiti prie vienodumo, 
kas turi svarbą ypač tiems, kurie 
myli rinkti knygas savo privatiš- 
kiems knygynėliams.

Kiekvienas tomas bus didumo ne 
mažiaus 15 lankų*), taigi apie 240 
puslapių. Sutartis padaryta tik 
penkiems tūkstančiams egzemplio
rių (kiekvienam egzemplioriuje po 7 

r knygas, kas padaro iš viso35,ooOj 
knygų)., Tėv. Myl. Dr. turtas ne
leido jai daryti sutarties ant di
desnio skaitliaus, nors menama,! 
kad greitu laiku šit* skaitlius gali | 

I pasirodyti per mažu, nes tik viena 
|T. M. D. savo sąnariams sunaudos 
per 2 tūkstančiu egzempliorių. j

Popiera, kaip ir šriftas (drukas) 
j išrinkti kuopuikiausi. Visą laidą 
dabins skaitlingos iliustracijos — 
paveikslai ir vignėtos, kurių bus 

į apie 80 visoje laidoje. Žodžiu 
I kalbant, nesigailėta nei triūso nei 
pinigų, kad šitą laidą padaryti to
kia, kokios musų jaunutėj literatu- 

Iroj dar nėra. Tėv. Myl. Dr. Val- 
Įdyba, susinešus su p. Gabriu, kaip 
lyginai ir su kitoms žymioms mu-j 

I sų literatūroj ypatoms, prisilaikė^ 
Į patarlės: "kam ištenka ant pietų, 
tai tur ištekti ir ant druskos ir 

įdarė viską, kad ne sarmata butų tą 
laidą parodyti svietui, kad nebūtų 

1 sarmata ir prieš atmintį Kudirkos, 
I kurio darbai buvo daug kartų 
I vertesni už tuos pinigus, ku
kiuos mes išleidžiame ant jo raš- 
Itų; buvo visados turėta omenije, 
Į jog jeigu ką daryti ,tai daryti, 

reik, o ne bile kaip, todėl ti
kimės, kad visuomenė, laukdama 
tų raštų, neapsiriks savo laukime.

Buvo paduotas p. Gabrio suma- 
Į riymas pagarsinti konkursą 
nupiešimui luobelių (viršelių). Tė
vynė* Myl. Dr., nors pripažino tą 

Į už nemažą pagrasinimą laidos, vie
nok galutinai nusprendė šiuom 
kartu nuo to susilaikyti dėlei iš- 

| vengimo lėšų, po draug pasitikė- 
Į darna, jog ateityje ji ne kartą pa
naudos savo išleidimams gabumą 

Į musų dailininkų.
Pagal nuomonę, kurią išreiškė 

I žinovai panašių dalykų, paduotos 
kontrakte kainos ne yra augštos, 

Ivpač priėmus atydon gerą vardą, 
kokiu džiaugiasi Mauderodės spau
stuvė už sąžinišką ir gerai atlieka
mą darbą. Nuo savęs turiu pri
dėti, jog šitos kainos yra daug ma
žesnės už pirmu ir antru kartu 
pastatytas • kainas. Nuderėjime 
kainų Draugijai pasitarnavo kiek 

Įgalėjo _p. Gabrys ir už jo rūpestin
gumą 

|gais.

Vienok reik' nepamiršti, kad pa^ 
kritinis punktas kontrakto sako, jofį 
Kudirkos raštai pasilik* spaustuvėj 
kolei bus neišmokėta paskutinė d*» 
lis pinigų. Tėv. Myl. Dr. trūksta 
dar nemažo šmoto pinigų:.visi pa
gerinimai ir pagražinimai, lygiai 
ir nemažos išlaidos surinkimo ir 
prirengimo spaudai visos medžia
gos, žymiai padidino išlaidas ir, 
kaip šiądien matyt, toji krūva 
35.000 knygų apsieis draugijai apie 
$3500. o skaitant persiuntimą dar 
šiek-tiek daugiau.

Todėl, draugijos iždui trūksta 
dar apie $1000 ir jeigu norime gai> 
ti raštus laiku, turime visi pasirū
pinti, idant iki Naujų Metų tą ne
priteklių ižde galėtume dapildyti.

“Eureka’|nuomenė gaudavb svarbiausią savo išauklėji- sušilti leidžiate tik pro savo atkiš
tas alkūnes — kur čia teisybė?” 
— “Nėra teisybės, nėr", atsiliepė 
kiti, “ir jos nebus kol bus maži ir 
dideli. Teisybė reikalauja lygy
bės, brolybės, o židinis, kurį mes 
čia sukūrėme, nevisus lygiai pa
taiko išauklėti. Tie, kurie žabus 
jam renka, sunyksta ir negali susi
lyginti su tais, kurie ugnį kuria. 
Prietam gi židinis daugiausiai ką 
apšildo, tai vieną savymeilybės šo
ną ir tuomi savo garbintojams in- 
kvepia mintį, kad jie yra geres
niais už kitus židinio garbintojus. 
Iš to išeina nesutikimai terp žmo
nių ir kruvini karai. — Salin su 
židiniu! Nereik mums jo!”

Ir dabar tą ugnį, kuri jiems pa
darė tokį džiaugsmą, kurią jie visi 
su tokiu noru kūrė ir kuri juos at
gaivino, rengėsi išdraskyti tik dėl
to, kad kiti neteisingai pasielgė. 
Toks darbas visai neišmintingas. 
Todėl žiūrėjusieji į reikalą blaivo
mis akimis įsikarščiavusius mėgino 
įtikinti, kad šitos klaidos yra pa
taisomos be židinio išdraskymo, 
kad židinis draskyti butų neišmin
tinga, kad savymeilybė netetp daug 
kalta už keliamus karus. — Bet 
karštuoliai nei klausyti nenorėjo.

Tąsyk išėjęs, prabilo Dainos gar 
bmtojas Mikas: “Neduoti kam 
nors to, kas jam priklauso, idant 
pačiam tą paglemžti, labai yra peik
tina. Bet to pataisymui ne židinis 
draskyti reikia, prie kurio mes visi 
dabar šildomės, ne reikalauti nega
limo, kad visi butų lygaus didumo, 
kuomet vieni tik auga, kiti suau
gę, o treti jau linksta nuo senat
vės, bet rūpintis, idant pas kiekvie
ną butų geras noras, blaivas pro
tas ir tvirta valia. Gyvenimas tai 
žaismė, kurioje visi j ieškome sma
gumo; tai daina, kurt meliodiškais 
jausmų balsais veržiasi iš musų 
krūtinių — linksma ar liūdna, žiū
rint pagal tai, iš kurios gyvenimo 
pusės mes semiame savo jausmus: 
geros ar blogos. Kam tad mums 
naudotis ta atkaria, blogąją gy
venimo puse? Atverskime sau vi
suomet jos gerą pusę ir giedoki
me iš jos linksmai, o tas pasaklįs 
musų valandas ir šalty j, ir darga 
noj ir vienatvėje.”

V’įsi, matyt, suprato jo žodžius 
it* jo paklausė. Su nusišypsojimu 
didžiuliai padarė platesnį ratą, įlei
do gliton mažiulius ir visi, besi- 
sildydami, užtraukė širdingą, sma
gią, sutartinę dainą, nuo kurio* 
aidėjo aplinkiniai kalnai.

Tokių, kurie prie šitos širdį ra
minančios dainos neprisidėjo, bu
vo du: Antanas, kuris laikydamasi 
savo nuosavių lygybės pažiūrų, su 
savo gizeliu ėjo per grįčias ir ra
dęs kurioj petnešų daugiau kaip 
reikia, jų atvirsi ėmė į abelną už- 
žiurą, ir Z. A., kuris jokiu budu 
suprasti negalėjo, kam reikalingas 
yra nuosavas židinis, kuomet ge
roji saulė visiems maloniai ir ly
giai šviečia. Kazių Juozas.

PrZkriSas mechaniz-|mą, besirengdama į viešą gyvenimų. Dailę iš-
* k > ^***^^1 n naniti mrArsln Arrhi kalbumo mokėsi Dikasterijose (teismuose) ir mas turbut taip-gi buvo nauju mokslu Areni- Į__ __________ _____ _____

mėdo dienose; nesą jo pasigyrimas, kad jeigu 
jis turėtu atspirtį, jis išžudyti} svietą, parodo 
entuzijazmą, kokį jame sužadino naujai pra* 
manytos masinos. Tarp daugelio Lradiniiį, 
priskaitomų Archimedui, yra begalinis sriu
bas ir cochlea arba vandens pliumpa, kurioje 
vanduo savo sverme kįla augštyn. La^a Sy- 
rakuzos apgulimo per romėnus, jis mėgino sa-

> vąįs išradimais apginti miestą. Polybius, Li- 
vfus ir Plintarchasv su pavydu šneka apie 
mašinas, kuriomis jis priešinosi užpuolimams 
priešų. . . ..

Tačiaus paduodami išgales apie jo kitus, 
prietaisus, jie nieko nesako apie tai, buk jis 
laivus padegęs su pagelba veidrodžių; kas 
tur-but priguli prie pasakų vėlesnių laikų. 
Kada romėnai įėmė miestą šturmu (212 m. 
prieš Christų), Archimėdes — anot padavimų 
— sėdėjo ant viešos rinkos, paskendęs minty
se, žiūrėdamas į geometriškas figūras, prieš 
savę papieštas ant smilčių. Kada Romos ka
reivis apniko jį, jis šuktelėjo: nepalytėk mano 
skritulių! Bet nuožmus kareivis nugalabijo jį. 
Jam liepiant — sako — cylinderis, talpinantis 
savyje skritulį, tapo padėtas ant jo antkapi
nio akmens, paminintis jo išradimą ka^my 

' prietikių tarp šitų kietaigčių, kurį isradinį jis 
esąs ypatingai vertinęs. Kada Cicero buvo 
kvestoriumi Sicilijoje; jis susekė Acrhimėdo 
kapą tarpe erškėtkrumių. Rašinyje * Arena- 
rius” mėgina atrodyti, kad galime turėti skait
linę didesnę negu skaičius pieskų žyirgždehų, 
pripildančių skritulį stoviųjų žvaigždžių, ku
rių diametrą Archimėdes mena tulu skaičiu
mi stadijų. Sunkenybė mat tvylojo išreiški
me taip didelio skaičiaus s^rpagelba nelemto 
ženklinimo graikų aritmetikos, ir priemonė 
išvengimui tps sunkenybės — sako — sutei
kia įstabią paveizdą Archimedo genijaus.

Visatmai imant, senovės filozofai buvo su
sipažinę su sąlygomis lygsvarybės ant keltuvo 
arba buomo — išradimas Archimedo — ir bu
vo suvedę teoriją visų mechaniškų spėkų, be 

" stričkės ir nuožiulnios lygumos su jos deriva-
• tyvais, ant spėkos keltuvo, bet tai beveik ir 
viskas. Archimėdes, pradėdamas nuo prin
cipo lygsvarybės ant keltųyo, pramanė idėją 
centro svermės (gravitacijos) kiekvienam 
daigtui, ir tyrinėjo poziciją to punkto trikam
pyje, parabolėje, ir parabojoide. Iki 16-tam 
šimtmečiui mechanikos mokslas beveik ant v lė
tos pasiliko..

Chemija. Egyptėnai, regimai, turėjo di
desnį žinojimą chemijos negu kitos tautos se
novėje. Jie mokėjo išlaikyti negy vėlius nuo 
puvimo.ar gedimo (mumijose), šilkus nuda
žydavo su dažyvėmis, surengdavo daug gy
duolių ir pigmentų, kaipo-gi ir muilą, alų, 
actą, metalus ir metališkus misalus, paprastą

• druską^ šHvasarį (vitrijolą), sodą, sal-amo- 
niaką, stiklą, palivą. plytas, ir rašytus stidy- 
nus. Celinai buvo susipažinę labai anksti su 
procesuMažvmo, ir padarymu metaliskų nusą
lu, fabrikačija salietros, sieros; parako, bo- 
rakso, alūno, porcelenos, krispalo, popieros 
ir Ų.

Nuo egyptėnų, graikai ir romėnai Įgyjo 
chemiškas žinias, kokias turėjo; bet jie mažai 
ar nieko naujo nepridėjo; ir kada persida^i- 
nimas šiaurinių genčių įvyko, ir nupuolė Ko
mos ęiecorvstė, tai tolynženga visų mokslui 

' pasiliovė Europoje. Šiaip graikai mokėjo iš
gauti geležį, gyvsidabrį ir kitus metalus is 
naugių, ir daryli dažyves iš žemių.

IV ZOOLOGIJA' 
Zoologijos mokslas 

ralyste, ir yra šaka 
ba biologijos. . .

Nėra pėdsakų, kad zoologija butų tiriama 
buvusi pirm Aristotelio laikų.

Ąristotėles gimė graikų naujokyne Sta- 
gyroje, vakariniame šone Strymomskes užta
kos (dabar Kontessos užtaka, Turkijoj), 384 
m. prieš Christų. Jis kilo iš šeimynos, kurio
je medicinos praktika buvo paveldima Jo 
tėvas Nikomachas buvo draugu ir gydytoju 
Amvnto II, Makedonijos karaliaus, tėvo Fi- 
ivpo, ir pratėvio .Aleksandro Didžiojo. Ari- 

ą stotėle neteko gimdytojų dar suvis Jaunas bū
damas, ir tapo išauklėtas po globa Prokseno, 

/ ukėso Atameaus, Mažojoje Azijoje, kur tuo
met gyveno Stagyroje. Išrodo, kad jo auklė

tojas rengė jj prie šeimyniškos profesijos ir 
Vcad jis anksti jau įgijo žinojimą ir-praktiką

• J Medicinos, kokia tik galima buvo toje gadyne- 
lie. Vėlesniame gyvenime jis nuolatos plauste 
l-ryvunus, ir žinojo viską, ką kiti pirma buvo

j-ylitsiekę šitoje šakoje. \ ienok, regis, anksti 
°f I s pametė ketinimą būti gydytoju, o stengėsi 

1 amonėti visatiną mokslą dėl mokslo paties, 
; *s nepaly'ginamai atsižymėjo istorijoje žmo- 
1 s. .
į Jau 367 m. iš Stagyros j*is keliavo į Athe-

* w L tuometinį protiškąjį Graikijos centrą ir
• e^trą civilizuotojo svieto. Platonas (429 
nJ47), lairio mokytiniu jis kelmo tapti, tuomet

^K^yveno Syrakuzoje kaipo polytiškas patarėjas 
iK^viem paeiliui Syrakuzos despotam Dionyzui

pima 
.liškos

gyvūnų 
istorijos

iš

ka- 
ar-

viešuose susirinkimuose, su guvumu ir pato
gumu, ir žinoma, susipažindavo su įstatymais 
ir vieša politika savos gadynės. Lengva su
prasti, kad Ąristotėles niekino lėkštumą pa-; 
prasto retoriško mokymo, kurs bandė atsižy-j 
mėti forma kalbos labiaus artistiška negu mo
kytumu ir nuodugnumu. Vienas iš mokytinių 
Isokrato, gindamas savo mokytoją prieš Ari
stotelį, parašė veikalą, lukštendamas Aristote
lio priežodžius, pirmąjį veikalą musų filozofo 
(dingusį).

Mirus Platonui 347 m., Aristotėle išsikrau
stė iš Athėnų. Mat Ąristotėles troško tapti 
galva' mokyklos, vadinamos Akademija, ir 
nebuvo kito jam lygaus tai vietai. Vienok Pla
tonas paliko savo nepotį Steusippą savu įpėdi
niu. Turbut to dėlei Ąristotėles apleido Athė- 
nus; nors galbūt ir susipykimas Athėnų su Pi
lypu, Makedonijos karaliumi, prisidėjo kaipo 
priežastis.

Išbuvęs beveik 20 metų Athėnuose, Ari- 
stotėles keliavo į Myziškąjį miestą Atarneus, 
Mažojoj Azijoje, prieš salą Lesbos. Čion jis 
gyveno su Hermėju, energišku ir gabiu vy- 
resninku miesto, kurs savo valdynę buvo pats 
atkariavęs nuo Persų, tuomet valdžiusių veik 
visą Mažąję>Aziją. Mat Ąristotėles buvo jį 
mokinęs retoriką Athėnuose, o dabar ans tapo 
gerbėju savo mokytojo. Per 3 metus abudu 
drauge gyveno tvirtovėje Atarneus; bet pasa
lomis ir melagingais pažadais, Rhodietis Men- 
tor, oficieris persų tarnystoje, apkalino Her- 
mėją, nugalabindino, ir pats pasiglemžė vietas 
jo valdytas. Tada Ąristotėles pabėgo, ir pri
siglaudė Mityėneje, vyriausiame .mieste salos 
Lesbos. Jis pasiėmė su savimi Pythiją, sese
rį Hermejo, kurią ir vedė už pačią. Gražioje 
odoje Ąristotėles paminėjo nuopelnus draugo 
pralaimėto per vyliugystę graikiško renegato. 
Jo žmona Pythias mirė keliais metais vėliaus 
Makedonijoje, palikina jam dukterį to paties 
vardo. Sūnūs jo Nikomachas, kuriam jis de
dikavo savo svarbiausią veikalą apie etiką — 
todėl ir vadinamą Nikomachiška Etika — gi
mė jam vėliaus iš sugulovės.

Pabuvus 2 metu M i tylene je, Fily pas (342 
m.) pakvietė Aristotelį į Makedoniją auklėti 
sūnų Aleksandrą, tuomet 14-tuose metuose 
esantį. Kokias studijas Aleksandras perėjo, 
mes nežinome. Tačiaus jis mokėsi per 3 me
tus ir labai pamylėjo savo mokytoją, nors vė
lesni atsitikimai meilę pavertė į neapikantą. 
Galiaus abudu persiskyrė, kada Aleksandras 
leidosi ekspedicijon į Aziją (334 m.), ir Ari- 
stotėles iš Makedonijos atvyko į Athėnus, pri- 
siulęs Aleksandrui kaipo draugą kelionėje fi- 
lozofą Kallisthėną, kurį buvo drauge moki
nęs su Aleksandru. Dabar 50-metis Aristo- 
tėles įstojo į paskutinę epoką savo amžiaus; 
jis atidarė mokyklą, vadinamą Lyceumu (nuo 
artimo šventnamio Apollono Ęyceius). Nuo 
papratimo vaikštinėti iš vieno galo į kitą sodne 
laike lekcijų, kilo kitas vardas jo mokyklos ir 
sektos, beje Peripatetišlęoji. Rodos Anstotė- 
les pratęs buvo rytmetyje davinėti lekcijas pa
rinktiems mokytiniams apie kokį kiltesnį daly
ką, o vakare populiariškus skaitymus viso
kiems klausytojams. Tur-but tame laike jis 
parašė savo svarbiausius veikalus. Ta kiltoji 
gadynė jo gyvenime pateko 12 metų.. Minis 
Aleksandrui, antimakėdoniškoji partija Athė
nuose paėmė viršų, ir todėl skundas tapo su
rengtas prieš Aristotelį po priedanga jo bedie
vystes. Prisimindamas Sokrato likimą, jis 
laiku išsinėšino, ir pradžioj 322 m. prisiglaudė 
Chalkyje Eubojoje, kur rudenį tą met jis mi
rė, susilaukęs 62 metų. Ilgoką laiką jis buvo 
sirgęs gumbu (indigestija), ir galiaus mirė 
iš tos ligos.

Filozofija Aristotelio skiriasi nuo Platono 
daugelyje punktų, ypačiai pamatinėje doktri
noje, vad. Thėorija Idėjų. Platoniškos “idė
jos” arba “formos” manomos buvo kaipo tik
ra būtybė, ažuot būti nuotraukomis nuo buičių 
per dvasios veikmę. Taip, skrituliai gamtos 
gauna savo matematiškas ypatybes nuo pirm- 
ėsančios “idėjos” arba atitraukto skritulio; 
žmonės skeli savo tapatybę ideališkam žmo
gui. Ąristotėles buvo suvis priešingas tai 
doktrinai, nors jis visados kalba apie jos au
torių su pagarba, o kartais su meile. Visa 
Aristotelio metodą yra tiesiok priešinga Pla- 
toniškamjam gvildenimui filozofiškų dalykų: 
jis buvo uolus tėmytojas ir rinkikas faktų, iš 
kurių jis darė indukcijas ar daugiaus ar ma
žiaus tikras. Platonas, iš kitos pusės, vertino 
faktus tiktai kritikuodamas pažvalgas, kurias 
norėjo pakrikdyti, o ne kaipo įnagį sudarymui 
sveikų teorijų.

Raštai Aristotelio tur būt apglėbė visą ži
nojimą jo gadynės. Daugelis jų prapuolė, o 
katrie išliko, tie palyti štai ką:

Astronomija, Mechanika, Fyzika tapo iš
gvildentos ilgokai; bet čia jam nepasisekė, jei
gu spręstumėme pagal tai, ką mes žinome. Jis 
buvo auka ūpo ir svajonių, paremtų ant dok
trinų paplitusių tarpe jo sągadyniečių. priimtų

TĖVYNĖS MYLĖTOJŲ 
DRAUGYSTES REIKALAI.

Visu* raitas TSv. Mjrl. Dr-jos rei
kaluose, kuopos ir pavienio® ypatos 
malonės siųsti Dr-jos Lit. Kom. na
riui ir redaktoriui.

J. LAUKIS,
601 Brlck tL, ' Valparaifo, Ind.

(Toliau bus).

KUDIRKOS RAŠTAI JAU 
SPAUDOJE. 1 KONTRAKTAS 

PADARYTAS.
Pereitame num. “Lietuvos" pa

talpinome greituoju tik p. Gabrio 
(vedėjo Kudirkos raštų laidos) 
pranešimą.

Dabar, kaipo daplldvmą prie to 
pranešimo, talpiname lietuvišką ko
piją kontrakto (pats kontraktas pa
darytas dviejose* kalbose — lietu
viškoj ir vokiškoj), kuris tapo pa
darytas terp Tėvynės Mylėtojų 
Draugijos ir Otto von Mauderode* 
spaustuvės Tilžėje, Prusnose.

KOPIJA KONTRAKTO.
Tarp “Tėvynės Mylėtoju Drau

gijos" (pirmininko B. K. Bale- 
viėians, Chicagoje) ir Otto von 
Mauderodės spaustuvės, Tilžėje, 
tapo padaryta sekanti sutartis:

Skaitlius egz. gali 
keliais tūkstančiais 
sanvaičių.
Ant lakšto pusės 
didumo bus talpi-

VISUOMENE NEAPLEIS T. M. 
D. DARBO IR TOLIAUS.
Tėv. Myl. Dr., užsiimdama išlei

dimu Kudirkos raštų, kada jos 
de buvo vos porą šimtą, stipriai ti
kėjo, jog visuomenė energiškai tą 
jos darbą parems. : •

Ji neapsiriko tame: pernai išsiųg- 
dinėti visoms draugijoms laiškai 
atnešė gausius vaisius ir dauguma* 
draugijų kaip bažnytinių, teip ir 
tautiškų, atsišaukė su savo auko
mis ant pirmo pakvietimo. Data* 
jgumas draugysčių ir nemažai pa» 
Vienių ypatų prisižadėjo prisiųsti 
savb aukas vėliaus, reikalui 
ėjus. Mes galime privesti ] 
džius, kur pavienis ypatos ; 
paaukauti tam prakilniam 1 
net po $25.00.

Taigi dabar tas laikas 
Mes stipriai tikime, kad visuomenė, 
kuri tą darbą sumanė ir teip karš
tai ir gražiai jį rėmė pradžioje 
pagelbės jį ir užbaigti, ir nė valan
dos neabejojome, priimdami tą 
kontraktą, jog gražiai pradėta* 
darbas turi būti teipgį gražiai už
baigtas.

Mes turime žinias,, jog neku- 
riuose miestuose draugijos laito 
pas savę paskirtas tam tikslui au
kas, laukdamos tik pakvietimo. 
Todėl šiuomi ir kviečiame visa* 
d ragi jas kaip ir pavienius pasisku
binti su pažadėtomis aukomis, 
idant galėtume iš savo pusės vis
ką laiku atlikti.

i prili
pa vyz- 
žadėjo 
darbui

atėjo.

ant

-I. Otto v. Mauderodė apsiima 
atspausti visus Vinco Kudirkos 
raštus, atsakančiai išdabindamas vi
są laidą paveikslėliais ir vigneto- 
mi*.

Pasarga. Paveikslėlių ir origi- 
nališkųj'ų vignetų klišos turi būti 
savo laiku spaustuvei pristatytos
J. Gabrio, laidos vedėjo. »

2. Otto v. Mauderodė apsiima 
paskirstyti visą medegą į šešis-sep
tynis tomus (septintas tomas yra 
notos, jis bus skyrium apmo
kamas), sulyg laidos redaktoriaus 
nurodymo g taipojau pasižada pa
siklausti jo patarimo ir galutino 
nusprendimo visame, kas priguli 
paviršutinės laidos išvaizdos ir jos 
gražumo.

Pasarga. Jeigu kas butų atlikta 
negana tobulai per spaustuvės 
klaidą, apsiima ji atitaisyti už tą 
pačią kainą. Didi taisymai ko- 
rektoje tur būti pagal laiką sky
rium apmokami.

3. Laidos dalis (2000 egz.) bus 
atspausta ant Romano popieros 
No. 4129, kita dalis (3000 egz.) 
ant Manchester popieros No. 2952, 
raidėmis J. Gabrio paskirtomis 
(Antike Mediaeval).

Pasarga 1. 
būt padidintas 
tarpe 3 (trijų)

Pasarga 2. 
14^x19# cm.
narna nemažiau 34—40 eilių 50— 
55 raidės eilėje.

4. Mokama bus'.
Už sustatymą, spaudą ir po- / 

pierą sulyg viršminėtų san- 
’ygV (3) 5°°° egz. nuo 
tinko ........ M. 101,00.
Virš 5000 egz. kiekvienas tūk

stantis daugiaus: 
Ant Romano popieros M. 16,80. 
Ant Manchester popieros M. 11,90. 
Už paveįkslėlių spaudmimą ir 

popierą nuo serijos iš 20 
paveikslėlių ant popieros K. 
B. No. 31 M. 300,00.

Už luobelius vienoje spalvoje 
nuo tomo .............. M. 38,75.
trijose spalvose .... M. 47,00.

Už brošiuriavimą nuo tomo,
15 lankų didžio .... M. 225,00. 

Už modernišką įrišimą, men
kiausiai 1000 egz. rišant nuo 
tomo 33—35 (fenigių). 
Pasarga. Minėtos kainos

menkiausiai 90 lankų darytos. 
Spaustuvė apsiima kasdien vieną 
lanką prirengti (hedėldienius ir 
šventes neskaitant). Laidos ve
dėjas apsiima tam atsakančiai rank
raščius ir korektūras pristatyti.

6. Pinigai spaustuvei mokami 
Tilžėje. Dėlei darbo didumo bus 
mokami spaustuvei iš viršaus 3009 
į(3 tūkstančiai)markių. Vieną tomą 
atlikus, 1000 markių, antrą tomą 
1500 markių ir taip toliau už kiek
viena atliktąjį tomą po 1500 mar
kių.

Pasarga, i. Išrodymui atlikto 
darbo siunčiama gatavą tom^ Chi- 
cagon, Tėv. Myl. Dr. Pirmininkui
K. Balevyčiui ir Paryžiun J,. Ga
briui, laidos vedėjui.

Pasarga 2. Spauda bus pradėta 
tuoj aus, gavus rankpinigitis ir 3000 
markių.

7. Visą darbą atlikus, rankraščiai 
ir klišos* gražinamos Tėv. Myl. Dr. 
įgaliotiniui.

8. Atliktasai darbas pasilieka 
spaustuvėj, kol neųžmokėta pasku
tinė pinigų dalis. < Mokant pasku
tinę pinigų dalį, turi būti pasakyta, 
kur dėti atspaustuosius raštus.

Tilžėje, rugpiučio 31 d. 190901.
ppa. Otto v. M audė r ode <

Otto Fuelleborn.

Tėvynės Mylėtojų Dr-jos Cen
tro Valdyba:

B. K. Balevičius, T. M. D. pir
mininkas.

V. A Greičius, T. M. D. sekr. 
A J. Povilaika, T. M. D. iždinin
kas.

Iš p. Gabrio pranešimo buvo ma
tyt, kad Kudirkos raštai jau pra
dėta spauzdinti. Centro Valdyba, 
priėmus augščiaus tilpusį kontrak
tą, tuo jaus išsiuntė jooo markių 
rankpinigių; teipgi pasiųsta $600 
ant rankų p. Gabrio dėlei pagami
nimo paveikslų, klišių ir padengi
mui kitų, su tuom surištų, išlaidų. 
Kaip matyt iš kontrakto, visa lai
da rūpestingai suruošta: dėlei pa- 
rankumo visi raštai paskirstyti į 
septynius tomus (knygas); šešiuo
se tilps Kudirkos raštai ir bijogra- 
fija (aprašymas jo gyvenimo), 
septintame gi tome bus visi Kudir
kos muzikališki veikalai. Formatas 
knygų (plotis ilgis) išrinktas vi
dutiniškas, parankiausis vartoji- 
mm; p.vyzdžiu didumo Kudirkos to(i. apjc N-„įo, Mrtus

negalime būti jam nedėkin-

KAS NORI GAUTI APDARY
TAS KNYGAS.

Draugija neišgali ir neturėjo iki 
šiolei papročio dalinti savo sąna
riams apdarytas knygas. Ypač 
šiuosmet. kada kiekvienas sąnarys 
gaus penkeriopai didesnę vertę, ne
gu jis moka į Draugijos iždą, ne
galima to laukti. Vienok, manyda
mi, kad daugumas iš pašalinių ypa
tų norės gauti tuos svarbius raš
tus geruose apdaruose, mes nus
prendėme padaryti nors 1000 dai
liai apdarytų egzempliorių. Są
nariai, kurie panorėtų gauti Ku
dirkos raštus dailiuose apdaruose, 
turės primokėti draugijai tik vert f 
apdarą, kurie, užsakant tiek apda
rų iš karto, apsieis visai pigiai. 
Draugija skaitys savo sąnariams 
(tik savo sąnariams) už apdarus 
tik po 12 centų už tomą. ’ (čia 
Amerikoj, kaip žinoma, paprasti 
apdarai išneša apie 30 centų nuo 
tomo ir daugiau). Todėl visi są
nariai, kurie panorėtų gauti Įmy
gąs ru apdarais, teiksis per savo 
kuopų viršininkus iš anksto apie 
tai pranešti Centro Valdybos Se
kretoriui, pridėti kartu lėšas ap
darų — 84 centus už visas 7 kny
gas. Centro sekretorius ves tam 
tikslui atskirą surašą, — tą patį 
reik padaryti ir kuopos viršinin
kams. Mes iš savo pusės velytu
mėme sąnariams reikalauti knygų 
su apdarais, nes kaina labai pigi, 
o knygos su apdarais užsilaiko 
daug* ilgiau ir švariau.

VISKAS BUS UŽBAIGTA APIE 
NAUJUS METUS.

Jau beveik du metu laiko, kaip 
Tėv. Myl. Dr. nenuilstančiai rūpi
nosi ir dirbo kiek tik ji išgalėjo, 
idant duoti musų skaitančiai vi
suomenei podraug ir literatūrai, ge
rą ir pilnai užbaigtą didelį veika
lą Darbo buvo daug ir jis buvo 
nelengvas, vienok jo galas jau ne

raštų laidos gali būti Vaičaičio ei
lės (tri/gi išleistos T iv. Mylėtoją 
Draugijos).

Išrinkimas tokio vidutiniško for
mato buvo padarytą* su tuom tik-, 
siu, kad Tėv. Myk Dr-ja, išleizda-j

viskas bus spaustuvėje užbaigta. 
Apie tą patį laiką galės sąnariai 
gauti tas teip ilgai laukiamas kny-

$3500 — DIDELE KRŪVA PI
NIGŲ.

Kudirkos laida lęšiuos apie 
$3500. Teisybė, tai didelė krūva 
pinigų. Vienok turime atminti, 
jog ir darbas yra milžiniškas. Nd 
vienas centas iš tų $3500, kuriuos 
iš dalies jau sumokėjo T. M. D. 
sąnariai ir visuomenė, nenuėjo ir 
nenueis be naudos ant nieko: kiek
vieną išleistą centą draugija turi 
pabudintą tam tikrais dokumentais 
ir viso* išlaidos, darbą užbaigus, 
bus viešai apskelbtos; tada visuo
menė galės pamatyti, jog T. M. 
D. elgėsi su visuomenės centais, 
prisilaikant kiek galima didžiausio 
pačėdumo ir nesigailėjo tų .centų 
tik tenai, kur reikalas ėjo apie tai, 
kad duoti visuomenei už jos gra
šius kuopuikiausią dovaną iš Ku
dirkos raštų.

T. M. D. VISOMS KUOPOMS.
Jeigu visuomenė interesavosi ir 

rėmė musų darbą, tai tuo labiau tas 
darbas tur rūpėti T. M. D. kuo
poms ir abelnai mums visiems T. 
M. D. sąnariams, nes tos drau
gijos vardu visas darbas yra atlio- 
kamas. Nors mums trūksta Šmo
to pinigų užbaigimui pradėto dar
bo, tai vienok mes nemanome, kad 
tas mus labai nugazdititų.

Perėtais metais truko mums tri
gubai tiek, o vienok •nenusigandę, 
tikėdami į savo energiją ir gerą 
norą, mes visi — kuopos ir są
nariai — griebėme stipriai tą dar
bą į savo rankas, ir žiūrėkite 
šiądien jau veik prie galo esama. 
T. M. D. įgijo gerą ir garbingą 
sau vardą tuom darbu, ką aiškiau
siai parodo jos nepaprastai greita* 
augimas. Dar metas tokio darbo 
ir noro iš musų pusės (o aš nema
nau, kad mes botume jau pail
sę), ir mes galėsime ateinančiai* 
metais išleisti beveik kitus tokiu* 
raštus. Todėl galime tikėti, jog 
šiuosmet, prasidėjus rudenio pa
togesniam laikui, visos kuopos ir 
pavieni sąnariai pasirūpins tuom, 
kad T. M. D. neturėtų prieš visuo
menę sarmatos ir kad ji galėtų lai
ku paliaigti prižadėtą darbą.

Ar galėsime mes turėti Kudir
kos raštus Naujais Metais? Aš 
tikiu, kad lengvai galėsime, jeigu 
tik norėsūne. Didinkit kuopas ir 
platinkite žinias apie Tčvyn. MyL 
Draugiją.

>B. K. Balevičius, pirmininkas. į

Morokko sultauate, mieste 
Mogador išlėkė į padanges para
ko krautuvės. Prie to 200 ypatų 
tikusi užmuštų.



■I

E VISUR.

nunešė 44 namus.

NAUJI RAŠTAI

VIETINES ŽINIOS.

Pav-

H Garsus

DabarIš to APGARSINIMAI

tin-

skolinimo ir būda- na0 f5 mctų- . - - tris kuntii Kiti

nešti laiškus.

Abel-

pietinis 
gatvė.

na- 
ant 
st.

H Prancūzijoj, mieste Fountensh- 
bah 16 d. rugsėjo pasimirė mote
ris savininko gyvulių skerdyklų 
Chicagoj Morris©.

S. P. 
Spau- 

1909

Į| Pietinėj Austrijoj, mieste 
Klagenfurt suėmė trįs italijonus, 
kurie orlaivyj peilšKė Adrijatiškas 
jūres. Fotografijas ir plianus filio 
jų atėmė. z ‘

2982 telefonai įdėta rugpiučio 
mėnesyje; aplinkėj įdėta 788. Per- 1 
nai tą pat mėnesį įdėta 2847 tele- 
fonai mieste ir 587 aplinkėj

[J Italijoj, mieste Riace, feier- 
įverkų dirbtuvėj atsitiko smarki 
expliozija, kprios 12 ypatų tapo 
užmuštų, o dar daugiau sunkiai 
sužeistu

į j Čekijoj, aplinkinėse Trebove- 
tic siautė audra su ledais-ir de
besų praplyŠimais, kurie pagimdė 
tvanus. Prigėrė 8 ypatos, o van
duo

ir lėšomis “Kataliko”.
154 Pusi-

buvo 63°

g

|| Austrijos konsulius mieste 
1 Sultillo, kuris lankosi tvanų išnai

kintame mieste Monterey, gavo 
nuo savo pačios telegramą, jog 
minios meksikonų užpuolė ant kon- 
suliato ir '-išdaužė langus. r Mat 
meksikonai nbo to pradėjo apvaikš
čioti sukaktuves neprigulmystės. 
Mat Prancūzijos ciecorius Napo
leonas. UI prikalbėjo Austrijos cie- 
coriaus brolį Maksimilijoną pasi
garsinti. Mexiko ciecoriu ir su 
prancūziška pariumene pasodino jį 

<, ant sosto. Bet pasitraukus pran
cūzams, sukilo mexikonai, pagavo 
Maximilijoną ir jį sušaudė.

........ ...................   "I į
nas skaičius telefonų mieste yral"w. Taigi dą^ar sąnarių tarpe kį- 
197744, o apielinkėj 52925; mętasJH dar didesnį? vaidai, 26 d. susi-1 
atgal buvo 173472 mieste ir 48441 ‘ 
užmiesty j. Abdnas skaičius mie
ste ir apielinkėj yra 248669; taigi 
per metą laiko padidėjo ant 26756.

Blaiitninkų paroda. Paroda bus 
25 d. šio mėnesio. Joje maršuos 
j 5 tukstnčius vaikų-mokinių, Lin- 
colno Legijonas, su vėliavoms ir 
bubneliais. Perdėm miestą ragi
nama vaikus dalyvauti parodoje. 
Blaivininkai sako, joje dalyvausią 
j 100000 vaikų.

U Europoj daugelis tirinėtojų 
šiaurinių ir pietinių ledinių kraš- 
tų užstoja karštai už Dr. Cooką, 
kuriam Peary užmeta melagystę. 
Europoj mano, kad Peary daro vi
sokius užmetinėjimus Cookui to- 

■: dėl, kad pats geidžia sau pašilai- 
kvti garbę, jog pirmutinis prisi* 
griebė prie žemgalio. Dr. Cook 

. dalyvavo belgiškoj expedicijoj pie
tiniuose lediniuose kraštuose, ir 
mokslinčiai, toj expedicijoj daly
vavę, iš doriškos pusės Dr. Cooką 
labai augštai stato, Peary jie stato 
žemiau, perstato jį pavyduoliu.

|Į Nors Maskolijos švietimo mi- 
nisteris prisakė visai šįmet nepri
iminėti žydų į augštesnių mokslų 
įstaigas, bet ministerių rodą nutarė 
kitaip: ji pakėlė, ir nuošimtį žydų 
vidutinėse mokyklose. Iki šiol vi
dutinėse mokyklose žydų galėjo 
būti-. Peterburge ir Maskvoj 3% 
kituose Maskolijos apskričiuose 
5%, Lenkijoj, Lietuvoj, Baltgudi- 
joj it Mažrusijoj 10%; nuo dabar 
leista į vidutines mokyklas priimti 
žydų: Peterburge ir Maskvąj 5%, 
kituose Maskolijos kraštuose 10% 
Lietuvoj, Baltgudijoj, Mažrusijoj 
ir Lenkijoj 15%

H Anglijos bepročių namuose yra 
128787 bepročiai, kas metą skait
lius bepročių pasidaugina ant 2000. 
Pasidaugina skaitlius bepročių vi
suose civilizuotuose kraštuose, ge
riau protas laikosi pas laukinius. 
Jeigu teip eis toliau, tai į kokį 
ttikstžntj metų ant žemės visi žmo
nės bus bepročiai, protingi vadysis 
bepročiais.

|Į Kaip užtikrina keliavęs prie 
šiaurinio žemgalio Dr. Cook, to
liaus į šiaurius nuo 85° šiaurinės 
platumos nė jūrėse, nė ant žemės 
nėra nė jokios gyvybės, net jūrėse 
su tinklu griebiant neišgriebė jis 
nė mažiausio ženklo kokių nors 
augmenų, ne rasta nė maurų, šal

 

tis vidutiniokas vasario mėnesyj 
žejniaus zero sulyg Cel- 
nhetro.

uzas Santos Du- 
reikalavimų pa

dirbti jo iš tus mažus Orlaivius, 
kurie .ypač sirodė greitais. Bet 
Sontos Duniont atsisakė dirbdinti 
orlaivius už pinigus, jis žada 
kiekvienam dykai suteikti savo 
plianus ir modelius ir kiekvienas 
pats galės pasidirbdinti.
matyt, kad Santos Dumont ne 
amerikonas.

|| Nors reikalaujant Prancūzijai, 
Morokko sultanas pažadėjo ant to
liau ne kankinti savo priešų pate
kusių nelaisviem bet jis, matant jo 
haremo moterims savo rūme liepė 

_ nukirsti galvą paimto nelaisvėn 
pretendento Roghi. 7 ”

• || Galicijoj;, miesteliuose Bonina 
ir Kotovka siautė gaisras, kuris 
išnaikino kelias dešimtis namų. 
Juose sudegė diktai tvaikų. Gaisrą 
pagimdė ker0sino rezevoaro explio- 
zija.

Į| Vokietijoj, mieste Leipcige at
sibuvo ’ šįmet vokiškų socijalistų 
kongresas. Šįmet viršų paėmė teip 
vadinami reVizijonistai. Nutarta 
naudinguose sumanymuose parla
mente savo balsais kartais randą 
paremti.

U Prancūzijos uoste Marseilles, 
nuo laivo atkakusio į uostą pabė
go tigras ir jo iki šiol nesugavo. 
Gyventojus uosto aplinkinių ap
ėmė baimė, jie bijosi iš namų iš
eiti. •»

Lietuviškas Šiupinys. Pagamino 
M. Petrduskas. 1909 m. 21 pusi.

Telpa čia trįs dainos balsams su 
pritarimu piano: Našlys, Aguonė
lė, Suktinis; dvi kompozicijos pia
nui: Klumpakojis ir Suktinis, teip
gi duetas sopraiųii ir tenorui iš 
Kaminakrečio ir Malūnininko.

Gaunama pas kompozitorių, M. 
Petrauską, 3327 I^owe avė.,.Chi
cago, III. Kaina 1 doj.

Vienatinis savo rųšies Lietuviš- 
kai-Angliškos kalbos Rankvedis. 
ir Kaip Tapti Jungtinių Amerikos 
Valstijų Piliečiu. Parašė ' ~ 
Tananevičia, Chicago, III. 
da 
m.

Bankierių konvencija, po ketu
rių dienų svarstymo apie bankierų 
reikalus, užsibaigė 17 d. rugsėjo 
ir 5000 delegatų išvažinėjo į sa
vo miestus. Konvencija buvo Au
ditorium teatre. Svarbiausiu daly
ku buvo — atakavimas arba prie
šinimasis manomoms įsteigti kra
sos batikoms. Anot Bankierių 
Sanjungos prezidento? tokiose ban- 
kose sudėtus milijonus žmonių pi
nigų valdžia suvartotų rengimui 
savo gelžkeliiį, laivų ir tt. ir mo
nopolizuotų šalies pramonę. Tie
sa, bankieriams butų prastai, bet 
už tai valstiečiams šimtą syk ge
naus, nes į krasos banką padėti pi
nigai nepražus, teip greitai, kaip į 
privatiškas bankas, kurios kasmet, 
kaip grybai, dygsta ir potam ban- 
krutija, nuneŠdamos vargšų su
taupytus pinigus.

16 d. rugsėjo bankieriai turėjo 
didelį balių, kuriame buvo ir pre
zidentas Taft.

Chicagos milžiniškas augimas. 
Pietinėje ( hivagos dalyje vedama 
nauja vandens traukimo systema. 
Drauge su ta nauja vandens syste
ma Chicagoj bus pakaktinai van
dens 5.000.000 gyventojų. Ta nau
ja systema išpumpuos 400 milijo
nų galionų vandens per vieną die
ną, taigi netoli tiek, kaip reikalau
jama viduriniam miestui. Tie? 
Roselandu pastatyta pinuos trįs 
vandens pumpavimo stacijos. Per 
balas ir po ežeru, per kietakmenis, 
tapo iškasti milžiniški tuneliai, ku
riais galima butų net žmogui su 
karieta įtripti. Miesto dalis, kur 
milijonai doliarių tapo padėta, pir- 
miaus buvo pusiau pelkė, 
jau visur apgyvendinama.

Dvidešimtis metų atgal 
miesto rubežius buvo 39
Lake View ir Stockyardai buvo už 
rubežių. Į penkis metus rubežiai 
perkelti. šimtai milijonų dolia- 
rių suvartota milžiniškoms trio- 
boms, hoteliams, teatrams ir kliu- 
bams. Savasties kainos padvigu
bėjo ir patrigubėjo. Neseniai už
baigta peržvalgų knyga parodo, 
jog savasties vartės pakilimas per 
vienintelį metą pereina iženą šimtą 
milijoną doliarių.

Atidarymas užpereitą sanvaitę 
šešių milijonų dol. vertės La Šalie 
Motelio yra dideliu ženklu. Kitas 
milžiniško^ dydžio Blackstone Mo
telis jau'su stogu. Trijų milijonų 
vertės Motelis Sherman pradėtas 
statyti. Tas reiškia, jog čia turi 
kasdien rastis didesnis turčių skait
lius, kurie tokius milžiniškus hote- 
lius galėtų užimti ir palaikyti. \

Aplink Chicagą milžiniškos ly
gumos, tinkamos geram apgyveni- 
mui. Visur kasmet išvedama dau
gybė gatvių.

, Žinomas policijos inspektorius 
McCann, 18 d. rugsėjo buvo tyri
nėjamas. Jis suvertė visą kaltę 
ant tame laike buvusio policijos 
perdėtinio* (Chief of Policc) Ship- 
py, kuris išsikraustęs į Europą. 
McCann sako, jog jis viską pildė, 
ką jam perdėtinis liepė.

Pagal jo nurodymą, tie paliepi
mai buvo toki: neleisti blogo var
do vietoms platinties toliaus jų ap- 
rubės, neleisti kviesti praeinančius, 
neleisti ten lankančius apvogti, ne
leisti naujoms moterims įeiti.

Jis turėjo du privatišku detekty
vu, kurie paliepimus pildė: vedė 
moterių skaičių ir saliunų sąskai
tą. Namų laikytojai, norėdami 
priimti naują “pasišventėlę”, turė
jo pranešti į policijos stotį.

Nekurie tokių namų langai jau 
buvo užtėpliojami prieš jo pastoji
mą inspektorium. Jam pastojus, 
jis prisakė visur užtėplioti, kur “biz- 
nierkos” galėjo šaukti per langus 
svečius. Jos teplionę praskuzdavo, 
todėl atsieidavo teplioti kas san- 
vaitė, o kitur net kasdien.

Kiekvienas laikytojas turėjo pra
nešti policijos viršininkams, kada 
priima naują mergą, o viršininkai 
ateidavo ją apžiūrėti, kad ji nebūtų 
paimta prieš jos norą.

Teipgi jų buvus priderystė pra
nešti parsidavėlių tėvams arba gen
tims, kur jų duktė randasi.

Svarbiausias liudininkas prieš 
McCann Louiš Frank, buk tyčia ji 
miesto valdžiai įdavęs, nes buk 
McCannui ten būvant, paleistuvių 
namų laikyltojai negalėję nė pra
gyvenimą padaryti. Girdi: “Tas 
vyruks, McCann, kelia "peklą” ir 
jis tur būt nukirstas”.

rinkime neki^ie £tos kuopos są
nariai ketinat pareikalauti nuo V, 
K-to išdavimb, drįso kuopos 
vardu teip sauvališkai elgtis.

• iI------ĘT.
Dr. A, L. Graičuno prelekcija 

apie užlaikymą kūdikių, apie įtek
mę apkoholio anC kūdikių, jeigu 
jų tėvai geria' ir apie pavojingumą, 
arba vodingumą alkoholio jį var
tojantiems ir visuomenei, Prelek
cija bus 25 d. rugsėjo (nedėlioję), 
Henry Booth House, 701 — ląth 
PI., terp Union ir Halsted gatvių. 
Prasidės 7:30 vai. vakare.

Bus daug kalbama apie gėry mus 
ir parodoma su naujais paveikslė
liais. Todėl visi, jauni ir seni, mo
ters ir vyrai, atsilankykite paklau
syti, nes bus visiems lygiai nau
dingą. Tas viskas daroma jųjų 

' gėrovei Daug kartų, jeigu žmo
gus žinotų ir suprastų ką daro, jis 
teip nedarytų, jis pasielgtų kitaip, 
kas nekenktų nė jo, nė jo vaiku
čių sveikatai ir laimei, kas duotų 
jam ir jo vėikams laimę, o visuo
menei gerovę. Tokį supratimą ga
lima įgyti per prelekcijas ir skaity
mą pamokinačių raštų. Tatai ne
apleiskite progos.

Dvi panašios prelekvijos jau bu
vo 19 ir 22 d. ragsėjo ant 46-tos 
ir Wood gat., Town of Lake, bąž- 
nxiinėje svetainėje. *

sis sekančiais vardais: Jos Her- 
|man, Jos Twardowski, J. Zubow; 
H. I. Smith. Jis garsiuęsis kartais 
dviem ar. daugiaus iardais ir po 
vienu ir po kitu tą patj žmogų pri- 
gaudavęs. Wojna keikia laikraš
čius, kurie tokius apgarsinimus tal
pina.

Iš Chicagos Lietu
vių Gyvenimo.

Atidarymas "Lietuvių Ratelio" 
Svetainės ir Skaityklos. Atidary
mas bus 2 d. spalių (Očtober), su- 
batoje, 7 vai. vakare. Bus pra
kalbos. Visus lietuvius ir lietuvai
tes širdingai užkviečiama atsilan
kyti, išgirsti musų kalbėtojus ir 
pamatyti svetainę. Svetainės 
mas randasi palei 32 gatvę, 
Malsted gatvės, 3149 Halsted

Šįmet, įtvirių skyrių augštesnes 
mokyklas lanka šie Chicagos lietu
viai:

-A. Pocius, antrą metą Chicagos 
Muzikališkoje Kolegijoje, pi j ano 
skambinimo ir kompozicijos sky
rių.

Juškau baigęs gamtos skyrių ir 
2 kursu medicinos skyriaus Val- 
paraiso Univ., įstojo į Chicagos 
Medicinos Kolegiją.

J, laukis mokinasi Valparaiso 
Univ. kalbų i^ Ii teptu ros skyriuje, 

Katarina Vęndciptė įstojo į pie- 
|šin»o mokyklą, Chicagos Dailės 
Institute, mokytis piešimo ir tė- 
pliorystės. 1

J. Garrickas pradėjo lankytis į 
Chicagos Universitėtą, konsulia- 
viino ir svetimose šalįse tarny
stės skyrių.

K. Gugis. 2-ras metas lanko 
Technologišką.-? A nnuro Institutą 
(inžinerijos skyHų'%

J. Bruoževičia 2-ras metas lan
ko North Westem Medical jC'ollege 
aptiekorystės skyrių.

Al. Rirtkėuskiutė eina 3-čią kur
są Rush Medical Kolegijoje.

St. Tananevičia išvažiavo į St. 
Louis Seminariją.

J. Varkala baigė Chicagos Uni
versitete Philozophijos skyrių su 
Bachelor laipsniu.

Veronikos Vai’zinskienės byla, 
dėl sužeidimo Aušros Vartų baž
nyčioje įlužus grindims, prieš ar- 
chitektorių, kompaniją ir archivys
kupą, tapo pertraukta 17 d. rug
sėjo it paduota į augštesnį teismą.

Gegužio 28 d., 1908 m., einant 
laukan žmonėms po dievmaldystei 
iš Aušros Vartų bažnyčios , tarp 
Oakley ir Western avė. ant 23-čios 
PI., įįužo “zokristijos” grindys ir 
daug žmonių sukrito į skiepą, ne
kurie gana sunkiai susižeizdami, 
nes skiepas apie 12 pėdų augščio. 
Skundėjai, ponia Veronika Vav- 
žinskienė, tapo pavojingai sužeista, 
sužeistas petįs, sutrenkta ir strė
nų kaulas įlaužtas; nuo to gavo 
inkstų ligą.

{griuvimas pasidarė dėl negero 
pritaisymo grindų. Grindų bal
kiai buvo pritvirtinti geležinėmis 
juostomis. Pristojus daugiaus 
žmonių, vienas balkis nusmuko nuo 
juostos, o su juom ir grindįs su
krito į skiepą. __ —

Bernardas ir Veronika Vavžin- 
skiai apskundė bažnyčią stačiusį 
architektorių 'Jos. Maletor, kom
paniją Garden City Iron Works 
Co. ir Chicagos archivyskupą, kai
po bažnyčios savininką. ByEf 
traukėsi Mumcipališkame teisme 
pas teisėją Jos Welsh, nuo 13 iki 
17 d. rugsėjo. Išsyk ėjo gerai, 
pasirodė kaltė blogo pastatymo, 
bet vėliaus viskas persikeitė. To
dėl p. \ avžinskio advokatas, J. S. 
Reynolds, bylą pertraukė ir pada
vė į Superior teismą.

B. \ avžinskis liudininkais tu
rėjo: J. Puvelskį, F. Zambasevičių, 
J. Irki imą, Rabažinskienę, O. Ka- 
lesinskiutę ir Dr. K. Reynolds.

Iš kompanijos pusės buvo 4 ad
vokatai, tarp kurių lenkas Piot- 
rovvski. Tarp liudininkų, iš kom
panijos pusės buvo ir kun. Ambra
zaitis, o kun. Serafinas buvo kun. 
Ambrazaičio pagelbininku. Kun. 
Ambrazaitis liudyjo, jog. griuvimas 
grindų atsitiko nuo perkūno trenks
mo, bet galop prisipažino, jog tuo
met nebuvo griausmo, todėl ir per
kūnas negalėjo trenkti.

Apie Dr. A. L. Graičuno išmeti
mą iš Liet. Soc. San fugos..

“Kovoje” tilpo sekantis Veik. 
Kom. Referendumas, kuris tapo 
priimtas:

“Žinomas viešas skandalistas Dr. 
Graičunas iš Chicagos, kuris viešai 
vagino L. S. D. P. už išplėšimą 
Kupiškio krasos ir kuris viešai nie
kino L. S. S. gavau žinią nuo 4-tos 
kuopos iš Chicagos ir Philad.. kad 
jis Dr. Graičunas atviras socijali- 
tų ir Sanjungos priešas dabar pa
stojo neva mhsų draugu, įsirašyda
mas į 4-tą kuopą L. S. S. Todėl 
pasiremdamas ant augščiaus minė
tų faktų įnešu, kad Dr. Graičuną, 
kaipo atvirą musų priešą tuojau 
prašalint iš musų' tarpo.

A. Zymontas”.
Taigi pasiremiant ant tokių nuo 

mėnulio paimtų “faktų”,. Dr. Grai
čuną Socijalistų viršininkai praša
lino iš “savo tarpo”. Ne čia vieta 
teisti musų soc. viršininkų pasiel- 
mai ir Dr. Graičuno su jais prieti
kiai, bet reikia nurodyti, kame da
lykas ir keno Dr. Graičunas 
yra teip baisiu priešu, šis- daly
kas įdomus iš lietuvių socijalistų 
ąyvenimo ir jų temperamento at- 
žvalgos.

Musų socijalistams Dr. Graiču
nas nusidėjo tuomi, jog drįso kal
bėti apie darbus, užklauzdamas, 
kam suvartotos aukos, kur išnyko 
pinigai ir tt.

Kaip matyt, Dr. Graičunas iš
mestas pagal pranešimą Ątos kuo
pos. Pasirodo, kad 4-ta kuopa ne
tik ką Dr. Graičuną nemano pra
šalinti iš savo tarpo, bet už jį už
stoja. Dabar kyla klausimas, kas

‘‘Prirūkyk šunį, arba parsinešk 
iš krasos laiškus?’. Tokis naujas 
Chicagos krasos padavadyjimas. 
Gromatnešiai nenešios į stubas laiš
kus visur, kur esama neprirakytl 
pikti šunes. Savininkai palaidų 
šunų turės pats į krą^ą eiti parsi- kuopos vardu galėjo duoti išmetė-

jams įsakymus ?
Nors kuopa užstoja už Dr. Grai

čuną, kaipo savo draugą, bet vė
liaus “Kovoje”’ pasirodė augščiaus 
parodyta Veik. Kom. “rezoliucija”, 
paremta ant 4^tos kuopos Praneši-

“Kataliko" išleisto jus apskųstas 
ant 10,000 dol. Joną Tananevičią 
apskundė p. Martinkus ant 10,000 
dol. už sužeidimą Į jo 3 metų vaiku
čio. Apie mėnesis atgal, J. M. 
Tananevičia park raustė ant Au- 
burn avė., priešais Šv. Jurgio baž
nyčios kleboniją, šalę p. Mąrtin- 
kaus gyvenimo, kokius ten senus 
namus, kuriuos po tam taisė. P-o 
Martinkaus vaikutis 1110tarpu vaikš
čiojo šaligatviu, ir nukritęs pagalįs 
nuo taisomų namų pataikė jam į 
galvukę. Vaikutis buvo sunkiai 
užgautas, apie pusvalandį buvo be 
žado. Gydytojai pripažinę, jog jis 
neturės kalbos. P-nas Martinkus 
turi apie 10 liudininkų, ir tas me
džio šmotas paduotas į teismą. 
Advokatus turi J.' S. Reynoldsą ir 
O’DanndlIį. Teismas bus Supė- 
rior Courte. Martinkus riorėjąs 
gražumu susitikyti, bet sako, ne 
buvo galima.

O. Kdlcsinskiutč ir Ver.
žinskienė apskundė Aušros Vartų 
Moterių Dr-jos viršininkes ir kun. 
Ambrazaitį už nuplėšimą jų garbės 
apkaltinant jas, jog jos neteisin
gai prisiekę ir išmetimą jų iš mi
nėtos v moterių draugijos. Reika
laujama 10,000 dol. atlyginimo. 
Dr-jos viršininkės sakosi, jog joms 
kunigas liepiąs tuodvi moteri iš
mesti iš Dr-jos, todėl jos ir išmetę. 
Taigi viską krauna ant kunigo.

Marė Oriniukė areštavo Adomą 
Birgelį už privilimą ir suvadžioji- 
mą. Juodu teisiant, tarp liudinin
kų buvo ir minėtos moters V. 
Vavžinskienė ir Ona Kalesinkiutė, 
kuriuodvi, prisaikintos, liudyjo ma
tę tą merginą ne vien su Birgeliu, 
bet ir su kitais vyrais. Dėlto p. 
Birgelis tapo atrastas “nekaltu” ir 
paliuosuotas. 1 v

Moterių Dr-jos viršininkėms 
yra: Z.-Petralaitienė, Gasiulionienė 
ir Ur. Matusevičiukė.

Byla bus spalių mėn., Superior 
Courte, pas teisėją Bali. —~~

Lenkas Hiro*i Wojna, atvažia
vo į Chicagą sfecijjališkai j ieškoti 
teisybės pas tūlą Mrs M. Pupa. 
gyvenančią, kajp Aprodoma ant 
spaudinto apgarsinimo, 15 W. 2ąth 
PI. Taigi ten, kur gyvena p, G. 
Pupauskis, kurlW n^jerseniai sude
gė ant Leavitt St. biuvusi “banka” 
ir ‘velnių pardavinėjimo” ofisas.

Jis atsivežė sąvim lenkiškoje 
kalboje spauzdintus pliakatus ir 
kitokius dokumentus rodančius, 
kaip jis tapo prigautų. Ant pliaka- 
tų, tarp kitų stebuklingų dalykų, 
buvo už $10 smuikas su kuriuo ga
lįs ir kvailiausias puikiai grajiti ir ; 
už $5 arba $26 sugrįžtantis pini
gas. Jis tuos dalykus pirkęs ir 
siuntęs 12 dol.; gavęs ėxpresu siun
tinį prie kurio C. O. D. damokėjęs 
dar 8 dol. 70c. Atidaręs skrynią, 
vieton smuiko ir pinigo, rado gu
minį pirštą ir knygutę kertės 5c.

Jis nuėjo pas Mrs Pupą, bet 
Mr. Pupauskis jį išsivijęs. Wojna 
gyvena 2222 W. 2jrd st. Atvažia
vo iš Kingston, Pa.

Kalba, kad Mrs. Pupa v

Pietinėj Chicagos dalyje lietuviai 
gyvena: Roselande, Kensingtone, 
West Pullmane, Pulmane ir Bum- 
sidėje (“bursaidėj”). Bursidėj 
ir Pullmane gyvena nedidelis skai
čius.

Roselande ir Kensingtone yra 7 
lietuviškos draugijos: Building As- 
sociation Co., f 
vojimo draugija, dar neperseniai 
įsteigta; tautiška pašelpinė D. L. 
K. Gedimino Dr-ja ir bažnytinės 
pašelpinės: Sv. Vincento (gyvuo-. 
j ant i jau 9 metai ir turinti j 2000 
dol. kapitalo), šv. Mykolo, šv. 
Kryžiaus ir šv. Onos Moterių 
draugija.

\Vest Pullmane yra 3 draugijos: 
S. L. A. kuopa, tautiška pašelpinė
— Lietuvos Mylėtojų Dr-ja ir baž. 
paš. — šv. Kryžiaus Dr-ja.

Roselande yra 6 lietuviški “biz
nieriai” arba vertelgystės: svaigių 
krautuvi: F.Maikevičia, V. Klima- 
vičia; 1 barzdaskutykla: J.Grigula; 
1 spaustuvė, graborius, Real Estate
— J. Petrošius; Base Bali daržas
— Ch. Stromill; 2 saliunai: Ch. 
Stromill ir J. Nazelskis.

Kensingtone yra 17 lietuviškų 
vertdgysčių: 4 valgių krautuvės: 
A. Ulbikas, K. Klimavičia, J. Tisz-

krautuvė — A. Siusnis; I duonkė- 
pykla — Aimanavičia; I pienius, 
I siuvėjas ir 9 saliunai: Armonas 
Ulmikas, Urbonas, Malkevičia, Ži
bikas, šedvilas, Bombis, Rauginti®, 
šenkurkas.

VVest Pullmane yra 8 vertelgy- 
stės; 1 valgių krautuvė — A. Va- 
jenauskis; 2 barzdaskučiai: D. 
Spuris, A. Kučinskis; 1 piknikų 
daržas — P. Kareckas; 5 saliunai. 
P. Kareckas parduoda savo saliu- 
ną ir daržą ir nori važiuoti į Lie
tuvą. ,

Burnside yra 1 liet, saliunas.
Abelnai lietuvių skaičius šiose 

visose vietose gal būt į 8—9000 
ypahl- - -— ----- tt*:

Uždarbiai neperprasčiausi. Ro
selande, Pullmane ir Burnside-gy
venanti lietuviai dirba Pullmano 
karų dirbtuvėje ir Burnsidės karų 
taisymo fabrike. Uždirba nuo 
$1.50 iki $4.00 į dieną. Darbas 
U vai į dieną, subatoj iki pietų.

Tarpe minėtų dviejų karų dirb
tuvių-dabar statomas didelis gele
žinių išdirbinių fabrikas. Fabri
kas kainuos apie pusę milijono do
liarių. Jame gaus darbą į 19,000 
darbininkų.

West Pullmane ž^nonės dirba: 
karų fabrike, ūkiškų mašinų fabri
ke, geležinių išdirbinių fabr., mur- 
mulinėj etc. Paprastai darbininkai 
uždirba po $1.60 į dieną. Ama
tininkai nuo $2^50 iki $3.00 arba 
4 dol. Vakarinėje VVest Pullma
no dalyje didžiausia dirbtuvė — 
ūkiškų mašinų fabrikas.

| Burnside, Roselande ir VVest 
Pullmanan nuveža VV. Pullman ka
rai, nuo 63-čios gatvės rr VVhite 
City.

Roseland, nuo .Chicagos vidur- 
miesčio yra 10 mylių į pietus. 
Roseland ir Kensington išvieno. 
Kensington prasideda nuo 115 gat
vės į pietus. Svarbiausia gatvė — 
Michigan avė. VVest Pullman pra
sideda nuo 119 ir VVentvvorth avė. 
į vakarus ir pietus.

Kensingtone lietuviai apgyvenę 
115, 116 ir 117 gatves į rytus nuo 
Michigan av., taigi prastesnę mies
čiuko dalį. Čia gyvena italai, žy
dai ir lietuviai. Užtenka pasakyti, 
jog ten- italai ir žydai gyvena, d 
galima supranti kaip vieta išrodo. 
Žinoma, visgi nesulyginamai čia 
gražiau negu apie Canal st Chica- 
goje. Vakarinė Kensingtono da
lis yra labai graži, išrodo kaip, so
das; visur darželiai, medžiai, gat
vės valios, visur geras, kvepiantis 
oras.

Roselande lietuiai gyvena apie 
108 - ir 107 gatves. Čia randasi, 
ant 108 ir VVabash avė., lietuviška 
bažnyčia su kun. Serafinu. Į pa
rapiją prigūli visų tų apielinkių 
lietuviai, į 4—5000 žmonių. Prie 
bažnyčios yra mokykla, kurioje 
mokina vaikus dvi mergini ir vie
nas vyras. - ,

Yra gana turtingų lietuvių: Ro
selande, Ch. Stromill turi turtą 1 vertės į 40.000 dol., Nazelskis į j 
8,000 dol.; Kensingtone, Klimavi- , 
čius ir Ulbikas po 30,000 dol., §ed- 
vilas į 10,000 dol., kiti po mažiaus. 
Savininkų yra irgi nemažai: Rose
lande 20 yra namų ir į 50 lietuvių 
apipirktų lotų (žemės),W.Pullmane 
yra į 40. Lotų brangumas visokis, 
pagal vietą; nuo 150 iki 300 dol.

kur

............... I
Roselando lietuviška ^parapija 

prisideda prie įsteigimo šv. Kazi
miero- lietuvėms minyškoms klioš- 
toriaus, statomo ant 101 gatvės ir 
Wentworth avė.

*

Redakcijos atsakymai
/. Va—s, Hevrin, III. Jeigu jau 

negalima tikėti korespondentams 
pasirašiusiems pilną pravardę ir 
imantiems ant savę atsakymą už 
teisingumą savo korespondencijos, 
tai dar mažiau galima tikėti raši
niams pasislėpusių. Iš pasislėpsiu 
korespondentų raštų laikraščiai nie
kada nesinaudoja, bet tokius meta 
be skaitymo gurbam

A. ANTONOVO PASITEISINI
MAS. | .

.“Vien. Lietuvninkų” ir “Kovoj” 
patilpo žinia, buk A. Antonov nuo 
savo įstojimo į L. S. S. įmokė
jęs į jos iždą tik 40c. šitokis pra
nešimas buvo suteiktas p. ( J. Gri
niaus vardu V. susivažiavimo 
ir tasai malonėjo svarstyti apie 
“duoklės nemokantį X. Antonovą”.

Laikau reikalingu pranešti vi
suomenei, kad p. J. Grinius gei
džia diskredituoti manę jos akyse,- 
skelbdamas ^gryną melą. Aš :-pri> 
klausiau į 15 L. S. S. kuopą, tik 
neatsimenu, už kiek laiko yra ma
no įmokėta toj kuopoj. Pirm pri-^ 
klausymo į 15 kuopą, važinėjau su 
agitacija, todėl buvau pavieniu L. 
S. S. nariu. Paskui priklausiau 
į 14 (Baltimorės, Md.) kuopą ir 
užsimokėjau už tris mėnesius. To- ' 
liau buvau 115 kuopos nariu ir už
simokėjau už 4 mėnesius. Dabar 
esu 60 kuopos nariu ir užmokėjau 
už 3 mėnesius. Iš 11$, 14 ir 60 
kuopų net ir knygutes Airiu, ku-r 
riose pakvituota mokestis.

Taigi yra faktai, kad aš į Są
jungą įmokėjau jau gana daug.

Bet ne tame dalyke ir išslteisi- 
mas, kad kas įmoka doliarį.— ki
tą ir nieko neveikia. Lai neuž
miršta p. J. Grinius, kiek ašikuopų 
sutvėriau, kiek naujų nkrių pri
kalbinau, kiek literatūros išplati
nau ir aukų surinkau . literatūros 
ir “Kovos" fondams. Jeigu aš ir 
cento nebūčiau įmokėjęs į Sąjun
gos iždą, vienok jos nariu mane
visi turi pripažinti, ne$ aš raštu 4r • 
žodžiu vien jos labui dirbau. Dfl- 
ko p. J. Grinius nepakėlė klausimo 
apie^P. Grigaitį ir Z. A., M. Be
vardį, kuriedu nė cento* nėra įmo
kėję į Sąjungą? Aš aniems drau
gams nepriešingas, nes pas mus 
darbas turi didesnę svarbą negu 
centas. . ,!

Teip, p. J. Griniau ir koippanija, 
jus mokate politikuoti.

A. Antonov.

Reikalingas gabus, gerų tėvų 
vaikas nuo 16—17 metų mokytis 
spaustuvės darbo. Turi mokėti 
gerai skaityti ir rašyti lietuviškai 
ir kiek angliškai. Atsišaukite 
“Lietuvos” redakcijoh pas spau
stuvės vedėją. • Kasdien iki 6 vai. 
vakare ir vakarais nuo 7 iki 9 
vai. “Lietuvos” Išleistuvę. Į -

pagal vietą; nuo 150 iki 300 
ir nuo 1000 iki 10,000 dol. 
“biznių” vietoje. --------------L_

Visur čia aplink yra labai 
karnos vietos apsigyvenimui. Visur 
lygumos, tuštumos. Nė vienoj, 
Chicagos lietuvių apgyventoje vie
toje nėra teip geras ir sveikas oras 
kaip čia apsigyventi ir apipirkti že
mę. Dabar žemė da ne perdaug 
brangi, bet greitai pabrangs. De
šimts metų atgal Roselande buvo 
vos keliasdešimts namų, o dabar 
jau miesčiukas. Visur žemė dali
nama į lotus ir gatvės išvadžioja- 
mos. — Lietuviai čia apsigyvenę

‘ . 10 m. atgal lietuviš
kų biznių buvo tik vienas saliunas. 
— Iš visų tinkamiausia apsigy
venimui vieta yra Roselandas, nes 
daugiausiai yra tuščių vietų.

Didelių lietuviškų vertelgą sčių 
čia nėra. Ypač čia reikalinga gera 
drabužių ir kitokių reikalingų daik
tų krautuve. Jeigu kas norėtų to> 
kią krautuvę įsteigti, lai kreipiasi 
į Kensingtoną pas Kaz. Klimavi
čių, kurs turi ant kampo Michi- 
gan ir 108 gatvių lotą, ant kurio, 
norinčiam įsteigti tokią krautuvę 
lietuviui, jis pastatytų atsakantį 
namą.

Čia tarp lietuvių reikalingas di
desnis judėjimas, prakalbos ir tam 
panašus dalykai. Draugijų yra 
gana daug ir jos gana gerai pasi
laiko, todėl jos privalo ir šiuo tuo 
daugiaus pasirūpinti, nepasiganė- 
dinti vien sąnariams teikiama rne- 
degiška pcšclpx

CHICAGOS ADRESAI.
Pirm kelių sanvaięių atkreipė

me musų skaitytojų atidžią į per
mainymą namų numerių Chicago- 
je, ir šiądien norime paaiškinti tą,- 
kad jeigu jus, rašydami mums, už
dėsite seną adresą, tai laiškai tu
rės kiaidinėti ir . jų pridavimas 
mums nušhęs kelias dienas, o;kar
tais ir ilgiam Todėl mes dar kar
tą paaiškiname tamistoms, kad nau
jas, tikras adresas Jos. Trinerio, 
išdirbėjo Trinerio Amerikoniškojo 
Eliksyro Karčiojo Vyno, yra 1333 
—1339 So. Ashland avė., Chicago, 
III. Kartais gali jums prireikti grei
tos pagelbos, ypatingai nesv</kū
muose gromuliavimo sistemos, ^r 
greitas vaistų prisiuntimas yra bū
tinai reikalingas, todėl visada gerai 
atminti tikrą adresą. Trinerio 
Amerikoniškasis Etiksyvis Karčio
jo Vyno, visuomet pagelbia tokiuo
se atsitikimuose ir todėl vaistas tu
rėtų rastis kiekvienuose namuose, 
Vaistas priduos jums apetitą ir 
naują jiegą. Gaunamas aptiekose. 
Jos. Triner, 1333—1339 So. Ash
land aye., 'Chicago, III.

Draugysčių reikalai.
BALIU8.

št. Charles, UI. Draugovė D. L, 
K. Vytauto rengia dideli balių 2 <L 
spalio (Oct), Irwin svetainėje. įžen
gs vyrams 50c; merginoms dykai. 
Murika iš Chicagos po vadovyste Vy
tauto. Užkviečiame atsilankyti ii- 
tan baliun visus lietuvius ir lietuvai
tes iš vietos bei aplinkinių miestų, 

Komitetas.
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Puilman, III.Girdėjau, kad j 
ar West Pulinn,— ____ ________
si vedęs su mžno į dėdiene Malvlns 
Zamonate, Kauno gųb.; turįs nuoša

ar kas kitos idalonėe duoti žinių ad
resu: f

Andr. Tiltln
805 LaSalle sty . ■ Racino, Wta

Aš Roz. NarihstoAė, už vyro Ju 
deikienė, pajleškat (savo pusbrolio 
Tadeušo Tamulio; -Kauno gub., Ra 
šeinių pavieto, EržVilkos vol., Papar
čių kaimo. 30 metų:Jtaip Amerikoje. 
Jis pats ar kas. kitos malonės duoti 
žinių adresu:

Mrs Roz. Judeiklenė 
669 Broadway. Grand Rapida, Mich.

Uklninkystei Žemes.
Pasiturinčiuose Rock Island-Frlsco 

Valsčirose Teras, Oklahoma, New 
Msxico, Kansaa, Arkansas ir- Mlssourl 
yra daugelis tūkstančių akrų derlin
gos gersi drėkinamos žemės. Šitie 
akrai laukia TAVĘS juos Išdirbti. 
Mums linksma bus pagelbėti ener-

tumo tautybės surasti gerų vietų, 
šituose valsčiuose padėjimų aprašy
mai atspausti visokiose kalbose Įp 
lengvai supradtaml reikalaujant bus 
pasiųsti apmokėta krasa. Adresas:

C. B. Schmidų Room 1100 La 
Šalie Statlon. Chicago, Ilk, arba 
Room 1100 Frlsco, St Louls, Mo.

Knygų Kataliogas
No. 4 Aliams ir kitai pasakos G«j

Telpa šios pasakos: L Alluma, 3. Ne
tikri brangieji akmenys, 8. Bais*. 
4. Du maži kareiviai, 5. Dienynas pa
dūkėlio, 6. Mėnesienoje, 7. Vaiduiys. 
8. Užšalusio] padangėj. 9. Atsikirti 
mos, 10. Vienatvė, 11. Tėvas ir sūnūs 
ir 12. Rožė. Guy de Maupassant yra 
vienas iš geriausių raštininkų pasakų 
iš žmonių gyvenimo. Chicago. Ui. 1908. 
pusi. 186...............................................36c

PIRMA LIETUVIŠKA BANKA AMERIKOJE
CHICAGO, ILLSOUTH HALSTED STREET. Kampas 33čios,

A. OLSZEWSK1S, Savininkas.
BANKA skolina žmonėms pinigus pirkimui namų ir lotų mieste Chicagos nuo ma-1 

iki didžiausios sumos.. Jeigu perki namą ar lotą, o neturi visų pinigų, ateik pas mus,( 
tjru juos paskolinsime už prieinamą procentą ir ant Lengvų išmokesčių.

BANKA taipgi priima užčėdyjimui pinigus nuo mažiausios iki didžiausio* sumos 
depozitoriams 3% metams. “ .

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

ŠITA BANKA parduoda namus ir lotus lengvais išmokėjimais. Jei nori pirkti namą ar4 
lotą mieste Chicago, ateik pas mus, o męs tau surasime tą ką norė*i ir ką jieškai.

ŠITA BANKA apsaugoja nuo ugnies namus, biznius ir naminius baldus turtingiausiose 
Apsaugojimo (Insurance) Kompanijose. Taigi apsaugoja ir gyvastį bei susižetdimą (“Life and’ 
Accident Insurance”). - 1

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

ŠITA
ziausios
o męs t

ŠITA BANKA parduoda šifkortes visų linijų ir siunčia pinigu* į Europą ir visas dalis 
svieto geriau, greičiau už visas kitas bankas. _ . ,

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

BANKOS VALANDOS.
Musų Bank* yra atdara priėmimui, išmokėjimui ir siuntimni pinigų ir Stfkuręrų kas

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

Olszewskis pats Bankoje būva šiose valandose:

Nuo 8 valandos ryto iki 6 valandai vakare. 
Nedėldiemais 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 (asabi^ai) pasimatyti malones kreiptis aukš

čiau nurodytose valandose. (
GYVENANTI .s tolymesniuose miestuose kreipkitės prie musų laiškais adresuodami.

A. OLSZEVVSKI

smagios tokios. Todėl

Chicago, 
šio

tas pagarsėju- 
kompozltoria us

sus lietuvius faį- lietuvaites atsilan
kyti ir su visais draugiškai pasilink
sminti.

S. L. A. 36 kp. Komitetas.

Nedėlios vak
MUSIC 

203 Michigan Bl'

atsibus

vak., 3 d. Spalio.
HALL

• (ten-pat 
certas)..

. b- A.-

buvo pirmutinis kon-

dalyvaus apart Petrausko: 
žinomas lietuvys-plani-

s tas; Meta vių-vargonininkų 
tas ir. Birutės" choras, į 
U arti pusantro įimto giee 
sumokytas paties koiųpo 
Choras dainuos puikiausias

tas ir 
iš arti

choras, susidedąs 
įimto giesmininkų; 
*s koiųpozitorlaus. 
puikiausias dainas;

choro merginos bus tautiškuose rū
buose, Abęlnai šitas koncertas bus 
tokiu puikiu, kokio lietuviai Iki šiol 

* dar neturėjo ir todėl kiekvieno lie
tuvio šventa pareiga atlankyti kon- 

- certų tr pasiklausyti gražiausių dai
nų, km ios užgaus širdį kiekvieno.
Tlkietij Rainos: BLOG; 75c ir 50c 

Tlkietai gaunami šiose vietose: 
' "Lietuvos’" red., “Kataliko” red., J.

Kulio aptiekoje, 3255 So. Halsted st., 
J. I. Bagdžiunų, “ “
MTananevičių. 670 West 18th st., 
P. Keltį. 1644 West North avsnue. 
John D. Mallševskio aptiekėte, 4553 

/South Ashland avenue, F. A. Golu- 
bickį, Melrose Purk. HL Dr. A. K. 
Rutkauskų, 8829 Commerctal are., So. 

” cho- 
ToBan

TE1A.TRAS
Chicago, IU. Dramatiškas Ratelis 

Suvienytų Kuopų Liet. Soc. Sąjungos 
Am., stato ant scenos dramų "Itnt- 
liaut Vaikai", nedėlioję 26 d. "rugsėjo 
(Sept) 1909 m. "Hull House" salėje, 
kampas Halsted ir Polk gatvių. Pra
džia lygiai 7 vaL vakare. Kainos ti- 
ktetų: 50c., 35c. iy 25c.

Visuomenė jau iš pereitų metų yra 
apsipažinusi su Ratelio perstatymais, 
taigi ir šį metų tikimės, > kad visuo
menė atsilankys kuoskaitiingiausiai.

Ratelio Komitetas.

12 METINIS
Chicago, III' 

Mylėtojų turto 
vaikščiojimų nedėlioję, 26 d. rugsėjo 
(Sept.), • FrelhBft Tumer svetainėje, 
3417 So. Halsted” at. Prakalbos pra
sidės 3 vai.* po pietų, o po prakalbų 
bus baltus Įženga porai 25c., o drau
govių nariams, turintiems ženklus, 
įžanga nuo 3 iki 5 vai. dykaL Vista 
lietuvius kviečiame širdingai atsi
lankyti. Komitetas.

APVAIKSCIOJIMAS.
Draugovė Teisybės 

savo 12 motin] ap-

1107 So. Oakley avė.,

Rajieškojimai
■ dhieago, II!. ir pas "Birutės’ 

ristus bei pašalines ypatas. 
f: enanti gali gauti tikietus pečtu, 

P "jeigu ųaiginės kokios kainos ir pri-

J. Uganda*, 3327 Lowe avė., Chicago,
IW. . . v

SUSIRINKITE
'28 dienų rugsėjo bus Tėvynės My

lėtojų Draugijos 28 kuopos aut West 
Side susirinkimas, kuriame bus ap
kalbama daug svarbių reikalų. To
dėl būtinų! visi sanarlal ir norintle- 
jle p r įsirašyti, turite atsilankyti Auš
ros Vartų šv. P. M. bažnytinėj salėj, 
7:40 vakaro. Kviečia Komitetas.

Pajieškau savo pusbrolio Jurgio 
Nakvoso; Kauno gub., Panevėžio pa
vieto, Oželių sodžiaus. Aštunti me
tai kaip Amerikoje Ir buk -gyvenus 
Chicagoje. Taip pat pajieškau savo 
dėdės Domininko Blyno iš Pltilišklų 
sodžiam, Raguvos parapijos; girdė
jau, kad taip si gyvenus Chicagoje. 
Jis patys ar kas kitos malonės duoti 
žinių adresu: 

Mlss Katrtna Preidžiukė 
9312 Vaughaa avė., 

Burnside, Chicago. IIL

Pajieškau Juozapo Toleikio, kuris 
pirma gyveno MontreaL Can. Turiu 
labai svarbų reikalų. Jis pats ar kas 
kitas malonės duoti 

Fortūnatas
819 Judkins st.,

žinių adresu
Jamont

Seattie, Wash.
Ip BALIUS! BĄLIU8!
Mž Chicago, III. Susiv. Liet. Am. 35to 
į kuopa, parengė didelį balių, nedėlioj,

8 d. zpaKo (Oct.), Freiheit Turner
I-. Svetainėje 3417—3421 So. Htdsted st
’ ' Jų aaidte 5tų vai. po pietų. įžanga rėtume, kad butų lietuvys.

z5c. porai. . nioms žinioms atsišaukite adresą:
& Gera lietuviška orchestra, grieš • v'■'*

jįuikiauBiUB lietuviškus ir kitokius];

išsilavinusio mu-Pajieškome gerai 
riko, karts galėtų gerai mokyti mu
zikos ant visokių pučiamų muzikaiiš- 
kų instrur^irtų ir vesti benų. No- 

Artes-

P. O Bu 517,
Kaz. Beržinskls 

St. Charles, UI.

— T I Į ■■ Į Į MĮ

giau gyveno už kitus, apsivedusius iv' 
turtingoms, šita apysakėlė „ užima 
kiekvienų jaunų vaikinų ir merginų ie 
M, kaip turtingo prekė)o sūnūs apsl>

takiais, 3. Viesulą 3. Motiejus B&lla.
4. Laisvės šventė, 5. Juras.4. Redak-

No. 200 Akis ui akį, dantis ui d a n-

vokiško. Chicago, IIL 1907. pus). 29.
Kaina. ..................................................10e

No. 210 Dėdė atvažiavo. Komedija 
viename akta. Pagal lenkiškų šutai-

Pajieškau Uršulės Zigullutės iš Jo
niškio miestelio. Gyvena Chicago, 
111. - JI pati ar kas kitos malonės 
duoti žinių adresu1: 

H. M.
2124 Mlchigan avė., Room 

Chicago, IU.

Vincas Pūkas
No. 27 Gyvenimo mokykla. Panaši 

Orison Svott-Marden. Ltatuviškon kal- 
bon Išvertė K. žegoto. Užrašai pagar 
Bėjusių žmonių. Labai naudinga kny
ga. Didelio formato. Chicago, m. 
pusi. 335.............  81-25
Apdaryto.............r .... ...... *1*0

No. 225 Geriau* vėliaus, negu nie
kad. Komedija viename akte. Pagal

112,

Ant Pardavimo,
Pigiai parsiduoda bučernė ir gro- 

sernė, lietuvių apgyventoje vietoje. 
1343 N. Ashland avė., arti Milwaukee 
avė. Atsišaukti nurodytu adresu.

Parsiduoda pigiai saliunas ant 
Milvraukee avė.’ Taipgi reikalingas 
vyras ar moteris,, turinti $ij0o pini
gų prisidėjimui kaipo pusininkas į 
gerai einantį biznį. Nerašykite, bet 
ateikite tuojau patys P*s

J. Lucas (Lietu vys) 
Naujas num. 521 * Mllwaukee avė., 

Chicago, III.

Vincas Pūkas, “Lietuvos” ke
liaujantis agentas šiose dienose 
aplankys lietuvius San Francisco 
ir aplinkiniuose miesteliuose val
stijos Californija. Kur jis atsi
lankys galite prie jo užsirašyti 
laikraštį “Lietuva” užsimokėti jam 
prenumeratų ir teipgi duoti pini? 
gus ant šifkor&ų ir išsiuntimo į 
krajų.

No. 35 Gyvenimo vaizdeliai, suside
danti iš devynių sekančių gražių pasa
kaičių: Atsisveikinimas, Vagis, Kas 
kaltas. Gatvės vaikai, Paparčio žie
das, Miško sargas, Signalas, Keleivis, 
Būvio esybė. Chicago, III 1902, pus
lapių 99. «... ...............    15c

Chlcago, 111. 1902, pust 48................15e

No. 257 Kun. Gramuloe rsėtlnyčlo- 
Jo. Komedija viename akte. Parašė 
Kun. Fr. Iludor. Gražiai parašyta ko
medija. tinkanti perstatymui. Chica
go, UL 1906, pusi. J4.....................15o

PROGA, 
proga apsiskirt

GERIAUSIA
Dabar geriausia _ _ 

sau pigių ir gerų formų Mlssourl 
vatet., kur gyvena Jau 12 lietuvių

mų ateinančiame mėnesyje, tol ku
rie nori pirkti fermas galės kartu 
su manim važiuoti* ir apsižiūrėti. 
Daugiau žinių suteiksiu laišku. Ad
resas: ' ' *»

Konst. Maciukas,
671 W. 14th Place. Chicago. III.

ŽIŪRĖKITE.
Vienas gaapadorius turi $. aaliunu 

Ir jam vienam 'persunku abu apžiū
rėti, todėl vienų iš Jų parduoda. Pa- 
atskirkite kokį norite. Kaina nedi
delė. Jeigu neturi vtsų pinigų, 
bravoras uždės. Ateišaukite paa.

Brewing Co. Agentų 
Washington Inn 

High et., - - - -
----------------------------

Reikalavimai
4o4

Ui

Perth Amboy, N. J.

Relkalauju merginos mokančios 
gliškų kalbų Ir pažįstančios raštų; 
turi kiek suprasti apie siuvimų mo
teriškų drabužių tr turi turėti gerų 
iškalbų apsiejime su žmonėmis. Ge
ra mokestis ir ntaolatiais darbas. At
sišaukite adresu\ r

J.
238 So. Wood Str. Cor Jackscn 

Chicago, UI.
gerų kriaučių prie-.mo
si uvimo. Reikalaujame

_________ dešimtį. Atsakantiems 
mokame labai geras algas Atsišau
kite adresu: 1427 W. Harrison et, 
tarpe Loomis ir laitlin st.

Reikalauja 500 darbininkų | val
stijas: California, Oregon Ir Washtng- 

Algoe nuo 82 50 iki 83.00 į die- 
Kiekvienas turi užsimokėti savo

kelionės lėšas nue Chicagos 833.00. 
Taipgi reikalauja 200 darbininkų | 
girias Miehigan ir Wi«-onsin val- 
aiijų. Gera mokestis; 
nte lėšas tt Chicagos 
lauja daug darbininkų Chicagoje ir 
aplinkėje. Atsišaukite t—L“ _ 
meniškai, nerašykite.

Lithuanian Employment Office 
J. Lucas. Mgr., 531 Mllvvaukee avė., 

Chicago, IH.

Blvd.,
Reikalauja

sa

ton.

uždės kelto-
Beto reika-

tuojaus as-

Mes už jį atsakome.
A. OLSZEWSKIS, 

“Lietuvos” Išleistojas.

Netikę Ruimai.
Tankiai ateina žmonės J musų ofi

sų klauzdaml ar neturime ruimų pa- 
samdymui. Sako, kad kojos paskau
do bevaikščiojant ir negali gaut ge
rų ruimų, o tie kurie yra geresni tai 
randa, teip brangi, kad negali imti 

Vargas ir klūpėtas nereikalingas 
Jeigu turi kelis šimtus dolerių, tai 
vietoje jieėkoti ruimų, ateik į musų 
ofisų. 4 mes tau parduosime namų 
pigiai.

Mes turime vienų namų atnešantį 
818 rando® į mėnesį ui 81750. Na
mas visai geras, mūrinis. Garas 
Naujos padlagos klevinės. Gražioje 
vietoje. 10 ruimų — padalintų | 
3 gyvenimus — 2 po 4 ruimus — 1 
— 2 ruimu.

Taigi gali gyventi viename gyve
nime, o už du rinkti randų. 81750 
sudėtų į bankų atneša jnm 852.50 į 
metus. Namas tas atneša 8216, arba 
keturis syk tiek kiek bunka moka.

Jus galite pamatyti tų namų, jeigu 
ateisite į musų ofisų. Mes turime 
ir daugiau taktų gerų ir pigių na
mų, kaip parodo žemiau pagarsintas 
surašąs.

No. 43 Iš gyvenimo lietuviškų Vė
lių bei Velnių. Pasakos surinktos d-ro 
J. Basanavičiaus, šioje knygoje telpa 
keli šimtai gražių pasakų, apie rojų 
(dangų), čyščlų, peklų; apie giltinę, 
marų, cholerų; apie dvasias (dūšias), 
velnius, jų valdln<mųsl Ir tt Pasakos 
užrašytos tokioje tarmėje, kokioje bu
vo girdėtos. Panevėžy] — 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 tt 
Chicago, IU. 1903, pust 470. Popieros 
apdaruose............................................*1*0
Audimo apdaruose. ...» .......... 82-00

Ne.44 Išmano atsiminimų. (Suau
toriaus pav.) Parašė Dr. Vtacas Pie
taris. Spaudon parengė’ d-ras J. Bas> 
navičiua °’atųs bijografiški apipasa 
kojimai ki.-Kurių Lietuvos vietų. Chi 
oago, BL 1905, pusi. 301................. 75c

No. 282 Mlndaugla, Lietuvos kara
lius. Istoriškas paveiksiąs 5-se aktno- 
se. Lenkiškai parašė Julius Siovrao- 
ki. Lietuviškai vertė V. Kapsas (Dr. 
V. Kudirka). Chicago, IIL 1900, pue- 
lapių 86..................................................(*•

No. 286 Pirmi Žingsniai. Drama to 
turiose veikmėse. Parašė Br. Varg
šas. Drama parašyta iš revoliucijos 
judėjimo Lietuvoj. Chicago, BL 190K 
puri. 50.................................... . .... 20o

No. 2(6 Piotro Caruao. Vieno veik
smo drama. Parašė R. Bracco. Vert* 
K. Puida. Veiksmo vieta — Neapolis, 
fily laikų atsitikimas. Chicago, IIL 
1908, pusi. 83...........................   .... 10e

No. 302 žlzurte Karžygiai. Kcturtų 
veiksmų tragedija. Parašė H. Ibsen. 
Iš rusų, lenkų ir vokiečių vertimų ver
tė K. Puida. Veikimas atsibūva Nor
vegijos šiaurėje karaliaus Eriko Kru
vinojo Kirvio laikuose. Chicago, UL 
1908, pusi. 77......................................ŽSo

3) 3 lubų kampinis mūriais na
mas, 6 pagyvenimai Lotos 35x148, 
randa (45 | mėnesį. Kaina .... 83700.

li) 2 lubų, puikus medinis namas. 
Randa 82* į mėnesį- Kaina .. 82500.

13) Medinis namas. 9 ruimai. 3 ps-

ruimai. Kaina

IT) 
Lotas

Mūrinis namas geroj 
25x131 pėdų. Kaina ..

8170*.

82000.

vietoj.
82200.

35x125
_ ___________________ 814*0.

2(7) 3 lubų mūrinis namas, su krau-
10) ■ledinis namas. Lotas

|7500.

No. a44 Iš Gyvenimo ėamojėdų. 
Apie Lizdinlnkus ir kiti naudingi pa
mokinimai..............................................10c

No. 63 Karės Laukuose. (Kareivio 
atsiminimai.) Parašė Vsevolod Garšin. 
Vertė A. Lalis. Užimanti pasaka iš lai
kų karte maskolių su turkais. Chica
go, IU. 1906, pusi- 81. .... .... 20c

No. 831 2118 galvon — velnias vuo- 
degon. Komedija viename akto. Pa
gal lenkiškų sutaisė M. P—is. Chi
cago, BL 1902, pusi. 3L 10c

No. 67 Lietuviškos pssakoe Įvairios. 
Surinko Dr. J. Basanavičius. Dalis L 
čia telpa 141 labai gražių, juokingų. 
Išmintingų i: žingeidžių pasakų. Chi
cago, IH. 1963, pusi. 280. .......... *1*5
Drūtai apdaryta............................. *1*0

No. 68 Lietuviškos pasakos įvairios. 
Surinko Dr. J. Basanavičius. Dalis U. 
Čia telpa 205 labai gražių ir juokingų 
pasakų, bovijančių kiekvienų skaity
tojų ir klausytojų tr labai naudingos. 
Chicago, Ui. 1903, pusi. 339........... >1.25
Drūtai apdaryta............. .... ILSO

Surioko Dr. J. Basanavičius. Dalis IIL

gesnės pasakos. Chicago, HL 1904, 
pusi. 883............................   ...... 81-25
Drūtai apdaryta.......... ......................81*0

Surinko Dr. J. Basanavičius. Dalis IV. 
Chicago, UI. 1905, pusi. 299. šioje da

No. 381 Gyvybė (kantatas) ir kitoo 
trumpos poėmos. PzraŠė Jonas Vis- 
koėka. Telpa čia eilės: Gyvybė. Iš
tvirkėlis, Vylius, 3 sonetai, Proverbal 
ir Jautimai. Chicago, HL 19*7, pus
lapių 4L „.j. ......................................19d

No. 897 Keptos kančios. Elito. Po-

lapių 28.
i i ■

No. 436 Revoiluri.'es dainos. Suran
kiotos iš visur 34 d.„Inos naujos ga
dynės iš revoliucijos atbalsių. Chica
go, IIL 1908. puri. 30. ................. «•

No. 442 Svajos art»a vaizdas sieki-

kiuose aktuose. Parašė Jonas Visk oš-

Ne.471 Akyvi apsireiškimai sviete, 
j kuriuos žmonės nuolat žiuri, bet jų

Labai naudinga knygelė tiems kurio 
nori sužinoti. ii ko darosi žaibai.

Aš atvažiavusi Iš Lietuvos 9 d. 
š. m. Chicagon pajieškau savo vyro 
Juozapo Pratašo iš Girdiškės para 
pijos, Raseinių pavieto, Kauno gub 
Afttuoni metai kaip Amerikoje. Pinu 
keturių metų apleido Chicagų ir iš
važiavo dirbti ant farmų. Kas su
teiks atsakančių žinių apie jį, gaus 
82.00 dovanų.

On* Pratašienė
4503 So. Wood st, Chicago, III

Pajieškau savo draugo Alotao Iva 
rauskio iš Sėdos parapijos. Ji8 pats 
ar kas kitos malonės duoti žinių 
adresu:

K. Dapszevičia, 
512 Elizabeth st, Kenosho, Wis.

Pajieškau savo pusbrolio Antano 
ir taipgi Dominyko Pleikio; Kauno 
gub., Raseinių pav., Švėkšnos vol., 
Antanas. Rumbeikių sodžiaus, Domi
nykas Beinakttkių sodžiaus. 5 me
tai kaip Amerikoje, gyvena apie 
Brooklynų. Jie petys ar kas kitas 
malonės duoti žinių adresu:

Frank Dergela
R. R. 2 Box 51, Edwarda, Ind.

Pajieškau savo dėdės Juozapo šlrnu- 
koaio; Vilniaus gub., Trakų pavieto. 
Kroniaus vol., Nikadanavos kaimo, 
Darsūniškio parap. Turiu labai svar
bų reikalų. Jis pato ar kas kitos 
malonės duoti žinių adresu:

Char. K. Shimukonis 
135 Morris st, Jersey City, N. J.

Pajldlkau savo giminaičio Juozapo 
žukauaklo; Kauno guh., Raseinių pa
vieto, Kražių miestelio. Teipgi ps- 
jieškau Antano Grzeguzauskio Ir Vik
torijos Grzeguzauskiutės, abu Kauno 
gub., Šiaulių pavieto, Lokte mieste
lio. Girdėjau buk gyvenų Chicagoje. 
Jie patys ar kas kitos malonės duoti

Stanislovas Leinart
216 Cavalry avė., Detroit, Mich.

100

100

.. 852.50 
25c.
.... (24.50 
25c.

820.75 
25c.

.. 819.75

Dabartinės Pinlgy Kainos
Ruski Rubliai po 52)4 cento.

100 Rublių ...
Persiuntimo Kaštai

100 Vokiškų Msrkių ....
Persiuntimo Khštal 

Austrijos Kronų .... 
Persiuntimo Kaštai 

FrancIJos Frankų ...
Persiuntimo Kaštai 25c. 

Itališku Lirų.......................
Persiuntimo Kaštai 25c.

Siunčiant pinigus j tėvynę reikia 
Išpirkti money orderis ant reikalin
gos sumos anL vardo A. Olszewskio 
Ir prisiųsti su tėvynės adresu 
rankų.

A. OLSZEW8KIO.
3262 80. Halsted St, Chicago,

100 818.65

ant

III.

MOKYKLA ŠOKIŲ
h rot. Julius užtikrina, kad išmo

kys šokti kiekvienų jaunų ar senų. 
Išmokina valcų 6 rųšių ir taip kad 
gali drąsiai eiti šokti publikoje. Taip
gi išmokys ir kitus šokius su 6 va
karais už 83.00. 1 Kjw< moka vaikščio
ti, tas gali išmokti ir šokti. Kas 
nori mokytis tegdl Ateina į Jono Pau- 
gos svetainę, 1906 Union »t.. kampas 
19toa, arti Halsted. Mokinama kas 
utominkas ir pėtnyhbs vakarais.

—11;

Pa j ieškau savo brolio Stasio Clg- 
larokio, Suvalkų gub., Vižainio pa
rapijos. Metai atgal gyveno Pennsyk 
vanijos valet Jis pats ar kas kitas 
malonės duoti žinių adresu:

P. Wolson
Bristo!, So. Lakoto.

Pajieškau darbo prie bučernte. ir 
grosernte Darbų atlieku gerai. Mo
ku gerai angliškai. Reikalaujanti te
kio darbininko, malonės rašyti ad
resu:

J. N. Pauchel 
CorJBpring B Water st, Waukegan,IJL

W. I’h cliavicia ir Co.
Vienintelis Lietuvvs • mūrininkas, 

užsiima stotymtri'nabjų namų tr tai
symu senųjų. JlgtaMkidarbas atlieka-1 
mas gerai Ir su užtikrinimu. .** 

W. Plect&vičft ir Co.
349 — 30th st, e uiti Chicago, III.

FARMOS! 75 ‘ FARMON!
Pirrite Fermos fftdžlausioje Ame

rikos Lietuvių Fermerių kollonijoj, 
kurioje gyvena jau daugelis lietuvių, 
žemė lygi ir gera, ne akmenuoto Ir 
na balos. Puikiausia vieta žmogui, 
j ieškančiam geros ir nebrangios že
mės. Galima gauti lengvomis išmo- 
kestlmta; reikia įmokėti mažų dalį, 
o kitų galima išmokėti per daugelį 
metų. žemė derlinga, auga visokį 
javai: kviečiai, rugiai, vasarojai, bu) 
vės Ir kiti. Yra žemės pagal upes ir 
ežerus, su tokMa-pat laukais kaip 
ir Lletuoje. todėl męs ir vadiname 
tų šėmę Naujųja Lietuva Ji guli 
vakarinėje dalyje Michigane valsti
jos, nepertoli nuo Chicagos, šalę pa
vietinio miestelio Manlstee, Mich. 
žemė parsiduoda dabar po 88 00 ako- 
r.s ir brangiau. Norėdami daugiau 
dsslžlnoti ar apžiūrėti tas žemes, at
važiuokite ar suslneėkite su manim, 
gyvenančių ant tų žemių, šiuo adresu: 
.. - Antan Kledis,

23) Murinta namas. 6 kambariai, 
arti musų bankus. Kaina .... 81500

51) 2 lubų murinta namas. Krau
tuvė su 4 ruimais ir 2 pagyvenimai 
po 4 ruimus. Btaldaa. Kaina $4300.

V

53) 8 rėlmų mūrinis namas. 2 pa- 
gyventmaL Kampinis. Lotas 83x147 
pėdas, arti Halsted st Kaina 82300.

56) Puikus 3 lubų murinta namas.
3 pagyvenimai po 6 ruimus su mau
dykloms ir 6- ruimų gražus murinta 
namelis užpakalyj. Raudos neša 857 
į mėnesį. Kaina ...................... 85700.

57) Labai gražus mūrinis namelis,
aukštas ponamis ir vlškai. Užpa
kalyje staktas. Lotos 27^x127 H pė
das. Kaina .......................... i--- 82000.

Dro. J. Basanavičiaus surinktų pasa
kų, telpa keli šimtai užimančių ir juo
kingų pasakų. Kiekvienas, nusipirkęs 
iš pam'nėtų knygų L B, HI ar IV 
dali, turte per visų savo amžių noiš- 
semamų pasaltų turtų. .... .... 81*9 
Drūtai apdaryta............... .. .... *1*9

No. c71 Laikrodininko atminimai.
Pasak Erkman-ėatrljanų sutaisė S M.

jų kariavimų. Chicago, UI. 1967, pus
lapių 44.........................  18o

No. 76 Maxim Gorki]. Pasakojimai. 
H rusų kalbos vert* A. L—ta. Turi-

Makaras čudra, Ruden; 
šeši ir viena. Chicago, 
lapių 103...........................

60) 6 ruimų mūrinis namas. Lo- 
• 25*125. Kaina .................. $1200.

Ne. M Olitlpa. Graži apysaka tt 
laikų savitarpinės karte šiaurinės 
Amerikos tadtjovų. Vertė At\Olšev- 
skis. Antra pataisyto laida. Chicifco. 
UI. 1906, pusi. 95. ..*...................... 25c

(1) 6 ruimų murinta namas. Lo
tos 27%xl27H. Kaina .........   82100.

64) 2 lubų mūrinis namas. Sallu- 
nas ir 3 pagyvenimai po 4 ruimus. 
Randa 8540 į metus. Kaina 85000.

73) 2 lubų murinta namas, 
gyvenimai pe 6 kambarius. 
25x135. Randa 822. Arti 
Kaina ..........................................

1 Pa
botas 
parko 
82500.

80) 2 lubų madinis namas 2 pa
gyvenimai po 6 ruimas. Lotos 25x 
125. Randa >35. Kaina.......... 82460.

81) 2 pagyvenimų medinis 
Lotos 25x125. Randa 821. 
na .................................................

83) 2 lubų, naujas mūrinis 
Visi naujausi (taisymai, arti 
Parko..............................................

Kai- 
>2250.

nanias. 
Ogden 
85500.

87) Pulkus namas 2 lubų, su vi
sais naujausiais įtaisymais, arti mu
sų bonkos .................................. 85500.

89) Pulkus trijų lubų mūrinis na 
“* " ” dietas 

H000.lotas šalyj ui .

90) 
Kaina

91) 
Kaina

f lotai ant M Place, 50x150.
81600.

25x125.
. 8500.

93) 
ruimų.

94) 
nlmal 
Kaina

Marinis namas 
Randa |18.

2 lubų mūrinis 
po 5 ruimus.

95) 
venimal.

ant stulpų. 10 
Kaina- |1750.

namas, 2 gyvo- 
Lotos 25x150. 

............ •. 82300.

3 lubų mūrinis 
Randa 847.

96) 2 lotai, 50x150 
place art’ Auburn avė.

namas. 
Kaina $4700.

pėdų ant 33 
.........  8KOO.

97) 1* lotos 25x125 pėdų ant 34 st.
arti Morgsn st.............................. 8560.

PASARGA. Kas nori nusipirkt 
sau lotų pigiai, tegul ateina pu mus 

A.OIszevvskl 
3252 6. Halsted St.

debesiai, ant ko jie laikosi ir tt. <JM-
cago, III. 1894, pusi. 79...................... 25p

No. 472 Apsireiškimai atmosfe -Oje

VojeUrov'ų sutaisė šėmas. Aprašo, i* 
ko susitveria ore žaibai ir griaustiniai.

rios šviesos ir šešėliai, ir daugybė 
kitų įvairiausių ore apsireiškimų. Pla
čiai ir labai suprantama! paaiskiuta, 
kaip galima sužinoti oro permainas ir 
daug kitų įdomių dalykų. Kiekvie
nas aprašymas, aiškesniam suprati- 
muL parodytas aet pavePrrio. Norin
tiems arčiau susipažinti su oro ypa
tybėmis, verta perskaityti. Chicago. 
IIL 1907, puri. 838...............................75c
Apdaryta. ............... i .1................. *1*0

No. 473 Apie žemę ir kitus svietus. 
Jų būvį ir p* o algų. Pagal Heilpernų.

kas yra žemė, iš ko ji susideda, ant 
ko laikosi Ir kaip sukasi. Kas yra sau
lė, žvaigždės, mėnulis, planėtos, ko
metos Ir kitos retai matomos žvaigž
dės. Su 30 astronomiškų paveikslų. 
Yra tol vienatinė knyga, iš kurios 
žmogus tikrai gali apsišviesti. Chica-

No. 97 Pamokslai Išminties tr tei
sybės, išguldinėti galvočių visų am
žių Lietuvos vaikeliams. Parašė kun. 
Tatarė. Trečia laida. Čia telpa 138 
juokingų, bet išmintingų tr pamoki
nančių pasakaičių, nokinančių doros 
tr išminties. Chtcagu, IU. 1899, pus
lapių 182......................   50c

No. 98 Pragaro atgijimas. Parašė 
L Tolstol, vertė Z. A. Kritiškas pie
šinys dabartinės draugijos tvarkos, 
alegoriškai parašytos. Chicago, IU. 
1968. pusi. 22. ......................... L... 10c

dukterį turkų ciesoriuos Antonijana, 
kuri per 22 metus vaikščiodama po 
■vietų, daugybę bėdų ir vargų išken
tėjo. Antra laida. Iš lenkiško vertė 
A. Olševskls. Chicago. IU. 1902, pus
lapių 64.......................;.................... toc

No. 103 Pasaka apie Adomų Ir Jie- 
vų. Priedas prie sulygiramorios my- 
thologljos. Parašo Paul Lafargue, pa
gal vokiškų vertimų lietuviškai sutai
sė P. Miškinlj. Chicago, IIL 1908, pum 
lupta 8L................z.............................10c

Ne. 194 Ponas Ir bernas. Apysakė
lė L. Tolstojaus Iš gyvenimo masto- 
iių kaimiečių, žingeidi norintiems su
sipažinti su būvio tr sųlygoms masko
lių kaimiečių gyvenimo; ji verčia 
skaitytojų drauge jausti m vargo pri
slėgtais žmonėmis. CMcago, IU 1904,

morališka pasaka. Antra pataisyta lai
da. Chicago. 111. 1903, pusi. 83. ... 25c

No. 130 Revoliucijos žmonės. Para-

Vąržavoje. Knygelė įdomi kiekvienam.

No. 134 Sidabrinis kryželis arba dai
lidė lė Nazareto. Apysaka iš laikų 
kankinimo Kristaus. Eugenijus Sus. 
Vertė J. Laukis. Chicago. III. 1906. 
pori. 169. (šitų knygelę Vilniaus vys
kupas uždraudė lietuviams skaityti.)

No. 185 žmogus nepllutkis. Vert* ii

tede su vajgluga

Ta pati apdaryta. .

No. 480 Biologija arba mokslas spie 
gyvus daiktus. Pagal profesorių Nuo- 
baumų sutaisė šernas. Mokslas, ko
kiu budu radosi gyvi sutvėrimai ant 
musų tesite, kaip jie vystėsi, pradė
jus nuo mažų vabalėlių, iki daėjo lig 
paukščiu, žvėrių ir paties žmogaus. 
Su paveikslėliais. Chicago, m. 190L 
puri. 1<T............   40c

No. 490 Dvi Kellonl j Tolimų tlsa
rę. Sutaisė S. Matulaitis. Labai žin
geidus Ir naudingas aprašymas lt ke
lionės J šiaurės pollusų. Chicago, IIL 
Kaina................................1....................20c

No. 507 Gamtos Istorija Pagal Bert

geliu vabalų, tuvių, žmonių, medžių 
tr akmenų paveikslėlių; trumpai, šlė
ktai Ir suprantamai išaiškina gamtos 
istorijų, ypač tuos dalykus, | kuriuos

Chicago, IIL 1008, puri. 309.

No. 508 Gamtos pajiegos Ir kaip II 
jų naudotis. Pagal Bitnerj autais* 
temas. Svarbios moksliškos vertės 
knyga, su daugybe paveikslų įvairių 
mašinerijų ir kitokių prietaisų išnto 
dojtmul gamtos pajiegų. Chicago, m.

No. 51* II kur atsirado musų nami
niai gyvuliai ir auginami augmenys? 
Pagal ixinkevičių sutaisė tentas. Ba <-

20c

Pagal Lunkteičių ir kitus sutaisė šer
nas. Su pavetksHHata. Yra tai apra
šymas apie Jvairtus musų žemės aug» 
lūs. Jų sudėjimų ir atmainas, gyvj ir 
plėtojimus! nuo pat menkiausių pavi
dalų iki didžiausių ir tobuliausių. Chl- 
cago, m. 1901. pusi. 129.....................3te

Nc. 526 Kada Ir kokiu būdu svietas 
sutvertaa Parašė Prot. Dr. M. W. 
Meyor. lš vokl-čių kalbos vertė J. 
Dgaudaa. Aprašyto, kokiu budu tv»-



< J '

ižus sutaisė šernas. Su paveiksi* 
ials. Aiškiai ir suprantamai apraa* 

■custj žemę, jos pavidalą, didumą i- 
Matumą; jos kalnus, jų vardus, auą» 
‘j, vulkanus, metančiu v iš savęs ui 
n|; Iš kokių sluogsnlų susideda žeme, 
kur ir kiek joje yra tugl'ų, geležtei, 
aukso, druskos ir kitų gėrybių; kiek 
marių, ežerų, upių, jų vardai, ploti*, 
gylis; kokie kuriuose vandenys: sū
rus, prėski, kartus: kokie juose gy
vena gyvūnai ir tL žemė aprašyta da
limis: išskaitytos visos viešpatystė*, 
karalystės, kunigaikštystės, respubli
kos ir tt. Kiek kurioje žemėje yra 
gyventojų; kokie jų tikėjimai kaito*, 
papročiai, 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 00 
llų, ant geros standžios popieros spau- 
dlnta. Chicago. Ui. 1906, pusi. 469: 
Kaina...............................  52.00

vėl Populistiškas raštas apie klaus: 
»ą valgytos. 3MrašB Otto Carųue 
Su raštininko leidi m d vertė J. Laukis. 
Knygutė nurodė, kad mėsa ir kai-ku- 
rie kiti, teip pavadinti dilginanti val
giai yra netinkančiąja žmonėms mais
tais. Chicago, Hl. 1987, pusi. 113. 30c

No. 1206 An^Hkoš Kalbos Vadovė
lis tiems, kuriemori trumpu laiku pra
mokti angliškai susikalbėti kasdieni
niuose reikaluos^. Betaisė J. Laukis. 
Antra pataisyta laite. Chicago, IIL 
1908, pusi. 90................................... 25c

No. 1210 Aritmetika. ‘ Sutaisė 8. 
Skačkauskas. Lengvas būdas išmokti 
skaitliuoti (rokuoti). Knyga padalyta 
j penkis skyrius. Skyrius I — Apie 
skaitlius. Skyrius fl —. Trupiniai 
Skyrius III — Deiimtiniaf trupiniai 
Skyrius IV — Prilyginjmgi ir propor
cijos. Skyrius V — proporcijų prieva- 
dinės. Chicago, 1)1. 1897, pusi. 104. 25c

Waterbury, 
L žemantauskas 39 
^gis žemaitis/

Worcester, 
Ant Bernotas,

Kur gauti “Lietuvą
Galima gauti 

"Lietuvą” už 5c.
Brooklyn, N. Y.

73 Grand Street 
37 Hudson avė.

215 Berry Street 
124 Grand st 

Baltimore, Md.

Conn.
W. Porter 

824 Bank

46 Ward

St 
st

I SL 

73

kiekvieu savaitę 
pas šiuo? agentus;

B. Fromas,
Ant Jankauskas, 
T. Jsrmalas, ' 
J. Milewski, 

C«i.,irrviv, ma.
John Loulsa, 662 W. Baltimore st

Chicago, III.
5- M. Kaltis, Ž«1 W. North j 
M. J. Tananeviče, 168 W. i8th

NE4P5KMUK P4T5 SAVE.
Vyrai ir moteris, kurie 

priešai. Dievas davė Tau sv 
gėtumei ir atsakančiai naudi

tys, yra didžiausį savo 
iia turtą, Idant ją šer
pė* susUieją i* mažų 
Didelįs medis Išaugą 

l atšalų teipgi lt sun- 
įčios žmogų —li- 

* “ ’1 
nesveikumų; to-

Šifkortes ir Pinigu Siuntimas.
Jei nori, kad tav^ Šrfkortė butų gerai ir greitai išsiųsta ’t 

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

tavo siųsti pinigai greitai ir gerai nueitų, tai 
w_ a o per —

A. Olszewskio Banką
Olsx|ewskio ofisas siuntiniui pinigų ir šifkorčių tapo įsteigtas 

prie laikraščio “Lietuvos” išleistuvės 1893 metuose mažytėje pa- 
sapidytoje šlubelėje po No. 94L33r<i Place,.o kad žmonių reikalus 
kaipo tai : Siuntimų pinigų, šifkorčių ir kitus reikalus geriau ir tei
singiau vedė kaip kiti, tai šiądieft tas pats Olszevvskio ofisas randasi 
savame, didžiausiame ir gražiausiame šios miesto dalies name 

.- vertame Si 10.000.00 ir gėrisi geriausiu pasisekimų, 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
nes žinotų kiek jos kaštuoja ir kur jas geriausiai pirkti.

Dabartinis pinigų kursas yra $52.35 ui 100 rublių.. Dabartinės 
šifkorčių kainos atvažiuoti Amerikon, nuo Tilžės iki Chicago yra 
sekančios:

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

2. North Gennan 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 J2 dienų ........................ ..i......... $67.20.
North German Lloyd, Exf>resinė Linija, perplaukianti mares 
iš Brertio į New Yorką per 6 iki 8 dienų.............................. $69.70.
Hamburg-American linija, perplaukianti mares iš Hamburgo 
Į New Yorką per 10 iki 14 dienų ............................ ;... $64.35.
Red Star Linija, perplaukianti mares iš Antwerpo į New

Ta pati apdaryta audimo apdaruose, 
parašai ant nugaros ir šono.........<2.50

Jei nori, kad 
siųsk ju0s teipgi

3

4-

5-

6.
Yorką per 8 iki 10 dienų .....................................  $66.30.
ęaiiadiec Pacific R. R. Linija, perplaukianti mares iš Antwer- 
po į Montreal per 12 iki 15 dienų ................................ $62.80.
Russian American Linija, perplaukianti mares iš Liepojatis 
į New Yorką per 13 iki 18 dienųf..'................  $57-5°-
Hamburg PhUadelphia .... s •. .į^-., tL......,............. $59.10.

7-

8.

duoti Europon nuo Chicagos
iki Tilžės yra sekančios: .

• j. Holland-American Linija, perplaukianti mares iš Ne\v Yorko .
į Rotterdamą per 8 iki 10 dienų v.

* 2. North German Lloyd Linija, perplaukianti mares iš Baltimore 
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, Eipresine 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 j ............ .......................... $55-^5

6. Red Star Linija, perplaukianti mares iš New Yorko į Antwer-
' pą per 8 iki 10 dienų ......... . • .....................;............. $55-8o

7. Canadidn Pacific R. R. Linija, perplaukianti mares iš Mont-
real į Antwerpą per 12 iki 15 dienų ................................ $56.85.

8. Russiait-American Linija, perplaukianti mares iš New Yorko
j Licpdjų per 13 iki 18 dienų ............................................... $51.00.-

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

Reikalaujanti šifkorčių į kitus miestus 
norite išvažiuoti ar iš kur parvežti, b jeigu 

- kitę mums visų vaikų metus, o męš atgal 
visų ■ linijų kainas, tada jus pasirinkę sau 

. prisiųsti mums pinigus per Money Orderį 
. • kuo greičiausai išsiųsime.

Adresuokite mums visada šiteipt

A. Olszevvskl
3252 So. Halsted St. Chicago, III

$55-6o.

. $53.20.

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

ir męs jūsų šifkortes

No. 527 Kada ir kokiu būdu gali 
svietas kada-nors pasibaigti. Pėrašė 
Prof. Dr. M. Wllh.Meyer. Iš vokiečių 
kalbom vertė J. Ilgaudas. Knygelėje 
aprašyta svieto pabaiga. Kas nori at- 
uižinoti, kada ir kokiu bodu gali svie
tą? išsibaigti, tegul perskaito šitą 
knygelę. Chicago, III. 1906, pusi. 135. 
Ka^a.............................. ........ 35c

No. 545 Nematomi priešai Ir drau- 
ąai žmonių. Pagal Bitnerj sutaisė Šer
nas. Aprašymas smulkiausių bakteri
jų, 'gimdančių visokias ligas pas žmo
nes, jų susekimas, vystymąsi ir tt 
Su paveikslėliais. Chicago, IIL 1905, 
puoL 113.........................................  30c

No. 548 Oras, Vanduo, Šviesa Ir ši
luma. Lekcija Prof. Blochmano’o. Su
taisė Šernas. Visiems suprantamai ap
rašyta ypatybės chemiško ir fiziško 
proceso, aiškesniam parodymui kurio 
yra daugelis tam tikrų paveikslėlių. 
Chicago, Iii. 1907, pusi. 138.......... 40c

No. 553 Paėjimas organiško svieto. 
Pagal Bitnerj sutaisė šernas. Knyga 
didelės moksliškos vertės. Ji aprašo 
tvėrimąsi viso sutvėrimo ir visų gam
tos sutvertų daiktų; parodo, pagal se
niausius ir giliausius žemė* sluogą- 
nlus, daug milijonų metų atgal gyve
nusius ant žemės augmenis, vabalus, 
žvėris, paukščius ir tt Su paveikslė
liais. Chicago, III. 1905 pusi. 137. 35c

No. 569 Svieto pabaiga. Iš rusiško 
vertė Pr. Siūlelis. Kas nori atsliino 
ti. .kada bus svieto pabaiga, tegu! per
skaito šią knygelę. Chicago, Iii. 1902, 
pusi. 31.................................................. 10c

Na. 566 Senų gadynių Išnykę 9Y*I 
sutvėrimai. Pagal Hutchinsoną sutaisė 
šernas, Bu paveikslėliais. Aprašo se- 

' niausiu gadynių įvairius sutvėrimus, 
. 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 čielus.

No. 597 Žvėrys Ir žmogus. Pagal 
Schmehl’j sutaisė šernas. Mokataa 
apis subudąvojimą kūno visokių žvg. 
rių, paukščių, sąnarkojų, šarnapilvių 
ir žmogaus. Kiekvienas žvėris arba 
gyvis aprašytas kas sau su visomis jo 
ypatybėmis ir kokią gyvūnų giminę 
jis tveria. Su paveikslėliais. Chica
go, III 1906, pusi. 813...................<1.00
Andaryta. ..  ................... ai_oa

No. 606 Airija. Lapai iš istorijos 
Airijos. Parašė A. Janulaitis. Chica
go, III 1908, pusi. 53.................... 15c

No. 630 Ethnologija ' arba mokslas 
tpie žemės tautas. Pagal Dr. M. Ha- 
berlandą parašė Šernas. Su paveikslė
liais. Yra tai svarbiausia moksliška 
knyga apie visas musų pasaulės žmo
nių veisles. Ji parodo visų viešpatys-***~*~« -------- ▼ - - g.^li^U * v^a»aw virpulys-

nesugadintus kunus, užklotus kelioli- visų žemės kraštų ir net mažiau
kos sieksnių storio žemės eile. Jie šalelių žmones ir jų paveikslus.
yra šiandien išstatyti Įvairiuose muzė- 

- juose, iš kurių žmonės mokinasi pa
žinti, kaip sena yra musų žemė. Mok- 
slinčlai^pagąl storumą ir senumą že
mės sluogsnių, kuriuose tų sutvėrimų 
kunus randa, gali spręsti, kaip sena 
yra musų žemė ir kaip seniai žmogus 

• ant jos atsirado. Chicago, III. 1900, 

•v:;-;::: 82

Aprašo jų kilmes, parvą, tikėjimą, pa
pročius, užsiėmimą ir abelnal viską. 
Kas nori pilnai pažinti žmonių isto
riją, tegul perskaito šią knygą. Chi
cago, IIL 1903, pusi 667................ |24M>
Apdaryta.............. .. ...................... 32.50

MA. 341 Geografija arto žemės ap
rašymas. Pagal Geikie, N8ikov*kj ir

No. 655 Istorija sbelna. Dalis I. 
Nuo seniausių laikų Chlnljos — 2800 

' m. pr. Kr. ikt galutiniam išdalinimui 
imperijos Aleksandro Makedaniškojo 
146 m. pr. Kr. BunUte Dr. A. Bacevte 
čia. Su paveikslais, parodančiais tų 
laikų pin.Jiid«s, sienas pilių, tvirto
vių; typus kunigų ir kareivių. Hiero
glifus Akkadų rašto ir tt Chicago, I'L 
1904, pusi. 498................................<1.00
.Ta pati tvirtuose apdaruose. ... <1.25

No. <57 istorija Suvienytų Valstijų 
Siaurinės 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. U 
Europos pradėjo plaukti j 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. 
Chicago, Iii. 1896, pusi 364........... <1.00

Ta pati audimo apdaruose, aukso 
Utaros ant nugaros ir šono......... <125

No. 658 Istorija Chicagos 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 peržvalga Chicagos lietuvių dar
bų nuo pat čia jų atsiradimo iki pa
baigai 1900 metų; istorija jų parapi
jų ir prova kun. Krnučuno au “Lie
tuva“. Chicago, III. 1901, pusi, 580. 
Kaina.  ............................................ 51.00
Apdaryta..................    |1A0

No. 673 Lietuvių Pratėvlal Mažoje 
Azijoje'nuo senovės iki jie peteko 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 pratėvlal. Aprašo lietuvių 
padėjimą dar 800 metų prieš Kristau* 
gimimą. Chicago, iU. 1899.......... 50a

No. 722 Trumpį senobės Istorija 
Pagal prof. R. Vipper "vertė 13 rusų 
kalbos D. Su paveikslr.ls senoviškų 
liekanų ir 5-lais spalvuotais žemla- 
•ptais (maporais). Yra tai tikriausia 
svieto Istorija nuo seniausių laikų, 
daug metų prieš Kristaus gimimą iki 
nupuolime Rymo viešpatystės. Chica
go, UL 1904, pusi. 305. ..... ......... <1.00
Drūtuose apdaruose. ....................<1J»

No. 391 Apie turtų lėdlrbimą. Pa
rašė Bebram. Vertė S. M. Veikalas 
gvildenantis politišką ekonomiją. Ko
kiais keliais išsidirba turtai, kaip jie 
susikrauna ir kaip atsiliepia ant gy
venimo draugijos. Chicago, III. 1900, 
pusi. 139............................................  35c

No. 356 Aukos Karės Dievui. Para
šė Jonas Grašys, ši knygelė aprašo, 
kokios kada buvo karės, kas buvo jų 
prležaačia. kiek blėdlea padarė Ir daro 
žmonėms ir kas | jąs žmoniją stumia. 
Chicago, III. 1902, pusi. 40. .... 10c

No. 861 Or. J. Basanavičius. Lenkai 
Lietuvoje. Iš rusų . kalbos vertė V. 
Gintautas. Nurodymai, kaip lenkiška 
kalba sunaikino ir sudemorallsavo 
Lietuvą ir kaip ji kenkia lietuvystei 
sulyg šiai dienai. Chicago, IIL 1903, 
pusi. 41.............š.............. .... iėc

No. 907 Kaip žmonės su ponais ko
vojo? Sodiečių sukilimai Ispanijoje 
XV amžiuje. Anglijoj XVI amžiuje. 
Parašė A. J—tls. ChlcagoJ iii. 1908. 
pusi. 34.................................   iQc

No. 921 Labdarybė pirmiau* ir da
bar. Parašė P. Lafargue. Vertė M. 
N—as. Telpa Ma: I. Bežovėš pagony 
labdarybė, U. Vyskupų- -tr vienuolių 
labdarybė ir III. Buržuaįfe labdarybė 
Chicago, 111. 1908, pusi. 06. .... 10c

No. 9^5 Moteris Ir jos viets žmoni
joje. Parašė J. Laukis. Aitą knygelė 
aiškina moterų klausimą, todėl yra 
akyva perskaityti moterims Ir vy
rams. Kalbėtojai joje atras sau daug 
medžiagos. Chicago, 1U. 1908, pusi. 47. 
Kaina. .... .... .... .... 1^

No. 946 Priedelis prie lietuviško 
klausimo. Raštelis gvildenantis lietu
vystės reikalus po valdžia Rusijos Ir 
po jtekme lenkystės. Chicago, III. 
1906, pusL 38................................  10o

No. 970 Tautiškos Politikos Knygy
nėlis. Telpa čia Rusijos policijos vieš
patavimas, penekiojlmas ypatos lais
vės, draugijų Ir susirinkimų, laisvės 
sodžio ir sąžinės, ir kame išganymas. 
Chicago, III. 1907, pusi. 47.......... įpj

No. 1102 Auginimas ir maitinimas 
mažų kūdikių. Parašė Dr. J. Kulis. 
Chicago, UI. 1907, pusi 28.......... 10c

No. 1135 Hyglena arbs mokslas apie 
užlaikymą sveikatos. Pagal Bernesą. 
D-rą Noll ir kitus sutaisė Šernas. Kas 
ją su atyda perskaitys, pataikys ap
sisaugoti nuo visokių ilgų, užlaikyti 
čl ei y bėję savo sveikatą, pailginti sa
vo amžių ir užauginti sveikus ir tvir
tus savo vaikus. Chicago, Iii. 1897, 
pasL 133. ..S.......................................>ėo

No. 1140 Išsivystymas vaisiaus gy
vūnų. P rašė Dr. J. Kulis. Su dau
geliu paveikslėlių Iš embrioliogijos. 
Chicago, 111. 1907, pusi. 21............. 10c

No. 1157 Koks privalo Luti - valkų 
auklėjimaa? Raukius raštf, parašytų 
D-ro J. šliupo. Chicago, 111. 1908, pus
lapių 91..............    .... 25c

No. 1176 Pamatas Visokiai Refoi'

No. 1300 Rankvedys angliškos kal
bos. Pagal Olleudorfą. Harvey, Max- 
well Ir kitus surašė J. Laukis. Yra 
tai praktiškiausia knyga išsimokini
mui angliškos kkibps pačiam per sa
ve be pagalbos mokytojo. Chicago, Iii. 
1906, pusi. 307. . ............................3125
Apdaryta.......... ............................  31.50

No. 1323 žodynas llstuviškal-anglli
kos Ir angliška, lietuviškos kalbų (abi 
dalys — I ir II, Ly. No. 1826 ir No. 
1327) vienoje knygoje. Yra tai reika
lingiausia knyga norintiems gerai par 

Formatas ir ap- 
No. 1327. 36.00

tinti anglišką kalbą, 
darai tokie pat kaip

No. 1329 žodynas.
No. 1328, tik pUaal 
gla, gražia moroko skūra, (čia audimo 
nėra nė blskio.) .... *.................37.00

A. Olszevvskl
3251 S. HalatAtfSL, Chicago, IIL

Tas pats kaip 
apdarytas bran-

OLSZEWSKIO
Rankos Valandos
S. Halsted St-, kertė 33 get.3252

Musų Banka yra atdara priėmimui, 
išmokėjimui ir siuntimui pinigų ir šif- 
korčių kasdien nuo 8 valandos ryto 
iki 9 vai. vakaro, o nedėliotus Ir šven
toms dienoms nuo 9 valandos ryto 
iki 9 vai. vakaro.

Pats Olszewskis būva Bank oje se
kančiose valandose: i

šiokiomis disnomse Nuo 8 valandos 
ryto iki 6 vai. vatanro.

Nedalioms Ir šventoms dienoms: 
Nuo 11 vaiantos ryto iki 4 vai. po 
pietų.

Pansdėliais: Nuo 3 valandos ryto 
iki 1 vai. po pietų ir nuo 8 Iki 9 
valandai vakare. ■ 4

Norintiejie aaabiskai pasimatyti su 
patim Olszenrskhi malonėkite atsilan
kyti virš nurodytose valandose.

“LIKTUVOe^AOCMTAI.

kyti ' Lietuvą” metam* ar pusei 
metų ir užsimokėti ,

Jonas Janušas keliaujantis Agentas 
w po Illinois valstiją.

Brooklyn, N. Y. 
298 South ist 

Lutkauskas, 112 Grand
A. Losniauskas, 
Jonas

Petras 
L Oawlis, 
Vincas želvis.

8t

Glaveckas, 635 W. Lombard st 
1334 N. Castie Btroto 

<03 80. Paca st

Jonas Balčas, 
Vlnc. L nF-, 
K. Steponis, 
K. T. Urbutis, 
Ant tukauskli

ChicRKK IIL 
1038 So. Leavitt st 

184 W. 21st St 
878 -v 34th PI. 

4652 So. Ashland Avė. 
į 871 — 84th PI

CIsvelanA Ohlo.
Pov. Sukis, 6524 Ferman Avė.

Cambrldgepcrt, Mass 
719a Mato 

Wa8hiBgton
Pet. Bartkevičius, 
C. Kavolius, 42

Kar.
HARTFORD, 

Lesevlčiųa
CONN.

40 Mulberry st

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

M.
Ksnocha, Wis.

Petrauskas, 72 N. Chicago st

Matrose Mark, Iii.
A. Golubickas, - Box 172.

MINERSV1LLD, PA.
Ramanauskas, Box 538.

New Brltalr, Conn.
Čeponis. 81

Nswark.
V. Ambrasevičla,

Pleasant Strest

n. j.
173 Forry fltroėt

_ NORWOOD. MA88. 
Tumavičina, » 28 Austin Bt

Jonas A. Ignotfllč46,-6o. 22-nd Street
G. Miliauckaa, 87 So. 19th stJ.

Varaškevlčius, TO Laiayette

PltSBtsrtsPa.
Kazakevlčla, <0 103 No. Main

R
Poteliunas. 15 E. River

su

st

st

rockford, ill.
Adomas Kazakevičiai! 310 E. .State st

So. BoątoAy Mass.
N. Gendrollus, 224 Athens Street.

•pringfield. Ilk
Geo. Tachilauckas. 701 E. M aso n st

geranton. Pa.
Petrlkys, 1514 Roas

•henanteah, Pa.
Kry tanaus kas, 13% Cberry Street

Tumore Faile. Muse.
P. Simkonis.

D. J.
Tacoma, ’ Wash.

Pulšis, 220 E. 2«th

Union City, Conn.
Elmnitis, <5 Bi

Elizatoth, N. J.
Dom. Bočkus. 211 First

JER8EY CITY, N. J. .
Ant Rėklaitis, 234 Wayne

Lswr«nce, Mas*.
Ramanauskas, 101 Oak Street
y \ Montella, Maaa.

P. Mlszkinis, 35 Arthur St

Si.

St

B

New Haven, Conn.
Johnson, 80 Chamber sL

Phlladelphla, Pa.
M. A. Ignotas, 1028 80. 2-nd Street

And.

John
Portland, Orag.

Browman. Browman Nsws

tEvynes mylMY6jų OR-8TES j 
CENTRO VALDYBOS ANTRAAAI:

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

Vice-Pirmininkė: O. Ramanaucklenė, .
101 Oak st.. La w re n i-e, Masė.

Raštininkas: V. A. Greičius, - .
7 Stlles Hali, Valparaiso, Ind.

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

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

literatMkoii* komitetai: J. Gabrys,
11, rua Sommsrard, Paris, France.

- V. Jokubynas. 318 W. Broadway, 
So. Boston, Mass. J. Laukis, (Jis 
Ir redaktorius T. M. D. skyriaus), 
3252 So. Halsted st, Chicago, III.

Dr. E 1LLIN8,

kioe naikinančios žmogų—li
gos ir iisipletoją ,iš menkų 
apsireiškimų nesveikumų; to
dėl jei pajutus tuojaus nesi- 
gydysi o sakydama lauksi ry
tojaus, tada apsigaudinesi 
patsai savę. -r -

Neapsigauk patsai save be
laukiant rytojaus pateik ar 
rūkyk dar šiandien lietu vilkai, 
pas gerai žinomus pasauk je 
Profesorius, kurie tuojaus 
užsims Tavo sveikatą, sutei
kiant vaistus ir nage IbU, teip 
kaip ir tiems tūkstančiams iš
gydytų. ką jau ki<4 daktarai 
buvo atsisakę, nustojant vil
ties. Neapsigaudinek pats 
save, ilgiau. Nwitidėliok, kad 
iš menkų nesveikumų, pasi
darytų didele liga. Bet jei esi 
jau apsileidęs ir liga yra pa
vojinga, nenustok vilties, nors 
kiti daktarai neišgydė. Musų 
garsus Profesoriai yra atfflžy- 
mėją Medicinos mokslų ir ži
no, ką ir kada reik ia daryti iš
gydymui, kada kiti nesujegė

OolliDs N. Y. Medical Instituto. pagelbėti. Atsilankyk ar para-

‘^ The GOLLINS N. Y. MEDICAL INSTITUTE
140 Wsat 34th Street, N« York, N. Y.

Dr. J. J. MoCHade, Dr. J. F. Ooyte, Medical Direktoriai.
Kasdien nuo 10 iš ryto ik 5 po p. Švent.nuo 10 ik 1 Vak.Ut.ir Petf-8 

Prisiusk 10c. markėms, apturėsi gania ją knygą, Dr..E. C. 
Collins. “Vadovas in Sveikata'’, parašytą lietuviškai.

Foreign and Domestlc 
Periodical A Newspaper Agency

Worcester, Mass.
M. Paltanavičla, 15 Mllbury Street

Telefonas 
Yards 3162

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

3312 So. Halsted St 
Chicago, III.

IŠGYDO IN 5 DIENAS'
to filto *r*Mi**mę

Noriu iifivdvti kiekvieaę vyra *ert*nti Hplerimu lytiiku dalia fivskl. Btriktura, 
utetkrečiamu* krauto anodus, narmk* sune^alčhmę pažlutimę lytiiku danu «t litą* 
liečiančia* vyru*. — šita* nuoširdus naaiaiuhnimii. yra atvira* vtetem*. kuri* pnde.do 
d aut piaitą ant daktarą ir vaistą be tokio* naudos, ir mano norą yra-parodyti viaiana 
šitiem, ėmonėma. kuri* buvo tvdomi detimitica ar dautian* daktaru be lokio paaiae- 
kimo, kad a* turiu vinintilį būdą, kuriuomi tikrai litydau.
Nemokėk u* gydymą be Mudo* — mokėk už tikrą Išgydymą.

Ai tikrai iitvdau litą* akilvio, plaučių ir inkstą n«t ir labai uisendinta*.

A. 01szewskio Bankoj 
galite aprūpinti visus 

savo reikalus
TOJ BANKOJ LIETUVYS NOTARAS
Išdirba “Doviernastis” — Kon

traktus, Raštus pardavimo 
ir visokius kitus dokumentus, ir už
tvirtina visokius dokumentus pas 
konsolių. Inkorporuoja draugijas ir 
atlieka visokius kitus notarijaHėkus 
darbus.

Visokiuose notari jai iškilose reika
luose kreipkitės j

J. J. Hertiuanowicz
(Notary Public)

3252 So. Halsted st., Chicago.

Mokslainč Akušerijos
tiesas Snv.

Vaist. iih m.
Pilnas kursas akušerijos Pi 

[tos kainos. Diphomai svar- 
M|s visoje A maris oje. Į mok
ia prisiima kiekvienu laiku.

Polish College of
Df. W. Stajkievici

Heujas Mum. 11 SS SZ6

r Teipft turime lifonberti, ka
riam* nčačtoa motenlkte aj- 
turis gerą pniinrą. kartais u* 

Arteanioma žiniom* kreiptis |kreipti* |

I

KOŽNAS BAUS DYKAI
katei logę, didžl«u*lę 

y47k___  ĮtetavUkoj kalboj, S4
dideli pu k lapu, L Jame 
telpa nprsiy ftnrirt 
Ž00 1 m-'-r-į

kaip nuo jų 
apsi’angoti. kokiai gy- 
duolrs nuudoti, ki«>k 
j..s pr'kluoju ir kur Jnk 

. gauti. Cav.'ik-lHi ir r rr
jŽ^ k** yvairlų kvepiančių

ir gydančių muilų. Per- 
tumų, Elektro-gvdan.

■RS Clę aparatų, Roberi-
•O* "S®! Bt4 Mosę.

■*■ Painų. Štūkų. Drukuo-
jamų Mačinčlių, Ar- 

J ' tnonlkų. Koncertinų,
SH . Hritvų, PavinCevonlų
W W ir Įimtai kitokių kož- 

. nam reikalingų daly- 
A kę. Hkirpk litų apgar. 

•laimę ir prlsiųtk mum, o tuojau* gausi visai dy
kai kataltogę. ' v Jobą L Bagdaiuua*. Propr-

JOHN-ą 8UPFLY HOU8E 
2J34-2330 SO. OAKLEY AVB., CNKAGO. ILL.

Vardas

Adresas

IHMM Bute.

F. P. BRADCHULIS
Attorney ic Counsclor a t Law

132 S. Clark, Cor.Madison St.
Atwood Bldg., Room 806 

Tol. Praskilo 117*.
Lietuvy* advokatas, baigęs tiesų mokslą Ame

rikoje. Veda visokias byla*. civiMkas ir krimi 
naliikas visuose teismuos* (suduos*).

6yv. 3112 S. Kalstaist., arti 3lmos
Tolophone Yarda 2390.

Dr. J. KULIS
Lietuvių Gydytoj** ir Chirurgai. 

3255 So. Mstetod 8t, Chicago, III.
Gydo visokia* liga* moterą, valką ir vyrų.

rtai. Artemtea žiniom* reikia 
kra*o* SeaklalĮ.

PATAKIMAS M 
ištyrimas SYKAI.

Pišfiydoma treitai, tikrai ir tu

pntnmas, nupuolimą* (veika
lo*, žudymą* stiprybes, nubė- 
fiimas kraujo, užnuodijima*. 
ilapuminčs kaišty a.

Plaučių ligos, 
Dusulys, Bronchite* ir kito*

Įširdo kad būtum 
•valka*.

voU*. niežuly*. bemorhiodai.

no»e. Baltosios tekėjimas ir 
kito* lito* tikrai išgydomo*. 
Užpakalinės žarnos. užsendin- 
to* ir nerviško* lito* moterų.

Užnuodijimas 
Kraujo,

DR. ZINS, « ’ŽŽŽ’L"; CHICAGO

Męs Apdraudžiame {į
(ItiBuritiatne)

vrsoki turtą* ar tai butų namai, naminiai 
daiktai, vaizba ar kitoniškas turtas.

Nuo Vagių ir Plėšikų. Nuo Ligos ir Sužeidimų.
Nuo Mirties.

M;s apdraudžiama VISKĮ ir nuo VISOKIŲ NELAIMIU

Nuo Ugnies

■ Kiekvienoj nelaimėj pinigai yra reikalingi, todėl nusipir- K
■ kitę pas mus Apdraudimo Raštą (Insurance Policy), o atsi- ■ 
V tikime ar ugnies, ar ligos, ar mirties, ar kitokios nelaimės, w

I
 nereikalausite rūpintis apie pinigus. Apdraudimo Kompa- M 

nija išmokės jums tiek pinigu, ant kiek jus busite apsidraudė. H 
Apsidraudimo kainos yra labai mažos. Su apdraudimo ■ 

reikalais kreipkitės pas - M

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

D-re Marija Dowiatt-Sass
Moterų ir Vaikų Ligų Speciali**.

SVOTAS, MSI W. Harrisen St.OFISAS, 74S W. IS-th St.

Valatoo*: Naot:S0 Iki 11:10 ryte 
Nvo 3:30 iki 7 vaL vakare.

NedėklteBtei*: Nuo9:30iki lirai, tik.

Dr. O. C. MEINE
OF!SIS-hi*p*t 31 ir h. Halsted pi.

DAGIS”.

Iki S rytmety j. 
Nuo t iįi S:SO vakar*.

Vienatini Lietuviška Sankrova
ir agentūra literatnrv* ant “Mortk Side” Chicago. 

( Cien galima gauti mok*liiki{. svietUkų ir dvasi
škę ksygę, ražančię, Ikaplierię, abroiSliu, vtoo- 
klę laikraMię, Amertko* ir Europo. ir poplero . 
gromatom*. Teipgi užlaikau visokio tavoro: L 
dylo, paltelių plunksnę. drukuojamę mašiaukin, V 
britrų, itereoakopų ir daugelio kitu daiktų. Ngl \ 
uėrolrikite ctiilankyti, o burite užf anedlnti t

PETRAS M. KAITIS
281 H. North ,ve. Chleaco, IIL į

Satyros, pašaipos ir juokų 
: : mėnesinis laikraštis : : * 

su juokingais paveikslėliais iš lietuvių 
politiškojo lauko ir musų didvyrių gy
venimo. Teipgi visokį linksmi pasiskai
tymai, eilės, monologai ir tt. Išeina 
16 pusi, formoje knygos, su viriais. Pir
ma išeidinėjo Bostone, dabar persikėlė! 
Chicagą. Prenumėrata metams 11.00, 
pavienis ąum. 10c. Adresas:

••DAGIS” PUB. CO.
•12 33rd St. SU. K Chicago. IIL

Dr. P. G. WJEGNER
(lt LATVIJOS) ..^4

I
 Priima ligonius savo ofisą: 
3315 S. MORGAN ST.

‘ ’t- 
iClCiOtMUIs /VTs

Aiuotnl pranelu gerbiamai publikai, jog Mia ~ t 
tekiausia gydytoju ant Brtdgeporto, praktikom .- J 
d*BM* 17 metų. Dabar *av9 oa»a perkėliau 1 L 
**vo Mmu po nr. . •

3149 S. Morgan St.
Kampas 32ros gatvės

Mano ofisas aprūpintas aaujausiai* budais gydy
mo. Visu* ligoniui stengsiuos*. užganMtott, katn 
ir lygfiiol. Pasitikėdamas, jog gerbiama pnwiw 
ir toliau* mane rems, esto namie *nt kiekvieno 
pareikalavimo dieat 1 makt Į’. &ju specia’lstaa 
ilgose valkų, moterų ir vyrų ir užtondlntoae’lteo. 
•e. Darau visokių opmcijų. Liek uos i .u pagarba.

Telefonas Yards 687.

Dr. G. M. Gla;
3149 S. Morgan S
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