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POLITIŠKOS ŽINIOS.
AMERIKA.

Prezidentas Taft yažinėja toliau 
. po Amerikos valstijas’, laiko kal

bas, išgirdančius savo paties suma
nymus. Žinoma, terp jo sumany
mų yra ir gerų ir naudingų, bet 
jie ne prezidento sumanyti, apie 
tų naudą jau nuo seniai rašo laik
raščiai. . Taigi? prezidentui Taftui 
nėra ką girtiesi, nes jis tik pasi
savino kitų nurodymus.

Amerika dabar apvaikščioja 
Hudšono * ir Foultono sukak
tuves, dviejų pagarsėjusių vyrų: 
Ifudson pagarsėjo Amerikos tipi
nėj imais, o Foulton išradėjas, jis 
pirmutinis pritaikė garą laivų va- 

--rymui. Ypač Foultono ‘išradimai 
svarbus ir prisidėjo žymiai prie pa
stūmė j imo žmonijos priekin.\ Se
niau .kada laivai buvo vėjo varo
mi, perplaukimui iš Europos Ame- 

A rikon reikėjo net kelių sanvaičių. 
laiko,’dabar tas atliekama į tiek 
dienų, kiek pirma reikėjo sanvai
čių;

Apvaikščiojime Hudsono-Foul- 
tono sukaktuvių dalyvauja visos 

" didesnės Europos viešpatystės. 
Anglija. Prancūzija ir Vokietija 
atsiuntė savo kariškus laivus. Pvo- 

- lė čia ypač į akį, kad atkakus Vė- 
, liau vokiškiems kariškiems lai

vams. pirmiausiai juos kanuolių 
šuvilis pasveikino pranvuziškiejie

miršti, kad daugumas Europos spe- 
cijalistų ir šiądien nelabai tiki 
Peary'o niekinimams Cooko, ka
dangi tuose niekinimuose kartais 
ištikro pasirodo jo žemas būdas, 
pavydumas garbės kitam. Todėl, 
jeigu spręstų vien Amerikos spe- 
cijalistai ir dagi jeigu jie susidėtų 
iš Pearyo šalininkų, jų nusprendi
mui ne tikės Europos mokslin
čiai, kol pats abiejų tirinėtojų do
kumentų ncištirs. Todėl negalima 
nė laukti, kad kilę dėl žemgalio 
vaidai greitai pasibaigtų.

paseke amerikoniškiejie. Tas ro
do, kad nesutikimai ir piktumai 
prancūzų ant vokiečių eina niažin.

Vokiečiai ir jų ciecorius, knr 
tik proga pasitaiko, tet per daug

■ giriasi savo prilankumu Amerikai, 
gerinasi jai, kaip moka, kartais net 
išvažiuoja netaktiškais Gerinasi 
Amerikai ir kitos Europos tautos.

' Daro tą, žinoma, ne iš baimės, bet 
iš ekonomiško atžvilgio. Amerika 
dar per silpna, kad Europos tau
toms galėtų ką blogo padaryti su 
savo laivynu ar kariumene, nes ir 
Vokietija nuo jos laivyno įstengs 
atsiginti, bet Vokietiją su Ame
rika riša svarbus ekonomiškiejie 
reikalai: Amerika parūpina Vo
kietijai maisto produktus, o Vo
kietija siunčia Amerikon labai

* daug savo išdirbinių. .Amerika 
dideliais muitais stengiasi sunkinti 
atgabenimą svetimų išdirbinių, nes 
vietiniai kapitalistai, kuriems rupi 
iš savo dirbtuvių ištraukti vien 
kuo didžiausią pelną, negali pa
sekmingai konkuruoti su Europos

• dirbtuvėms. Teisybė. Amerikos 
darbininkų algos didesnės, bet jie 
dusyk, o kaip kokiose išdirbystėse 
net daugiau padirba. Dideli 
muitai ne daug prisideda prie pa
laikymo didesnių darbininkų pigų 
Amerikoj, bet jie lengvina vien

* fabrikantams kuo brangiausiai par
duoti savo išdirbinius namieje; už- 
rubežinei Amerikos vaizbai jie. la
biau kenkia negu padeda ir Ame
rikos fabrikantai savo išdirbinius 
užrubežiuose parduoda pigiau ne
gu namieje.

Taigi Europos tautos,' bestgerin- 
damos Amerikai, tikisi ją pertik
rinti, kad begėdiški mintai ant sve
timų išdirbinių uždėti S»«ra reika
lingi, o sunkinti vaizbą draugiš
koms tautoms visai negražu. To
dėl visi ir nori jai savo draugiš
kumą rodyti: mat besigerinimais 
tikisi išderėti geresnius vaizbos 
traktatus. >

yaidai terp šiaurinių kraštų tiri- 
1 ėtojų, tvirtinančių jog prisigriebė 
»rie šiaurinio žemgalio dar ne pa
baigė, bet abudu, taigi Peary ir 

. Cook Jąu atkako Amerikon, 
laikraščių reporteriai menkai 

apie tuos šiaurinius kraš-
bet ir jie prisideda prie palai- 

vaidų, ir laikraščių skaityto- 
daugunias, nors dar už reporte* 

us menkiau išmano, pasidalino į 
vieno ar kito tyrinėtojo.

vaidai tie ne išnyks, kol speci- 
ne išklausys abiejų tirinė-

. kol neištirs jų pristatytų sa- 
tirinėjimų prirodymų. Bet it 

dar vaidai negreit nutils, nes 
specijalistai, paveikslan, pri- r
kad Dr. Cook buvo ant| Prancūziją pasiekė nelaimė, o 

Peary nenusilenks, nes 
dabar pasirodo, įis, ypač že- 

Cooko, ne nori liežuvio už 
laikyti. Ne reikia dar už-

ISPANIJA.
Ispanijos karo ministerija 

garsino laikraščiuose, jog žengi
mas Morokko vidurin ispaniškos 
kariumenės eina gana pasekmingai 
ir? tai, sulyginant, su ne didelėms 
nuotrotoms. Išpanijonai užėmė 
jau miestus Nador ir Zeluan. Prie 
paskutinio miesto buvo kruvinas 
mušis su gana skaitlingu maurų pul
ku. Išpanijonai stengiasi apgulti iš 
visų pusių maurų stovyklas kal
nuose ir tas iš dalies beveik pasi
sekė. Padėjimas mauni esąs teip 
blogas, kad pas jenerolą Mariną 
atkako jų pasiuntinys Kaid Amas 
paklausti ant kokių išlygų išpani
jonai priims jų pasidavimą? Ko
kias išlygas jenerolas Marina pa
statė, nežinia, bet manoma, kad 
maurai be jokių pasargų pasiduos, 
kadangi kalnas Guruga, kur yra 
jų stovyklos, iš visų pusių ispaniš
kos kariumenės apstotas, ištrukti 
jie negali; jeigu išpanijonai ne
nori veržti jų stovyklų ant kalno 
truruga, gali be * mušie priversti 
juos pasiduoti, kadangi maurai 
Maisto tyri mažai. "

Visose ^p^krą^tėse dega maurų 
kaimai. Išpamptoji artilerija pri
vertė maurų kaųuoles nutilti. Pas
kui atėjo"*pėkštiejie kareiviai ir iš
vijo maurus iš visų jų stovyklų.

Užimti svarbiausią maurų tvir
tovę Nador pasisekė išpanijonams 
be didelių nuotrotų. 1 
kas jenerolas Orazčo su kariumę-

pa

dinamu aeroplianu, išradėjas 
Levebre, su savo mašina nupuolė 
ir užsimušė ant vietos; šitas gavo 
dovaną orlaivių lenktynėse mieste 
Rheims, buvo dar jaunas. Dabar 
su kariumenės orlaiviu atsitiko dar 
didesnė nelaimė. Netoli. Moulens, 
pasikėlus į orą kariumenės orlaiviui 
Repttbliųue, jis apvirto ir nupuo
lė ant žemės, o jame buvę keturi 
oficierai specijalistai orlaivininkų 
kariumenės dalies, jau žinomi or- 
laivystės tirinėtojai ant vietos už
simušė.

Tas atsitikimas sukrutino visus 
prancūzus; ir iš visų civilizuotų 
kraštų atėjo telegramai, o tame 
ir nuo Vokietijos ciesoriaus su iš
reiškimu Prancūzijai sanjaušino. 
Tos nelaimės dar labiau paskatino 
prancūzus užsiimti oriai vystė ir ge
rinimu orlaivių. Laikraščiai renka 
nuo prancūzų pinigus sutvėrimui 
specijališko fondo pakėlimui orlai- 
vystės.

Laidotuvės užmuštų oficlerų at
sibuvo. su didelėms iškilmėms Ver- 
sailles’e, kuriose dalyvavo visa sto
vėjusi ten kariumenė. valdžios ir 
miesto gyventojų deputacijos ir 
žmonių daugybė. Nuo gelžkelio 
stoties kunus nugabeno į bažnyčią, 
o paskui ant kapinių. Prisakius 
ininisterių pirmininkui Briandui, 
visiems tiems negyvėliams prisegta

ana- 
dang

kryžiai “Garbės ligijos”, kas 
me sviete, žinoma, jiems ne 
kų

MASKOLIJA.
Cholera visokiuose Maskolijos 

kraštuose platinasi vis smarkiau. 
Kaimyniški kraštai, gindamiesi nuo 
epidemijos, ant rubežiaus daro vi
sokius apsunkinimus keliaujan
tiems iš Maskolijos. 
Maskolijos svetiniuose 
laikomi kvarantėnoj.
tur buvo jau cholera apsirgimai, 
kaip antai Holandijoj, Stettine, Vo
kietijoj,* tik čia ligai ne duoda iš
siplatinti, nes. svetur valdžia neteip 

Mat išpaniš nerangi kaiP Maskplijoj.
Caras su šeimyna atkako į sa-

Laivai iš 
portuose 

Bet ir sve-

nes dalims nutraukė ant Zeluano. vo n,n,4 ant Krimo, į Livadiją, 
Pamatę tą maurai, apleido Nador jklir šiol, dėl revoliucijos ne dry- 
ir puolė ginti Zeluaną. Tuom tar-.50 pasirodyti. Į netoli Livadijos 
pu išpanijonai greitai sugrįžo iricsanU m*c3tą Jaltą suvažiavo datt- 
Icngvai užėmė niaurų apleistą Na- šnipų ir urėdninkų, dėl ko

1)10

IŠ JURBARKO, 
Kauno gub.

Rugpiučio 16 dieną buvo Jur
barke didisai vakaras-kępccrtas. 
Rengė ir įrengė tą vakartą žino
mas vakarų įrengėjas, p. 3t. Šim
kus. Išsykio paminėjau įrengėją, 
nes noriu kalbėti apie tvarfcą, kuri 
pridera nuo įrengėjų. Vįeoą sy
kį buvo minėta, rodos "Viltyje”, 
kad didelis suvienytas .choras tr 
milžiniška trioba nustebįsią žmo
nes. Ir ištikrųjų, žmonių minios 
traukte traukė į tą milžfnišlcą trio- 
bą. Trioba prisigrūdo |>ilna, taip 
pilpa, kaip bažnyčia per didelius 
atlaidus. Atsidengė scena. Ei
na pirmasis aktas "Amerika Pir
tyje”. Salėje kilo didelis triukš
mas, užimąs, nepasikakinimo šauk
smai, ir galų gale lūžta barieras, 
dalinantis salę į dvi dali, ir žmo
nės grudžiasi į tą pusę, kurioje 
įtaisyta scena. Mat, toj pusėj, 
kur nėra scenos, visai nematyti 
vaidinant. Čia jau nebegalima pa
slėpti, kad p. įrengėjas pasielgė su 
publika tiesiai nesąžini&ai: ar p. 
įrengėjas, taisydamas sceną vie
noj pusėj, negalėjo numanyti, kad 
antroj pusėj negalės nieko maty
ti? — Tikrai numanė: juk pasky
rė tą vietą menkąjai publikai, ku
ri negali mokėti (langiaus kaip 
30 kapeikų. Rasit tnanė,. kad 
“menkieji’’ nesiintrresuoja vaidi
nimu?.... O čia kaip tyčia pasi
rodė, kad ir jiems esą įdomu vis
ką girdėti; todėl ir sukėlė triukš
mą, nes nieko negirdėjd. Tuomet 
pasidarė nepatogu ir "stambie
siems”, nes dėl triukšmp ir jie ne
begalėjo klausyties, kaip pridera. 
Mat, iš antros pusės besigrudžiant, 
kiti ėmė stoties ant suolų ir ap
skritai padarė netvarką.

Pirmas atktas pasibaidė, scena 
užsidarė. Vieni rangiomis ploja, 
kiti švilpia. P. Šimkūs iš estrados 
skelbia: "Kadangi publika nenori 
ramiai laikyties, mes vaidinimą 
pertrauksime”. Salė ūžia vis smar
kiau: vieni švilpia, kiti rėkia: 
"Atiduokite pinigus atgal”, ir taip 
toliau. Ir kašžin kas butų buvę, 
jeigu nebūtų jiermainę savo nuta
rimo, jeigu skubinai nebūtų pra
dėję vėl vaidinti. Antrasis ir tre
čiasis aktas jau išėjo žmoniškai: 
bent girdėti buvo visiems, Ale vis 
tiek publika buvo labai nepakakin
ta: ir tie, kurie mokėjo po 30 
kap., ir tie, kurie brangiau mokė
jo, nes ir pastarieji ne visi rado 
sau vietas. Mat, p. ši rukus buvo 
išdalijęs daug kontramarkių su 
vietų numeriais savo draugams ir 
pažįstamiems. Todėl ne vienam 
taip atsitiko, kad turėdamas bilie
tą už rublį ar už du rubliu, rado 
savo vietą užimtą; ir vėl triukš
mas.

Nerimtas pasirodė p. St. Šim
kus, įrengdamas vakatą, nerimtas. 
— ir organizuodama^ tokį didelį 
chorą (Skelbė: bus 160 žmonių 
chore). Susitaręs šešių chorų 
vargonininkais, p. širftktis neįdavė 
jiems nei dainų programos, ne tik 
ką pats nenuvažiavo pas kiekvie
ną. Užtai dainos neskambėjo tuo 
žavėjančiu galingu tobu, ir neda
rė tokio įspūdžio, kokį galėjo pa
daryti didelis choras. C'hore da
lyvavo .96 žmqt>ės. daugiausia Jur
barko. Veliuonos ir Čekiškės, o 
skelbė, kad busią 1(19 Įmonių. 
Dar sykį pasakysiu: publika labai 
buvo nepakakinta. l*ibibalgus va
karui, girdėjau vien^ žmftgų ru
siškai kalbanti “Pasiliko 4ik gai- 
lėties, kad aplankiatf tą vakarą”. 
Ir aš pats galiu pritarti tam po
nui, nors save skaitai! nemažu pa- 
trijotu: juk ir patrijotizmą išnau
doti nėra gera ir išrtfintinga. Vie
na šeimyna, paėmusi tris bilietus 
po rublį ir neradusi; vietos, apsi
suko ir išėjo. Tokiuoe nerimtus 
vakarus įrengėjus, Jfrhančius vis
ką sauvališkai, turime labai peikti, 
idant nekompromituotu visuome
nės darbo, kaip- galima Vadinti mu
sų vakarus sodžiuose, 
joms nepridera pavi 
ponams rengti vakaru 
rą įrengė p. š» ‘9 
draugijos” vardu.

Kukanaura. Su lazda rankose už
sipuola pačios mušti. Pati, turė
dama rankose peilį, duria tris kar
tus vyrui krųtinėn. Girtuoklis 
tuojau numiršta. Ant rytojaus at
važiavo policija. Moteriškė poli
cijos rankosna pati atsidavė.

Varniškis.
("Šaltinis”).

I§ PANEVĖŽĖLIO, 
Kauno gub. ir pavieto, 
musų padangėje šviesos spin-Ir

dūlys pradeda skleis tie s.
Lenkystė žymiai prasiplatinus. 

Bet, gerbiamam klebonui pasirūpi
nus, nemaža žmonių įsirąšė į šv. 
Kazimiero draugiją. Lietuvių laik
raščiai pareina šie: "Vienybė”, 
"Vargonininkas”, "Viltis” ir "Šal
tinis”.

Tiktai čia bėda su laikraščiais 
arba laiškais. Pačtos stotis už tri
jų mylių. Taigi keliauk tu, geras, 
pavasarį, kaip vanduo pasikelia!

Yra dar keli upeliai, kurie, van
deniui pasidauginus, apsemia til
tus. Tada ir arkliais pervažiuoti 
negalima. Taigi kartais pasivėlini 
ir gauti ką-nors.

Girdėjau, kad norima įtaisyti 
Juosvainiuose pačta. Kad tas įvyk
tų, tai butų perpus arčiau laikraš
čiai paimti ir patogiau išsirašyti.

Tarnas.
("šaltinis”).

IŠ KALVARIJOS, 
Suvalkų gub.

Pirm dviejų sanvaičių laikraš
čiuose buvo pranešta, buk visi 
šviesiečiai jau paliuosuoti iš kalė
jimo. ši žinia klaidinga, nes Ilg
šio! dar sėdėjo kalėjime: Juozas 
Rimša, Petras Vitkauskas, Jeroni
mas Švedas, Juozas Akelaitis, An
drius Verbyla, o gal ir dar koks 
užmirštas vargšas. Visus juos pa- 
liuosuoja iš kalėjimo šiomis die
nomis ir ištremia iš Lenkijos, kol 
ten bus sustiprintoji apsauga. 
Liuosi pabus turbut tik po kokias 
7 dienas, o paskui turės krausty- 
ties iš Lenkijos ribų.

("Lietuvos Žinios”)
A/v.

rengia

vais arkliais. Vadžias laikė pats 
konsulis. Kasžin-ko arkliai pasi
baidė ir ėmė daužyti. Iš vežimėlio 
pirmiausiai iškrito jis pats, paskui 
jo žmona, nedaug užsigavę, gi ne
laimingas dukteris sudaužė. Ve
žimėlis apsivožė: vienos dukters 
nulaužė abi koji.... O kitą su 
vežimėliu vilko ilgą galą ir už- 
daužė negyvai. Nelaimingi tėvai 
iš širdies skausmo eina iš galvos.

Latvijoje dar vis nesiliauja gau
dymai ir suiminėjimai dalyvavu
sių 1905 metų revoliucijoje gy
ventojų. Taip, neseniai suimta 
du jaunu ūkininku Ežerų valsčiu
je. Iš Barcių apielinkčs suimta 
keturi ir tt.

(“R. Garsas”). ^1’

APIE ŽEMĖS TVARKYMĄ?
Lietuva eina dabar ir gano spar- ■ 

čiai iš sodžių į viensėdijas, nes 
daugumui išrodo, kad viensėdijo
mis gyvenant bus geriau gyventi, 
bus galima daugiau naudos iš že
mės išimti. Suvalkų gubernijos 
lietuvių pavietuose tasai viensėdi
jų procesas, gali sakyti, jau bai-. 
giasi. Kitose Lietuvos gubernijo
se tasai darbas ištikrųjų tik pra
dėtas. Suvalkų gubernijoje so
džiai perėjo į kolionijas arba vien
sėdijas pamažu, per kelias dešim
tis metų, ir dabar dar randasi ypač 
pietiniuose (Seinų, Suvalkų, Kal
varijos) pavietuose sodžių, į vien
sėdžius neišsiskirsčiusių. Čionai 
valstiečiai dalinosi į viensėdijas pa
tys, savo jiegomis, be vyriausybės 
pagelbos. Valstiečiai pįtįs po 
daugybės sueigų, ginčų, Nesutiki
mų ant galo pagalios prieidavo 
prie to, kad geriausia bus išskirs
čius į viensėdžius. Valstięčiai p^- 
tįs samdydavosi už kelis šimtus 
rublijj matininką, patįs be vyriau
sybės pašelpy persikeldavo triobas 
ir užgyvendindavo naujas vietas.

Kitaip šiek-tiek tai dabar darosi 
Kauno, Vilniaus ir kitose guber
nijose. Pati Rusijos vyriausybė, 
matomai revoliucijos prispirta, kiek 
įmanydama stengiasi valstiečius 
prikalbinti ir padėti jiems pereiti 
iš sodžių į viensėdžius. įtaisė ji 
taip šaukiamas žemės komisijas, 
matininkus, agronomus, žada nau
jiems viesėdžiams pašelpas ir pa
skolas.

Vyriausybė sukruto n 
Šiais metais tik viename Trakų 
paviete darbuojasi apie 15 mati
ninkų, kai-kur užvesti agronomai, 
kurie turėtų duoti ypač valstie- 
čiams-viensėdžiams patarimus, kaip 
geriausia ūkė vesti. Beto, žadama ' 
įtaisi-ti visa ūkio mokyklų eilė.

Bet valstiečiai, kaip girdėti, ne 
labai skubinasi tomis viriausvbės 
malonėmis naudotis, ne taip labai 
sparčiai ir į viensėdijas skirstosi. 
Bent iki balandžio mėnesio 1909 
m., kaip pati vyriausybė praneša, 
Vilniaus gubernijoj su pagelba že
mės komisijų pereita į viensėdžius 
tik 2043 kiemų, iš kurių 1362, t. y. 
didesnė pusė, Trakų paviete (tur-< 
būt pasižiūrėję į suvalkiškius); 
Švenčionių paviete tokių viensė
džių pasidarė tik 19, Ašmenos — 
14, kituose kiek daugiau, bet vis- , -5 
gi sulyginant su visų ūkininkų 
skaičium permaža.

Reikia dar pridėt, kad ne tik 
viena vyriausybė varo plačią agi
taciją per savo agentus, kad val
stiečiai skubintųsi į viensėdijas ei
ti. Jai padeda laikraščiai, kunigai, 
inteligentai. Agitacijos tarti daly
kui užtektų.

Kuomi išaiškinti, kad musų 
valstiečiai ne perdaug dalinasi dar 
į viensėdijas

Pirmučiausia reikia paminėti 
tarpe to dalyko priežasčių lietuvių 
nerangumas ir naujienų baimė af- 
ba konservatizmas. Toliau, nepa
sitikėjimas valdžia, nuo kurios pri
prasta nieko gero nelaukti: taip 
Švenčionių paviete kalba visiškai 
bereikalingai, kad valdžia už išsi
skirstymą į viensėdžius imant tapi 
tikrus mokesnius. Daugumas dar 
bijosi, kad matininkai suras dau
giau žemės, negu knygose užrašyta 
ir paskui valdžia tą žemę senti
kiams atiduos arba bent lieps “vy- 
kupus” mokėti. — Nemažai prie
šinasi skirsfymuisi į viensėdijas 
mažažemiai, kuriems sodžiais nau
dingiau yra gy venti, nes gali dau

IŠ SEINŲ, 
Suvalkų gub.

Suvalkų ūkio draugija 
čia rugsėjo 6, 7 ir 8 d. parodą, ku
rion bus priimama: arkliai, galvi
jai, kiaulės, ayįs, paukščiai, namų 
darbo daiktai, padargai, sėklos, 
vaisiai ir daržovės, mašinos ir ki
ti smulkiojo ūkio įrankiai. Drau
ge bus rodoma parodoje: pieno 
įrankiai (separatoriai, muštuvai, 
sviesto pjautuvai ir kiti daiktai) 
ir kaip jais daro sviestą; aviliai ir 
įrankiai, vartojami prie bičių. Sei
nų laukuose bus bandoma mašinos 
ir«ėmės dirbimo įrankiai. Be to, 
per parodą kiekvienos ūkio šakos 
žinovai skaitys pamokymus lietu
viškai ir lenkiškai

Už visųgeriausius į parodą pri
statytus daiktus bus išduodamos 
dovanos pinigais, medaliais, pagi- 
rimo laiškais arba žemės dirbimo 
įrankiais, sėklomis ir kitais tiems 
panašiais daiktais.

Kas nori gauti vietas nakvynei 
ir savo rodomiemsiems daiktams, 
turi kreipties, ne vėliau kaip rug
sėjo 1 d., į Seinų Vartotojų Drau
giją “Gaspadorius”'.

("Žemdirbys”).

PARODA PANEVĖŽYJE. * 
Panevėžio “Daržininkavimo dr- 

ja”, rugsėjo 8, 9 ir 10 d., ren
gia parodą ant “Ūkio draugijos” 
parodos pleciaus. Paroda susidės 
iš šių skyrių: I. Gėlių (kvietkų) 
veisimas: dekoracijos (papuoši
mai), kambario ir oranžerijų gė
lės. II. Vaisiai ir uogos. III. 
Daržovių veisimas: šalteliu ir »1- 
tezių daržovės. ir <iai
šių vynai, likierai, kiaušių ir obuo
lių gira ir tt. V. Sodininkavimo 
įrankiai, baldai, prietaisai ir tt. 
VI. Mokslo skyrius: moksliški 
rinkiniai, literatūra, daržų ir par- 

~ kų plianai ir tt.
Norintieji dalyvauti parodoje, 

teprisilaiko prašymuose šio pavyz
džio, atsakydami į klausimus:

.1. Eksponento (išstatytojo) 
das, tėvo vardai, ir pravardė, < 
pavadinimas firmos.

2. Eksponento adresas.
3. Eksponatų (išstatomojo 

lyko) įvardijimas.
4. Ar reikalaujama vieta po 

stoge, - ore arba vitrinose (sky
rium, palapinėse) ?
• 5. Kiek maž-daug reikia vietos?

Eksponento parašas.
Skaitlinės ir adresas turi būti 

įrašomas kuo-aiškiausia.
Daržininkavimo draugijos ko

miteto adresas:
Panevėžys, Bajorų gatvė, dakta

ro Antašausko namai.
Meldžiamieji, su prisiuūtimais 

nesivėlinkite 1
Komiteto vardu:

Aleksandras Purickis. 
(“Žemdirbys”).

liepus,

Iš ALVITO, 
Vilkaviškio pav.

Liepos 26 d. viršininkui 
Makauckio traktierius buvo užda
rytas. Bet ir tai nieko negelbėjo. 
Kaip man pačiam teko persitik
rinti, visuose užkampiuose slapta 
pardavinėjo degtinę limonado vie
toje. Keletas peštukų, sako, pa
samdytų K. sumušė 3 vyrus: A. 
R. ir B.; A. po sanyaitės mirė, o 
B. sveikata dideliame pavojuje. 
Gėda- alvitiečiams! Neva' tai nu
tarimą yra padarę, kad šventa
dieniais smuklės butų uždarytos, 
o paskui patįs siurbia tą izopo van
denėlį kur užkampiuose.

Morkus Garšva.

var- 
arbaypač neturtingiems gyvenimas la

bai pabrango. Mat caro ypata 
ypač varguoliams nemalonumus 
daro. ‘ -

Svetimų kraštų laikraščiai pra
neša, buk pas carą įtekmė Stoly- 
pino puola, buk caras dabar ne mi- 
nisterių pirmininko klauso, bet pa
sidavė įtekmei savo rūmo tarno ir 
kokio ten popo fanatiko, kuris 
ypač stengiasi kenkti Stolypinui. 
Jeigu laikraščiai teisybę rašo, tai 
gal Stolypinui atsieis pasitraukti 
nuo vietos, ant kurios, ant nelaimės 
kraštui, jis teip ilgai laikosi. Pa
našus paskalai nesykį buvo ir Mas- 
kolijos laikraščiuose platinami, bet 
pasirodė neteisingais. Tas pats 
gal būt ir su dabartiniais paskalais.

Kitą mėnesį caras vėl ren
giasi keliauti užsienin. Atlankys 
jis Turkijos sultaną, Grekijos ir 
Italijos karalius. Bet ypač 
joj daugumas gyventojų ne 
geidžia jo atsilankymo.

dorą. Užėmę jį, išpanijonai mie
stą uždegė, nukasė tvirtovės pyli
mus, užpylė grabes parengtas mie
sto gynimui. Nuo Nadoro išpa
nijonai kanuolių šūviais išvijo 
niaurus ir iš Zeluano ir tokiu bil
du svarbiausios maurų gintuvės 
pateko išpanijonams.

Tokiu budu pradėtas liepos mė
nesyj išpanijonų karas su Morokko 
pakrančių maurais pasibaigė. Ap
linkinėse Nador stovi dabar 20000 
ispaniškų kareivių. Jų užtenka at
mušimui maurų, jeigu jie bandy
tų savo tvirtoves atgauti. Bet da
bar dar nežinia, kaip užsilaikys 
Morokko sultanas. Jeigu jo ka
riumenė įsikištų į karą, išjianijo- 
nams reiktų karas vesti su visu 
Morokku, kam nepakaktų tos ka
riumenės, kokia yra Mellilės ap
linkinėse. Bet Ispanijos randas 
netiki, kad sultanas Mulai Hafig, 
niekeno nepadrąsiptas, drystų su Is
panija karą pradėti; padrasintojų 
šiuom tarpu nėra, nes terp didžių
jų Europos viešpatysčių neatsira
do nei vienos,-dairi butų pritarusi 
sultano protestui prieš įsiveržimą 
išpanijonų į tikrojo Morokko plo
tus. Todėl Ispanijos randas tiki, 
kad karas, kuriame žuvo keli tūk
stančiai išpanijonų, pasibaigė. Be 
abejonės Ispanija pasilaikys., sau 
jos kariumenės užimtus žemės plo
tus, nes kitokio atlyginimo tikėtiesi 
negali. Juk parančių maurai pi
nigų neturi, kuriais išsipirkti nuo 
Metinio jungo galėtųr

Dėl užganėdinančių žinių, atėju
sių nuo karo lauko Morokko sul- 
tanate, ministerių rodą nutarė Is
panijoj panaikinti karo stovį, iš
ėmus Barcelionos ir Gorono ap- 
skričius, kur karo stovis paliktas, 
nes gy ventojai užsilaiko ne ramiai, 
randas bijosi, kad čia vėl ne kiltų 
revoliucija.

15 LIETUVOS

da-

pa-

Vėlionis turėjęs

juokais.

Itaii- 
labai

I11O

iMinne
autų

! PRANCŪZIJA.

kas svarbiausia, kad ji pasiekė sa
vo išradimais užsipelnusius jos sū
nus. <Nėseniai^išlėkęs oran su sa
vo orlaiviu be baliono arba teip va

IŠ KAUNO.
Tūlas Jozef Chorąžy, lenkiškas 

juokdarys iš Krokavos, gavo iš 
Kauno gubernatoriaus leidimą kel
ti Kauno gubernijos miestuose ir 
miesteliuose lenkiškus vakartis su 
vaidinimais ir dekliamacijomis. 
Tarp kitų tas lenkas iš Krokavos 
kels vakarus: Vilkmergėje, Šiau
liuose, Panevėžyje, Raseiniuose, 
Telšiuose. Matyti, musų lenkai- 
dvarponiai tyčia parsitraukė jį iš 
Krokavos varyti lenkiškai agitaci
jai tarp pradedančių gauties Lie
tuvos miestelėnų.

IS SUVALKŲ.
Vinco Mickaus ir kitų (apie 20 

žmonių) byla, kuri buvo paskirta 
rugpiučio 21 d., advokatams rei
kalaujant, atidėta. Teismas nuta
rė iššaukti dar 22 liudininku, ku
rių reikalavo advokatai. Gynė: A. 
Bulota, Sokolovas, Romanas, Ptj- 
nickis, Makou'skis iš Varšovos ir 
Broms.

("Lietuvos Žinios”).

prašy

stačia 
vienai

Sulyg Peterburgo cenzūros nu
rodymo valdžia nutarė neįleisti į 
Rusiją daugelio Amerikoje einan
čių lietuviškų laikraščių.. Taipo, 
dabar nėra leidžiama Lietuvoj: 
"Vienvbės Lietuvninkų”, “Kovos” 
ir

'Ir draugi- 
ii tokiems 
? šį vaka- 
įrgonininkų 
Svtiias.

IS ŠERP.

Pareina iš

15 ALEKSOTO VALSC., ** 
Marijampolės pav.' z

Juozas Krušinskas nibų siuvė
jas ėjo į Ameriką. Išėjo iš namų 
rugpiučio 20 d. ir tą pačią naktį 
tapo papiautas.
su savimi apie 50 nib., kuriuos 
žmogžudys iš jo atėmė. Rado ve
lionį Borgskio šile, einant iš Kau
no į Marijampolę plentu. Sako, 
buk J. Krušinskį papiovęs vadas, 
kuris jį vedė į Ameriką. Kadan
gi jie važiavo Slapikio arkliais, tai 
policija suėmė pastarąjį ir pasodi
no kalėjiman, o sukruvintas veži
mo vietas 
dytojui.

išplovusi, nusiuntė tar-
A.

("L. U.”).

pas

VEIVERIŲ, 
Suvalkų gub.

Šįmet Veiverių Seminarijos pir
majame kurse buvo 23 vietos. 
Priimta 21, taigi dar pasilieka dvi 
vieti. Kas urnai paduotų 
mą, galėtų dar įstoti.

Tarpe įstojamųjų yra du 
tikiu, vienas evangelikas,
lenkas, kiti septyniolika lietuviai.

Daugeliui, gal, keista pasirodys, 
kodėl dvi vieti liuosi pasiliko. Gal 
rodyties, kad nebuvo kandidatų. I 
Tuo tarp“ kandidatų buvo net 
64, bet per kvotimus taip daug bu
vo reikalauta, kad vos trečioji da- 
lis išlaikė. O labai gaila, nes mo
kytojų mums reikia, ir labai reikia.

V Ten but fs

ŽALVĖDARIŲ, 
Naumiesčio pav.

Pavakarop rugpiučio 13 d. 
moksleivį Joną Vilkaitį buvo kra-
a. Neradę jo paties namie, išver
tė visą namą augštyn kojomis. Ra- 
lę keletą legališkų knygučių ir 
dar neatplėštą laišką iš Amerikos, 
mstatė protokolą ir išpyškėjo, sau. 
Manoma, kad tai buvo įskųsta, nes 
žandarai žinojo net ir tai, kokioje 
lovoje J. V. guli. Tikėjosi rasią 
brauningą. Gaila tik tokio sun
kaus darbo ir kelionės, nes net ir 
vežėjas stebėjosi: “kad girdi, lė
kėme tai lėkėme visu keliu, kaip 
padūkę”. Silpnutis-Svvruolis.

("L. U.”). '

Iš LIEPOJAUS.
Pereitą sanvaitę vieną dieną va

žinėjosi už miesto Amerikos kon- 
sulis p. Šmitas su visa šeimyna — 
žmona ir dviem dukterim — sa-



giau gyvulių išsilaikyti ir su dar
bais geriau išeiti. Mažažemiams 
viensėdijos pragaištingos, kadan
gi tuomet jiems daugių daugiausia 
prisieis žefnę parsiduoti ir beže
miais virsti. Taip-pat viensėdijo
se bus blogiau gyventi ūkininkams 
apsileidėliams, nuvargusiems, nors 
jie ir daugiau žemės turėtų; sodžiu
je toki ūkininkai noru-nenoru ne
gali su darbais perdaug nuo kitų 
atsilikti, bet kas kita bus, kaip jie 
patįs ant savo gabalo be kaimynų 
priežiūros ims šeimininkauti, tad 
ne vienam jų prisieis nusigyventi.
— Tokios priežastis spiria valstie
čius šiek-tiek susilaikyti su skirsty
musi į viesėdijas. nekalbant jau 
apie kaštus, kurie atsiranda iš to. 
Ežerėnų paviete yra sodžius, kur 
ūkininkai jau susitarę eiti į viensė
dijas atsimetė nuo to ir nutarė n|uo 
1908 metų permainyti“ visu sodžiu
mi trilaukį ūkį į šešlaukį, su do
bilų ir kitų pašarinių žolių sėjirįiu.

Ūkio mainymas visoje šalyje 
umu laiku labai svarbus dalykas, 
reikėtų tai atsargiai ir labai atsi
skaitant daryti. Jau tas viena, kjad 
išsikėlimas į viensėdijas gali fj>a- 
didinti bežemių skaičių ir emigra
cijų, (ėjimų į svetimas šalis) pabo
do, kaip svarbus visai šaliai tai da
lykas. Atminkime, kad pas nįus 
beveik nėra pramonės (fabrikų), 
kur pasidėtų bežemių darbas. Kjas 
kita butų, kad kartu su skirstymu
si į viensėdijas eitų ir dvarų be
žemiams “dalinimas". Bet vy
riausybė kol tame reikale lieju- 
viams labai tandžiai pededa, o mes 
patįs neturime tokių įstaigų, k}u- 
rios tuomi užsiimtų. Beto, reikia
atminti, kad ant greitųjų besiskir- 
stant į viensėdijas pasidarys tiek
nesusipratimų, jogei užteks paskui 
teismuos darbo kelioms advokatų 
eilioms. Nors viensėdijos, abelnąi,
yra geras dabar dalykas, bet skir
stantis sodžiui į viensėdijas reikia 
visgi labai ir labai apsiskaityti, kad 

blogo neišeitų. ’ ‘ Y.
(“L. U.”).

KULTŪROS KOVA IR PRIE
VARTA.

Kaip žinoma, neseniai buvo su
važiavę V ilniun stačiatikių šventi
kai su daugybe tikrųjų rusų pasi
tarti, kaip kovoti su lenkyste jr 
katalikyste Lietuvoje ir Baltarusji-* 
joje. Suvažiavimas nusprendė 
griebties įvairių, anot jo, “apsigy
nimo” priemonių, taip antai, steigti 
visokių draugijų valstiečiams pri
pylioti, imti savo globon apšvieti-, 
mo įstaigas ir taip toliau. Bet ne
pasitikėdami tuo vienu keliu ap
galėti savo priešininkų, šventikai 
su tikraisiais rusais pripažino rei
kalingu daiktu prašyti vyriausy
bes, kad ji lenkams neleistų len
kinti baltarusių per slėptines mo- 
kvkbs, -Pilnai pritardamas šio šii- 
važiavimo nulėmimams, vyriausy
bės laikraštis “Vii. Viestnik” 
džiaugiasi, kad -dabar ir rusų vi
suomenė pradedanti užjausti 
“Šfauriavakarių krašto” aprusinl- 
mui. Ligšiol, girdi, tik gubernato
riai, pristavai it urėdninkai teęini- 
pindavę šio pakraščio rusais, da- 
bar gi esą girdėti užuojautos bal
sai ir iš Rusijos gilumos.

Lenkų dienraštis “Kur. Lit.” 
šventikų suvažiavimo nutarimuose 
ir “Vii. Viestniko” ątsiliepimuost 
mato lenkams naujo pavojaus žen
klą. .Nugi tikrieji rusai nutarę 
erzinti rusų visuomenę prieš Lie- 
tuvos ir Baltarusijos lenkus ir 
trukdyti čia jų prakilnų kultūros

vo praeities darbus, tai, nuosekliai 
ir bešališkai samprotaudami, jie 

j turį pripažinti ir rusams, šio me- 
I to viešpačiams Lietuvoje ir Balta- 
įrusijoje teisę taip elgties, kaip 
čia elgęsis savu laiku lenkų pro
tėviai, savitą valstybę turėdami.

štai dviejų misijonierių susigy- 
nimas dėl “kultūros”? Vieni (len
kai) didžiuojasi savo praeitimi ir 
jos vardu reikalauja teisės nu
tautinti lietuvius ir baltarusius. 
Antri, tikrieji rusai, giriasi esą 
viešpataujančioji tauta ir dėlto tu
rį didesnę teisę savo kultūrą, kad 
ir prievarta, diegti užkariautoje 
žemėje. Vieni ir antri supranta 
kultūros darbą tiktai kaipo pra
platinimą savo tautinės kalbos ir 
tikybos Lietuvoje ir Baltarusijoje.

Tegu su “Vii Viestniko” ir jo 
šalininkų nuomonėmis negalima 
sutikti, būtent negalima sutikti su 
ta jo nuomone, jogei vyriausybė 
turinti slėgti kitų tautų kultūros 
darbą, idant liuosai galėtų rusai 
darbuoties. Tačiau reikia pripa
žinti jos nuoseklumą: rusai esan
ti viešpataujančioji tauta, todėl ir 
turinti teisę kitas tautas spausti. 
Rusų veikėjų tas principas kultū
ros kovoje su kitomis tautomis tu
rįs būti, anot kraštutinių rusų, 
viršiausias; kito principo jie sau ir 
nepripažįsta.

Ne taip elgiasi mūsiškiai lenkai. 
Kovoje su rusais, su jų “kultūra”, 
jie nepripažįsta prievartos, reika
lauja, kad vyriausybė nesikištų j 
tų dviejų kultūros kovą. Kokio 
gi principo laikosi tie patįs lenkai 
tautinės kultūros kovoje su lietu
viais Vilniaus vyskupijoje? Kaip 
svietiškoji valdžia yra rusų, taip 
čia dvasiškoji valdžia yra lenkų 
rankose. Ar ta dvasiškoji valdžia, 
kaipo bažnyčios atstovas, nesiki
ša į lietuvių kultūros kovą sųfltyi 
kais? Ką reiškia lietuvių kuni
gų siuntinėjimai iš lietuvių kra
što Baltarusijon ? O lietuvių ku
nigui tardymai, bandymai! Len
kui kunigui leidžiama liuosai pla
tinti lenkų “kultūrą” tarp balta
rusių. Lietuvį kunigą dvasiškoji 
vyriausybė už norą darbuoties 
tarp lietuvių baido klioštorium ir 
kitokiomis bausmėmis. Lenkams 
pakustoms panorėjus lietuvių kal
bą išvaryti iš bažnyčios, dvasiško
ji vyriausybė tuojau skubinasi iš
siųsti tardytojus, bene atras jie ga
limu daiktu jų norams patenkinti. 
Jeigu lietuviai įsigeidžia savo kal
ba išgirsti pamokslus bažnyčioje, 
ta pati vyriausybė dažnai negirdo
mis nuleidžia jų prašymus. Ne
trukus gal nebebus Vilniaus vys
kupijoje nei vieno kunigo, hesi- 
gėdinčio lietuvio vardo, kurs iš
liks nekamantinėtas tardytojų. 
Tuo tarpu lenkai ir sulenkėję ku
nigai, ant kurių lietuviai parapi- 
jonįs. skundėsi, ligšiol nei vienas 
.nebuvo tardomas, nors tardymui 
priežasčių buvo nemaža.

Taip, broliai lenkai, ir mes jus 
mielu noru sutiktume ramioje kul
tūros kovoje, jeigu iš jos pasi
trauktų dvasiškoji vyriausybė. Ir 
mes pirmutiniai pritartume tam 
jos žingsniui. Jeigu jau vieniems 
ir antriems lemta būti priešinin
kais, tad tegu bent dvasiškoji vy
riausybė bus tarp musų abiejų, o 
ne gįenų arba antrų pusėj'

(“V-tis”).

dus, kurių seniau visiškai nepa
žinta. Iš tokių priedų, kiek žino
ma, nūnai ant pirmos vietos rei
kėtų paminėti vadinamąsias “stol- 
las”, kurios dažniausia yra siuva
mos iš įvairių gyvulių ir žvėrių 
kailių ir ant pečių nešiojamos. 
Joms pavyzdžiu patarnavo kunigų 
stulos; vartojiman jos įvesta pirm 
kokių 10 metų. Praeitų metų mo
terų skrybėlėms fasoną imtą iš 
— gamelizdžių, šių metų — iš 
katilų ir rėčių....

Pirm kokių, rodos, keturių ar 
penkių metų įėjo, madon dar vie-

darbą, o vyriausybė dar labiau, ne
gu ligšiol, padėsianti tiems ru
sams imti nagan lenkus. Tai ma
tyti esą iš “Vii. Viestniko’* pane
šimų. Anot “Kur. Lit”,! vyriaur 
sybė, kaipo valstybėj afstovas, ne
privalo lašties į atskirų tautų ir 
tikybų - ginčus. Tegu, sako, vy
riausybė pasitraukia iš ramios kul
tūros kovos tarp lenkų-katalikų it 
tarp rusų-stačiatikių; lenkai pir
mutiniai pritarsią tam žingsniui ir 
mielu noru sutiksją priešininką kul
tūros dirvoje, jeigu jis nebusiąs 
vyriausybės remiamas, tariant, jeit 
gu tuo priešininku busianti viena 
rusų visuomenė.

Tačiau “Vii. Viestnik” ir ke
tinti neketina išsižadėti vyriausy
bės pagelbos rusų kovoje su len
kais dėl kultūros. Kaip?— sako. 
Nejaugi viešpataujančios tautos 
vyriausybė šaltai žiūrės, kaip len
kai kovoja su rusų kultūra Rusi-t 
jos užkariautoje šalyje? Priešin
gai, vyriausybės priedermė esanti 
padėti rusų veikėjams apgalėti 
lenkų kultūrą Lietuvoje ir Balta
rusijoje. Antra vertus, ar tie pa
tįs lenkai ne per prievartą veise 
sąvo kultūrą rusų provincijose* 
kada ten viešpatavę ? Taigi, jei-t 
gu lenkai pripažįstą prakilniais sa

LIETUVIŲ ĮTEKME “MADO
JE”.

“La donna e mobile”—sako vie
na italų daina, ir tiesą sako. Kaip 
pati moteriškė dažnai yra, it toji 
nendrė, į visas puses svyruojanti
— “mobile”, taip ir jos “mados” 
yra amžinai įvairiuojančios! Ne
praeina, kaip žinoma, sezono, kad 
nepersimainytų moterų drabužių 
mada, kuri per ilgus laikus tiek 
kartų yra persimainiusi, kad šian
dien moteriškųjų drabužių istori
kai yra jau pilnus tomus apie tuo: 
drabužius prirašę.... Vienam se
zonui baigiantis, jau Paryžiaus. 
Londono, Vienos madų meisteriai
— madininkai bei madininkės — 
užsiėmę yra įvairiausių moteriškų 
rūbų permainymu, _ atnaujinimu, 
naujų dailesnių formų įvedimu, 
patobulinimu ir tt, be galo ir bt 
krašto I

Kad paįvairinus moterų rubus 
griebtąsi jau ne kartą ir praėjusio 
laiko madų, pradedant nuo kliasiš- 
kosios senovės, paskui viduramžių, 
baigiant Napoleono I-jo laikais, 
įvedant vėl vartojiman tūlas anų 
laikų drabužio formas. Pastara
jam rusų su japonais karui pasi
baigus, pradėta Europoje ir Ame
rikoje pamėgdžioti ir Japonijos 
moterų rubus. Bet ir to visd* ma
dų meisteriams neužtenka. Pa
staraisiais metais įvedė dar ir to
kius prie moterų drabužių prie

nas aprėdalas, tikriau sakant, pa
puošalas, kuris jau po įtekme lie
tuvių “drobulės” atsirado. Kaip 
daugumui" skaitytojų žinoma* dar 
pirm kokių 15—20 metų Lietuvo
je beveik visos moterįs, ypač ište
kėjusios, šventadieniais bažnyčion 
eidamos, nešiodavo drobules, ku
rios būdavo tam tikrai audžiamos, 
kokių penkių mastų ilgumo, su 
įvairiais pagražinimais galuose. 
Šitas drobules moterįs nešiodavo 
apsisupusios ant pečių, o abudu 
jų galu, iš užpakalio augščiau al
kūnių pryšakyn antmestu, žemyn 
šalyse kabodavo. Kiek man žino
ma, iš iniciatyvos Dr. Sauenveino, 
Tilžės fotografas Minzloffas su 
kitais lietuvių paveikslais, rodos, 
pirmas nutraukė ir vienos senos 
lietuvės paveikslą, su drobule se
novišku budu apsisupusios. Bus 
kokie septyni ar~ aštuoni metai, 
kaip Minzloffo minėtosios lietuvių 
fotografijos buvo atmuštos Leip
cige išleidžiamojoj “Illustrirte Zei- 
tung”, vėliau ir kituose iliustruo
tuose Europos laikraščiuose; ir 
tik iš šitų paveikslų Europos mo
terįs susipažino su lietuvių dro
bule ir jos nešiojimo budu. Dro
bulė tūloms Vokietijos moterims, 
rodos, labai patiko ir, neilgai tru
kus .pradėta jos nešiojimą pa- 
mėgždžioti. Man pirmą kartą te
ko matyti niešiojant drobulę 1905 
m. vasarą Franzensbade, kur kas
met suvažiuoja daug tūkstančių 
moterų iš visų Europos kraštų gy- 
dytiesi. Kaip patyriau, tie dvi jau
ni vokietaiti, kuriodvi tuomet 
“drobules” nešiojo, buvo abidvi iš 
Prūsų. Praeitaisiais metais dro
bules nešiojant teko man matyti 
jau gana dažnai ne tik Franzen
sbade, Bad Elstere, Dresdene, Ka
raliaučiuje, bet ir Pragoję, šįmet 
taip-pat tankiai tenka matyti Fran
zensbade ne tik Vokietijos, bet ir 
Austrijos moteris drobules nešio
jant. Ar tas drobules vartoja ir 
Prancūzijoje, Anglijoje, Italijoj— 
ne teko sužinoti; tiek tik paminė
siu, kad kartą ir Vilniuje šią va
sarą esmi matęs jauną moteriškę 
su drobule.

Žinoma, nuo lietuvių drobulės, 
kuri, nors iš plonų linų austa, vis* 
dėlto buvo audeklinė, Europos ma
doje tik pavydalas liko ir dėvėji
mo būdas, ji čion yra iš ploniau
sių šilkų austa, dažnai labai reta 
(Seidegaze, Seidemousseline) ir 
įvairiausių spalvų. Tiesą pasa
kius, drobulė augalotų, laibų mo
terų stuomenims priduoda daug 
gražumo, todėlei, žinoma, ir nešio
jama. Aną dieną teko matyti tū
lą jauną, jau ištekėjusią, vokietę, 
kuri turėjo tokią plačią šilkų dro
bulę, viršuje ir apačioje kaž-kokio 
žvėries brangiu kailiu plonai ap
vadžiotą. Į ką dar pavirs drobulė 
Europos madoje ir kaip ilgai ji 
tenai bus vartojama, sunku atspėti.

Etnografą, tuo tarpu gali tik 
interesuoti faktas, kad, Lietuvoje 
beveik visur išnykusi, drobulė Eu
ropos moterų madoje vėl — bent 
šiais metais — tarytum atgijo ir 
įgijo tarptautiškumo karakterį 
Panašiai yra atsitikę ir su lietuzriy 
kanklėmis: Lietuvoje jos beveik 
visiškai išnyko, o pas įgaunius ir 
finus jos yra ir šiandien plačiau
siai vartojamos.

Francensbade. 
(“V-tis”).

LIETUVIŲ GYVENIMAS VO
KIETIJOJ.

(Musų korespondento).
Dortmunde (Vestfalijos apygar

doj), lietuvių gyvenama apie 7 
vedę ir 15 pavienių; bemaž visi 
dirba anglių kasyklose. . Uždar
bis nevienodas: nuo 3 markių 50 
pfg. iki 6 markių už 8 valandų 
dienos darbą.

Gyvenimas jų bėdinas, nes ne
pakanka uždirbtų pinigų jų nedo
ram, nenormališkam gyvenimui, 
L y. visupirmu girtuokliavimui. 
Minta kuo pigiausia, prasčiausia, 
kad tik daugiaus atliktų degtinei... 
Kad kambaryj butų švarumas ir 
vaikai kad žmogiškai butų aprė
dyti, tas negalvoj: kambariuose 
gulima po daug žmonių, susikim- 
šę kvėpuoja netikusiu oru, ypąč

mi^gaman; kambaryj atlieka 
išmetimą per virš paimto alkoho
liais į lam tikrą indą. Tąi teko 
mStyti pas vieną vedusį, kurs už
laiko 4*į)avienius vyrus.

Nors ” policijos neleidžiama 
g/ienti, bet kad retai kon- 

trdfiuojkma, tai įstatai nieko ne
gesti. 4

'Lietusiai čia persekiojami ir ne- 
apfcenčūftni vokiečių ypač todėl, 
kad atėjūnai veda prastą gyveni
mą; bet kad Dortmunde yra 200- 
000 gyventojų, tai ant mažo skai
čiaus Ifetuvių atkreipiama mažai
atydos.

Lietuviai, bijodami, kad jų ne
pažintų, nepaskaitytų ateiviais gė
disi kalbėti lietuviškai, kiti teip iš- 
tautėją, kad į savo lietuvišką kal
bą įtraukia didesnę dalį vokiškų 
žodžių. Žinau vieną vedusį lietu
vį, kurs su savo vaikais negali at- 
sakančiaT susikalbėti: mat jo mo
teris lietuvė kalba vokiškai, todėl 
ne mato reikalo mokinti vaikus 
pirmiausia lietuvių kalbos, o pats 
žmogelis taip negabus, kad jau 18 
metas kaip gyvena Vokietijoj, ir 
nemoka vokiečių kalbos.

Dortmunde gyvena normališkai 
vienas lietuvis, kuriam pareina 
Škotijos lietuviškas laikraštis 
Rankpelnis”, šiaip niekas laikraš

čių neskaito.
Netolimam sodžiuj Courle lietu

vių gyvenama 300—400. Jie dir
ba anglių kasyklose, visi gyvena 
arti vienas kito, gyvena panašiai 
kaip Lietuvos dvaro darbininkai. 
Tasai lietuvių apgyventas sodžius 
yra gražioj vietoj, aplinkui yra 
miškai, tyras oras, šeimyninkės- 
lietuvės turi savo darželius. Bet 
žmonės gyvena apgailėtinai: žmo
nės teip tamsus, kad jau tamses
nių negali būti. Jų papročiai to
ki : parėjus iš darbo, susirenka 
keletas artymesnių, pasistato ant 
kiemo staliuką, parsineša butelį 
degtinės ir kazyruoja, sutemus įsi
gėrę vyrži dainuoja, grajina ir tt 
linksminasi, o šeštadienio vakarais 
ir sekmadieniais galutinai pašelsta: 
netik vytai, bet ir moterys, nusi- 
gėrusios, šokinėja, dainuoja; var
toja bjauriausias kalbas. Būva ga
na ir peštynių, per ką papuola į 
kalėjimus.

PavienitĮ lietuvių padėjimas sun
kesnis' 'negu vedusių; jie išnau
dojami netik darbdavių, bet ir šei- 
mvninkių: vedęs lietuvis laiko sta
bas iš 2—3 kambarių, už juos mo
ka į mėnesį 9 mark. Gauna ir 
daržą. Užlaiko 3—5 pavienius vy
rus, kurie moka už guolį ir juodą 
kavą ant mėn. 11 markių, turi vi
si gulėti viename kambaryj. Lo
vose ėsti tik mažuma šiaudų ir 
kokis ten susmirdęs užklodalas.

Nežiūrint, kad teip gyvena ir 
elgiasi vis-gi yra karštais katali
kais, stengiasi kiekvienas, išsipa
giriojęs, išpildyti kuo geriausia 
tikėj fališkas pareigas.

Courfo .lietuviai neskaito jokių 
laikraščių,' tik mačiau pas vieną 
krautuvininką vokietį lietuviškų 
knygų: maldaknygių, gyvenimą 
Panelės šv., apie Širdį Pono Jė
zaus, keletą kitų švento tarinio ir 
Liepuko eilėmis parašytų knygu
čių. v

Sodžių Courl, lietuviai vadina 
Kurelis.

Netoli yra Essai, plačiai žinomi 
Lietuvoj, ten lietuvių yra į 50 ve
dusių ir 230 pavienių. Dirba an
glių kasyklose ir geležų dirbtuvė
se. Gyvena kaip ir kitų mieste
lių lietuviai, tik Essuose •vokiečių 
policija biauriau elgiasi su lietu
viais negu kitur.

Į Essus vienai vpatai pareina 
visi katalikiški laikraščiai, kuriuos 
ir kitiems duoda skaityti.

Coelne lietuvių pavienių yra į 
10.

Šitoj1’Apygardoj lietuvių fcama 
da ir kitaosė sodžiuose, miesteliuo
se, bet apie juos sunku sužinoti.

Naujai atkeliavusiems į Vestfa
liją, nemokantiems vokiečių kal
bos, sunku įgauti darbas; čia ap
skritai Rimkus darbininkų padėji
mas. " Z. Ilgūnas.

______
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IŠ AMERIKOS
PEARY SUGRĮŽO.

Old Town, Me. 23 d. rugsėjo 
su savo laivu Roosevelt, atkako čia 
garsus šiaurių tirinėtojas Peary, sa
kantis, kad tik jis prisigriebė prie 
šiaurinio žemgalio. Pirm jo į 
New Yorką atkako kitas tirinėto-l 
jas, Dr. Cook. (iai kaip su sugrį
žimu Amerikon, teip ir su prisi- 
griebimu prie žemgalio Dr. Cook 
ištikro pralenkė Pearį. Tą klausy
mą tirinės specijalistai. Sugrįžusį 
Peary pasveikino, kanuobu šūviais

kad vyrai per daug prisigėrę sa- ir varpų skambinimais.

DAILININKŲ KOLIONIJA.
Seattle, Wash. Netoli Lake 

Washington, Westem Academy of 
Beaux Arts pirko 50 akrų žemes 
ir ant jos parengs dailininkų kolio- 
niją. Pinigus duoda milijonierius 
Capt E. W. Johnston.

GIRIŲ REZERVACIJOS.
Kadangi kapitalistai pradėjo bai

siai Amerikoj girias 'naikinti ir 
daug jų išnaikino, tai kongresas 
paskyrė girių rezervacijas, kurių 
kapitalistai naikinti negali, nes gi
rios tos yra rando prižiūrima tau
tos savastis. Girių rezervacijos, 
drauge su girioms Alaskos ir Por-. 
to Rico, užima plotą 195 milijonų 
akrų. Tiek girių, išėmus ’Masko- 
lijos ir Kanados niekur kitur nėra. 
Bet nereikia užmiršti, kad kas me
tai Amerika sunaudoja 3% karto 
daugiau medžių, negu jų g^’i pri
augti. Tame tai ir yra d’^b« gi
rioms pavoju >

JAUNA SAUŽUDE.
Viragua, Wis. Čia bandė su 

chloroformu nusižudyti 14 metų 
mergaitė, Nellie- Brown, kadangi 
motina jai ne leido apsirėdyti per 
daug permatomais naujais drabu
žiais. Ji nuo tėvo paėmė 10c. 
neva. popieros pirkti, bet nusipir
ko chloroformo. Rado ją jau be 
žado, nuo chloroformo užmigusią. 
Daktarai ją Vienok atgaivino. Ji 
buvo apsirėdžius, kada ėmė chlo
roformą, tais drabužiais, kurių 
motina ne leido nešioti.

SUVIENYTŲ VALSTIJŲ STA
TISTIKA.

Apie 65 tūkstančiai darbininkų 
surašytojų bus reikalaujama dary
mui tryliktos dešimtinės statistikos 
nuo balandžio 15 d., 1910 m.

Tame skaičiuje 45 tūkstančiai 
surašinėtojų bus panaudoti lauko, 
derėjimo ir agrikultūros statistikai.

štai dešimtinei statistikai bus rei
kalaujama į 11000 surašytojų datl- 
giaus, negu pereitai, 1900 metų.

PEARY NORI PASITRAUKTI 
IŠ LAIVYNO.

Pagarsėjęs šiaurių tirinėtojas, 
prisigriebęs prie šiaurinio žemga
lio, kaip pats užtikrina, Peary, 
kaip rašo laikraščiai, rengiasi pa
sitraukti su visu iš Jungtinių Val
stijų laivyno ir gyvenimą daryti 
iš raštų ir pranešimų apie savo 
ištirimus ir keliones šiauriniuose 
kraštuose. %

PAVOJINGA ELEKTRIKĄ.
Pittman Grove, Pa. Netoli nuo 

čia, ant elektriško gelžkelio vėžių 
likosi užmušti du laukų darbinin
kai. Manoma, kad vienas iš jų, 
eidamas užitiynė ant elektrizuotos 
šėnies ir likosi užmuštas, kitas gi, 
besistengdamas gelbėti, gavo teip- 
gi elektrikos smūgį ir jos teipgi ta
po užmuštas.

MERGINA ŠEŠIŲ VYRŲ MO
TERIS.

Kansas City, Mo. Neseniai čia 
gyvenantis Frederick Chapman 
apsivedė, kaip manė, su jauna mer
gina. Bet vyras jos kraičio skry
nioj rado šešis apsi vedimo aktus. 
Ji jam ir prisipažino, kad ji turi 
šešis gyvus vyrus, nuo penkių ji 
pabėgo. Pats šeštasis vyras ją ap
skundė ir ji tapo suareštuota.

REIKALAUJA APSUNKINI
MO ATEIVYSTES.

Pagarsėjęs Amerikoj angliaka
sių organizacijos vadovas John 
Mitchell reikalauja apsunkinimo 
ateivystės. Jis reikalauja, kad kiek
vienas ateivys, atkakęs Amerikon, 
mokėtų uoste 10 dot ir kad, apart 
kelionės tikieto iki vietai, turėtų 
dar 25 dol. kišeniuj.

ORLAIVYS ŽMONIŲ VAŽIO- 
JIMUI.

New York. Laike apvaikščioji- 
mo šimtmetinių sukaktuvių Hud- 
son-Fultono čia bus parengtas or- 
laivys važiojimui žmonių. Orlai- 
vys galės paimti 15 žmonių.

NEGERIAUSIO BUDO TIRI- 
NETOJAS.

New York. Laikraščiai prane
ša, jog pavydintis savo konkuren
tui šiaurių tirinėtojas Peary atsi
sakė net priimti Dr. Cooko raštus 
instrumentas ir daiktus ant savo 
laivo. O vienok jis net su prie
varta paėmė Cooko sudėtus jo val
gio produktus ir jų savininko prie 
jų prįleisti nenorėjo. Neįstabu to
dėl, jeigu Cook randa vis daugiau 
pritarėjų, o Peary patinka diktai 
priešų. Terp europinių tirinėtojų 
nieko panašaus ne būva.

PASKENDO LAIVAS.
JacksonviUe, Fla. Užbėgo ant 

uolų garlzivys Zeebnrg ir teip drū
čiai tapo pagydytas, kad nėra vil

ties garlaivį išgelbėti. Vilnys di
delės, todėl prie skęstančio laivo 
negali prisigriebti nė velkantiejie 
garlaiviai. Įgula skęstančio laivo 
susideda iš 28 jurininkų, tie žmo
nės dar ne apleido laivo.

NUSIBANKRUTINd DU BAN
KAI

Pittsburg, Pa. Čia nusibankru- 
tino du bankai: Žemės Trust Co. 
bankas ir Mercantile Trust Co. 
Mat padėję bankose pinigus, visu 
pulku atėję, pareikalavo jų su
grąžinimo, o bankas urnų laiku pi
nigų išmokėti negalėjo. -

PRANAŠAUJA SVIETO PA
BAIGĄ.

West Dusbury, Min. Čia yra 
tikėjimiška sekta “Apaštalų baž
nyčios”. Jos pranašas išpranašavo 
svieto pabaigą sekančią pėtnyčią; 
jeigu gi tas šįmet neišsipildytų, tai 
tikrai išsipildys sekantį metą. Tur
būt pranašui ir jo pasekėjams 
atseis apsivilti.

UŽMUŠTI NEPASISEKE, TAI 
PATS NUSIŽUDĖ.

La Crosse, Wis. Gyvenantis 
čia 27 metų vaikinas William 
Schafer, kaip galima iš pravardės 
manyti, vokietis, savininkas duo
nos kepyklos bandė savo tėvą nu
šauti. Bet kad tas nepasisekė, tai 
sau įvarė kulką į galvą ir atliko 
ant vietos.

EXPLIOZIJA.
Seattle, Wash. Važiuojant au

tomobiliu VVilleri gatve, užvažiavus 
ant medinio tilto, expliodavo ga- 
zolinos rezervoaras, išardė automo
bilių ir uždegė jo griuvėsius. Trįs 
jaunos moterys sudegė, o keturios 
ypatos likosi sunkiai sužeistos.

MERGINOS KŪNAS.
Portsmoufh, Ohio. Ohio upėj 

rado kūną 22 metų merginos, dar
bininkės čeverykų dirbtuvėj Katrės 
Patten. Nežinia tikrai, ar-ji kokių 
niekšų likosi nužudyta, ar pati, per 
neatsargumą, įpuolė į upę ir pri
gėrė.

Pirmoji prelekcijos tema buvo 
maž daug sekanti: Ko tu čia 
Amerikon atvažiavai ? Ką žadė- 
jai veikti? Ką sakei tėveliams, 
broliams, seserims, pačiai ar nu
mylėtinei? Beabejonės, prižadė
jai juos šelpti. Bet čia atvykęs, 
kokį kelią išsirinkai ir kur nubri- 
dai? Pasižiūrėk į save, savo vai
kus ir savo praeitį ir ateitį. Kaip 
ilgai dar galėsi dirbti?

Didžiausia musų yda, didžiausias 
nusidėjimas prieš dorą, Dievą, baž
nyčią ir prieš visą visuomenę, tai • . 
svaiginančių gėrimų gėrimas.

Ar kada užklausėte, iš kur kįla 
terp musų visokios nelaimės? Iš 
kur kįla nesutikimai, peštynės, pa
leistuvystės, svetjmoteriavimai? Iš 
kur kįla baisios ligos' beprotystės 
ir kitos nelaimės? Viskas kįla mio 
gėrimo svaiginančių gėrimų.

Buvo aiškinamas kūdikių prigi
mimas, paeinantis nuo motinos kū
no ir proto. Potam kaip veikia 
ant kūdikių motinos įspūdžiai. 
Jeigu motina nesibiauri gėrimu, 
nors ir iš girtuoklių gali užgimti 
doras kūdikis; jeigu motina myli 
gėrimą, jais nesibiauri, tada kūdi
kis įgema girtuokliavimo geidu
lius, tampa girtuokliu.

feippat ir blogas auklėjimas, 
pratinimas prie gėrimo, vaikus pa
gadina ir padaro girtuokiais, nes, 
anot patarlės, “pripratimas yra 
antru prigimimu".

Buvo rodomi paveikslėliai žnų^- 
gaus skilvio: kaip ’ svaiginančių^ ** 
gėrimų gėrimas ant jo veikia.

Potam buvo rodomi įvairus pa
veikslai, pritaikyti prie lietuvių gy- 
venimo ir prietikių. Paveikslai ir 
paaiškinimai darė neapsakomą ant 
klausytojų įspūdį, nes tai ištiesų, 
buvo labai įspūdingi. Nekuriuos 
pavyzdžius čia paaiškinsiu.

Pirmas paveikslas. Vyrukas iš
važiuoja Amerikon, atsisveikina su 
tėvais, gentims. Turi prieš save 
du keliu. Bet jis Amerikoje pa
puola į blogą draugiją, pripranta 
gerti, kazyruoti, pagenda, nupuo
la. Kuomet kitas jo draugas eina 
kitu keliu: jis pakyla, išsilavina. 
Pirmas paima gėrimo, palaidunavi-

VETROS..
• New Orleans, La. Golfo pa

krantėse siautė 21 d. rugsėjo vėt
ros, kurios vien mieste New Or
leans pridirbo nuostolių ant 600- 
000 dol. Laike tų vėtrų pražuvo 
ir tūlas žmonių skaitlius; pražuvu
sių skaito su viršum 100.

NELAIMES ant GELŽKELIŲ.
Patec, New Hampshire. Neto

li nuo čia susimušė du gelžkelio 
traukiniai. Prie to keturios ypa
tos tapo užmuštos.

Seattle, Wash. Pilnas žmonių 
gatvinis karas, iššokęs iš vėžių, už
bėgo ant vienų namų ir susidaužė. 
Prie to 50 ypatų tapo sunkiąi su
žeistų.

GAISRAI.
Cadillac, Mich. 23 d. rugsėjo 

miestelyj Wexford siautė gaisras, 
kuris išnaikino visą miestelio vidu
rį ; išliko tik viena krautuvė ir ho- 
telis, kitas visas vidurmiesčio trio- 
bas išnaikino ugnis.

Pittsburg, Pa. Priemiestyj 
Millvale 26 rugsėjo siautė gaisras. 
Ugnyje pražuvo trejatas vaikų.

IŠ DARBO LAUKO.
K Pereitą sanvaitę Jungtiniuose 

Valsčiuose buvo 171 nusibankruti- 
nimas, arba ant 27 mažiau negu 
užpereitą.

Chicago, III. Chicagoj strei
kuoja daugelis budavonių darbi
ninkų. Darbininkai stengiasi pri
kalbėti pristoti prie streiko dar
bininkus dirbančius prie visų nau
jai statomų triobų. Tokiu budu 
streikuose dalyvautų 25000 darbi
ninkų ir darbai prie visų naujai 
statomų triobų pasiliautų.

Butte, Mont. Darbai eina čia 
vidutiniškai, bet dabar matyt dik
tai be darbo žmonių, nes' pasibai
gus darbams, daug darbininkų nuo 
tarmų čia suvažiavo.

LKIĮfflAI AMERIKOJ.
Dr. GRAICUNO PRELEKCIJA.

Z?r. Graičuno prelekcija apit gvr- 
tuokliaz’inią, jo pasekmes ir kūdi
kių užlaikymą, buvo 19 d. rugsė
jo, bažnytinėje svetainėj* Town 
oi, Lake.

Prelekciją atidarė kun. A. Sta- 
niukynas, paaiškindamas prelekci
jos tikslą. _

mų kelią, o kitas blaivystės, doros 
kelią.

Kitas pavyzdis. Tėvas pragerią 
visą uždarbį. Jo vaikutis, išblyš* + 
kęs, nudriskęs. Kartą jam ge
riant karčiamoje, jo vaikutis atei
na jį vadinti namon. Saliuninko 
mergaitė ir saliuninkas juokiasi iš 
jo vaiko, jog jis teip blogai išrodo. 
Girtuoklis užsimąsto, padaro tvirtą » 
prižadėjimą negerti. Išniekina sa- 
liuninką, jog dėl jo jis yra teip nu
puolęs ir dar jis jį ir jo kūdikį iš
juokia. Pareina namon ir dau
giaus negeria. Dirbdamas ir do
rai elgdamasis jis pasikelia ant 
augštesnio laipsnio, tampa perdėti- 1 
niu, pratursta ir lieka turtingu, 
dideliu žmogum.

Trečias pavyzdis.' Praturtėjęs 
žmogus, arba paveldėjęs tėvų tur
tus, pradeda girtuokliauti, palaidu-
nauti. Namus ir turtą apleidžia, ; 
naikina, viską išnešioja ir pralei- 4 
džia ant gėrimų ir kazyrų. Potam 
tapęs nuskurėliu. pradeda dirbti ' 
negerus vekselius. Patenka poli
cijai. Sėdi kalėjime. Ant galo 
gauna girtuoklystės ligą. Nužudo L 
savo moterį. Išsiblaivęs, pamato, 
kokią niekystę papildė, tada pats ;
sau į kaktą įvaro kulką. Jo duk
tė likusi vargše, sunkiai gyvena,
sunkiai dirba, nyksta ir ant galo 
gauna džiovą ir numiršta. '

Ketvirtas pavyzdis. Eina į mo- J 
kyklą du vaikai. Vienas stengiasi 
mokytis; kitas, išėjęs ant gatvėj
meta knygas, neitia į mokyklą ir 
dar savo draugą besimokinantį iš
juokia. Pirmasis mokinasi, išeit
na augštus mokslus ir ant galo 
tampa teisėju. Antrasis gi pasi
lieka paprastu žuliku, nieko nemo
kančiu dirbti ir ant galo krimina
listu. Kada abu jau paseno, pir
masis, teisėjas, kartą, teisdamas 
niekdarį, dasižinp jog jis tai tai 
pats jo vaikystės draugas. Jis, a^ 
siminęs viską, apsiverkia dėl j** 
niekingo likimo, i I

Penktas pavyzdis. Vaikinas kail 
mietis išvažiuoja į Amerika. Tėl 
vams ir broliams prižada būti gi 
ru, prižada juos šelpti, neužmiršV 
Bet Amerikoje papuola į blogi 
draugiją, papranta gerti ir pal^ 
dunauti; Potarų apsiveda. PaV 
jį truputį suvaldo, bet po kiek la«

vėl pradeda girtuokliauti. Ką 
rėjo, viską ’ prageria. Ant gaV 
prageria ir savo moteries drabtl 
žius. Po kiek laiko gaufta gtrtu< 
klystės ligą vadinamą Dr/irml 
Jremens. Pameta savo pačią t 
kūdikį. Valkiojasi kaip . pašŽT 
nis niekšas. Mato prieš save vk 
nius jį persekiojančius, žalčius d 
visokia* baidyklas. Parpuola 1



toki socija^taį kurie nė socija-lnors vienur, kitur apvaikščiojimai
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Mškini-

Skripka 
ką Dr. 

Potam buvo

iko apie $15. Buvo lakiojanti 
krasa ir dvi dovanos merginoms: 
laikrodėlis ir albumas. Laikrodėlį 
gavo Morta šarkevičienė iš Jersey 
City, kuri gavo 236 krasos korte
les. Albumą gavo A.' Pareigiutė 
už 213 krasos kortelių.

Merginų čia bus į 60, išskyrus 
keletą, kitos neskaito laikraščių nė 
Mmį

’ 36 kuopa L. S. S. A. ketiną 
kun. M. šedvydį patraukti į teis
mą už šmeižimą bažnyčioje.

Juozuks.

mėšlyną ir ten guli. Pamato šu
nį begraužiant kaulą, jis jį atima 
ir pats graužia. Nueina į girią 
ir užmuša žmogų ir jį apiplėšia.

• Ant galo pats nusižudo, ir pasilie
ka gulėti kaip šuo. Jo moteris, 
negalėdama pragyventi, sunyksta 
ir be laiko numiritL

\’isi tie pavyzdžkn buvo rėdomi 
paveikslais su prelegento

=7mu.
Po pertraukai, kun. 

kalbėjo patvirtindamas, 
Graičunas nurodė.
Dr. Graičuno paveiksluota prelek- 
cija apie kūdikėlių užlaikymą.

Prelekciją užbaigė kun. Skrip- 
■> ka prakalba.

*1 . Prelekcijos 1 klausytis susirinko 
j tiek daug žmonių, jog nesutilpo 

į salę. Buvo pristoję žmonių pil
nas karidorius apie langus ir visur, 
kur tik galėjo tilpti. Teip buvo 
prisikimšę, jog atvažiavus Dr.

[ Evanso pagelbininkui, jis niekaip 
negalėjo dasigauti į svetainę, tu- 

. rėjo grįžti atgal. ‘ /
. Apie naudą tokios prelekcijos
• kiekvienas gali suprasti. Tik su 
panašioms prėlekcijoms galima tik
rai atvesti žmonelius į tikrą kelią,

Prelekciją visiems labai patiko.
Lietuviški kunigai entuzijastiškai 
Br. Graičųnui dėkojo. Jie nori 
tokias prelekcijas parengti vi
suose ^Amerikos miestuose, *Dr. 
(jraičunuį užmokėti važinėjimo lė-1 
šas ir duoti jo pragyvenimui atsa
kantį užmokesnį. Tas labai butų 
pagirtinu iš musų kunigų pusės.

Prelekcijoje buvo paduot- 
ta statitika atsitikimų dėl gir
tuokliavimo VVorčesteryj, Mass., 
kuomet karčiamos buvo nedėlioms 
atdaros ir kuomet uždarytos.

Worcester, Mass. turi 100,000 
gyventojų. i<)o8 m. buvo nedė- 

. lioms atdaros karčiamos, o 1909 
m. buvo uždarytos. 1908 m. pa
sigėrusių areštuota 3924, 1909 m.

* 1843, — 2081 mažiaus negu ka
da karčiamos buvo atdarytos. 
1908 m. kriminališkų muštynių bu
vo 382, 1909 m. 263, taigi 99 ma
žiaus. . 1908 m. vagysčių atsitiko 
343, 1909 m. 255 — 88 mažiaus. 
1908 m. apleidimų pačių ir vaikų 
buvo 112, 1909 m. 8y, taigi 25 ma
žiaus. 1908 m. susipešimu buvo 
210, 1909 m. — 109, taigi 91 ma
žiaus. 1908 m. nuo girtuoklystės 
aptirgusių ir paduotų į ligonbti- 
čius buvo 274, 1909 m. 144, -į- 
130 mažiaus. 1908 m. nuo gir
tuoklystės mirusių buvo 30, 1909 
/n. 6, — 24 mažiaus.

Taigi čia pasirodo vaisiai su- 
t mažintos progos girtuokliauti.

I

IŠ CAMDEN, N. Y.
Lietuvių yra čia 45 šeimynos, 

pav _ _
Lietuviškos parapijos čia nėra, nė
ra nei lietuviškos kokios nors drau
gijos. Pardavinė yra tik viena 
Antano Bindoko.

Yrą čia kelios dirbtuvės; di
džiausios yra* laivų dirbtuvės, ku
riose dirba apie 5000 darbininkų. 
Darbai eina čia šiuom kartu ne 

į blogiausiai. A. B.

o
iių bus trigubai daugiau.

K. Saimonas aiškino, jog alkoho
lius vodingesnis moterims. Ant 
galo kalbėjo vietinis vargoninin
kas Kimutis. Jis kalbino visut 
mesti girtuokliavimus ir Pašytiesi 
prie “Blaivininkų Draugijos”; liuo- 
są laiką ne karčiamose praleisti, 
bet sunaudoti skaitymui gerų laik
raščių ir knygų; mokytis muzikos, 
dainavimo. Tik tada pasikels mu
sų tauta doriškai ir kultūriškai.

Pasibaigus kalboms, kolektuota 
terp susirinkusių. Surinko 4 dol. 
48c. (kokiam tikslui buvo kolekta? 
Ar naudai “Blaivininkų Draugi
jos”? Red.). Paskui buvo prira
šomi nauji nariai Turime jau 27 
.narius. Mokestis tik 15c. mėnesyj, 
be jokių įstojimo mokesčių. Visi 
narių* sumokėti pinigai bus apver
sti knygynui, kurį neužilgio ren
giame įkurti. 12 d. rugsėjo per 
sumą visi blaivininkai sudėjo pri- 
siegą trims metams.

Baltasis Erelis.

Darbai jose eina vidu- 
Iš kitur pribuvęs gali 

Už dienos darbą

čianykščiai lietuviai menkai

I I§ WILSON, PA.
Lietuvių čia yra dešimtis šeimy

nų, o pavienių bus apie 40; mergi
nos nėra nė vienos; jei kokia iš 
Lietuvps atvažiuoja čia pas gimi
nes, tai greitai išeina tarnauti į 
kitą įniestą.

Yr| čia dvi dirbtuvės — blėtos 
ir paįpų. 
tiniškai.
darbą gauti.
darbininkas gauna $1.95 ir dau
giau. 'Yra čia ir lietuviška drau
govė,, bet mažai kas į ją rašosi. 
Mat
apsišvietę, tai neįstengia suprasti 
draiųjijų naudos, 
nėra.

Svirbiapsiu lietuvių liuosame 
nuo darbo laike užsiėmimu yra — 
alutis 
raščiiis čia labai mažai: vieni nie
ko neskaito nes skaityt ne moka; 
kiti nieko ne skaito, nes laiko ne
turi, 
alutį 
giau 
raščib ir naudos nė jokios neat- 
gabepa, bet labiausiai čianykščiams 
lietuviams patinka.

I§ MĘRIDEN, CONN.
4t>metinis lietuvių emigracijos 

apvaikščiojimas atsibuvo 14 aig- 
ąėjo.į

Stirengimo sumanymą padavė 
L. Sj. S. 16 kuopa savo susirinki- 

padavė tą sumanymą drau-

Bažnyčios čia

ir kazyros. Skaitančių Įaik-

reikia kazyroms lošti . ir 
maukti, kas, nors daug dau- 
bešuoja negu išsirašymas laik-

A. M.

ŽMOGŽUDYSTE.
laikraščiai plačiai rašo

I§ ELIZABETH, N. J. J
Lietuviško Ukėsų kliubo buvo 

surengtos prakalbos. Kalbėtojai 
buvo: Dr. J. Šliupas, P. Mikolai- 
nis ir da vienas jaunas vaikinas, 
kurio vardo nežinau. Dr. Šliupas 
įžangoj kalbėjo apie žemę ir kitus 
svietus, nuo jos šusitvėrimo : iki 
šiai dienai. Priminė, kad musų 
kunigai per 500 metų nieko neiš
mokino. Ragino lietuvius pastoti 
šios šalies piliečiais, neC-k^da visi 
busime piliečiais, pareikalausime 
nuo valdžios, kad ji pagerin
tų musų būvį. Liepė laikytiesi sa
vo tautos, įsitaisyti savas krautu-- 
ves susidėją po 160 ar daugiaus, 
uždėti savas bankas, žodžiu sa
kant, liepė tapti lietuviškais ka
pitalistais. Gaila tik, kad jis me 
sakė jog mums reikia bankų, krau
tuvių prigulinčių ne ppvienioms 
ypatoms. bet kooperatyviškų.

P. Mikolainis mažai ka paaiški
no. Beje, Dr. Šliupas nupeikė 
socijalizmą, sakė buk lietuviams 
nėra reikalo būti socijalistais, nes 
apšviestos tautos da nieko negavo 
iš socijalizmo. M. Slia—j.

nie
gijoms: R. L. K. Gedimino ir §v. 
Kazihiiero, kurios ir surengė pra
kalbas. Kalbėjo kun. J. Žilinskas, 
kurisj savo gražia kalba kiek vie
nam davė progą pažinti gerą ir 
blogą, parodė ką turime veikti ir 
ko vengti. Po jo kalbai buvo ren
kamos aukos išleidimui Vadovė
lių. Aukų surinkta $13.50.

Kun. Žebris savo kalboj manė 
duoti karčių pipirų savo priešams, 
bet vos apie 20 minutų kalbėjąs, 
ištarė daugelį nenaudingų išsitari
mų. Iš publikos kilo toki jau ne
mandagus atsakymai ir jis turėjo 
savo 
buvo paduotas klausimas: 
kovoja už laisvę ir kas panaikino 
vergiją? 
kad 
tanią, kad laikas prie to privedė.

Aptru kartu kalbėjo kun. J. Ži
linskas, kuris visus kilusius nesu- 
sipr atimtis užbaigė ir nesutinkan
čius sutaikė.

Dabar da ne taikstą tarpe lietu- 
neapikantos, bet nesikenčian-

kalbą pertraukti. Iš publikos
Kas

Kun. Žebrys nurodė, 
laikas tą viską padarė. Supran-

BAISI
Angliški 

apie nužudymą Bronislovo Kulvinsi 
kio, VVaterbury, Conn., rugsėjo 17 
d., 1909 m., po pietų, kurį nužudė 
Juozas Pečiulis ir Sopija Kritch- 
maniutė, pagarsėjusi savo koncer
tais tūlose lietuvių apgyventose 
vietose. Kulvinskas yra 35 metų. 
Jisai buvo bartenderiu vienoj 
Union City karčiomoj, buvo ant 
boardo namuose Juozo Kritchma- 
no, tėvo merginos, kurią mylėjo.

Pėtnyčioj po pietų Kritchma- 
niutė, nusiviliojo Bronislovą Kul- 
vinskį į nuošalią vietą, kur. jis tapo 
nušautas ir paliktas.. Po dvide
šimts keturių valandų Juozas Pe
čiulis ir mergina sugrįžo atgal pas 
mirštantį persitikrinti, ar jau nu
mirė. Rado jį apsiliejusį krauju, 
bet gyvą. T«.i dar du šuviu su
varė į jį ir perpiovė gerklę.

Tą viską papasakojo mirštantis 
Kulvinskas, kada subatoj jį su
rado ir nuvežė j Waterburyo li- 
gonbutį. Kritchmaniutė, nuvesta 
prie mirštančio lovos, uždengė sa
vo gražias, mėlynas akis ranka ir 
sušuko: “My God” ir puolė teip, 
kad poliemonai turėjo ją prilaiky
ti. Išvedus Kritchmaniutę į kitą 
ruimą, prie mirštančio atvedė Juo
zą Pečiulį. Kulvinskas, pažiūrėjęs 
į jį, pasakė, kad jis jį nužudė, bet 
apkaltintasis gynėsi, kad nieko apie 
užmušimą nežino.

Kritchmaniutė yra devyniolikos, 
metų, pripažinta viena iš gražiau
sių merginų. Užsiima mokinimu 
muzikos.

Juozas Pečiulis yra bartenderiu 
Mažikos karčiamoj, žinomas teipgi 
po vardu John Mitchell. Jis ir 
Kulvinskis mylėjo tą pačią mergi
ną. Kulvinskis mirė po 9* vai. su- 
batos vakare. Žmogžudystė kaip 
mafio papildyta iš užvydėjimo. J<5 
skrynutę, kurioj laikė pinigus ra
do atidarytą. Todėl, gal dėl jo 
pinigų ta žmogžudystė papildyta.

Kratant, pas Sofija Kritchma
niutę rado daug meilės laiškų, len
kiškai rašytų Dr. A. K. Rutkaus
ko iš So. Chicagos, tūli laiškai 
pagarsinti angliškuose laikraščiuo
se, viename pagarsintame laiške, 
Dr. Rutkauskas prižadėjęs gelbėti 
merginą; bet. laikraščių reporte
riams jis ne nori nieko sakyti apie 
savo prietikius su mergina.

Platesnes žinias galima 
kasdieniniuose angliškuose 
rašeiuose pereitos sanvaitės, 
dėlio ir utaminko.

rondui ir juomi interesuojami, te 
fui pasiskubina atiduot savo djalsu; 
pažymėtame laike. Vajdyboų turi 
būt renkama: pirmininkas, padėjė
jas,' sekretorius, iždininkas ir trįs 
nariai į literatiškąjį komitetą. To
dėl, kas balsuos, turi pažyn^ėti, į 
kokią vietą ką skiria. .Kiekvienas 
gali perstatyti 6 ypatas į vąįdybą, 
taigi tiek ypatų, kiek į valdybą yra 
reikalinga. Jeigu kokia draugija,, 
ar kucpa, dalyvautų balsavimuose, 
turi pažymėt balsus kiekvieno bal
savusio, už ką ir į kokią vietą bal
suojantis savo kandidatą skiria. 
Balsus meldžiame siųst: V. S. Jo- 
kubynui 318 Broadtvay, So. Bos
ton, Mass. Pasibaigus balsavimo 
laikui, mes suskaitysime balsus ir 
apskelbsime balsavimo pasekmes 
laikraščiuose. Į kiekvieną vietą 
bus išrinkta ta ypata, kuri gaus 
daugiausiai balsų. Ant pirminin
ko padėjėjo nereikia balsuoti, juo
mi bus išrinktas tas, kurs po pir
mininkui gaus daugiausia balsų.

Taigi šiuomi kviečiame visus, 
kurie Raštininkų Fondu interesuo
jasi, pasiskubint atiduot savo bal
sus, kad greičiaus reikalą užbaig
tume.

lo, stovi labai arti “Vad. Leid. 
Fondo” — yra tai “Tivynts My
lit o ją Draugi jei’, kurios tikslas 
leisti naudingas Lietuvai knygas 
ir skleisti tuomi šviesą tėvynėje, 
kuri jau yra išleidusi ir išplatinusi 
krūvą raštų.

“Tėvynės Mylėtojų Draugija, 
turėdama tam tikrą tamprią orga
nizaciją knygų leidimui ir platini
mui, galėtų lengvai priglausti prie 
savęs “Vadovėlių Leidimo Fon
dą” autonomiškomis išlygomis. 
Tokiu budu Mokslo Draugija bu
tų užvaduota nuo mechaniško dar
bo, kurį praktiški ir energiški 
amerikiečiai geriau ir greičiau at
liktų.

Taigi, mano nuomone, “Kon
kursų Premijų Fondą” prider pa
vesti “Mokslo Draugijai” Vilniu
je, o “Vadovėlių Leidimo Fondą” 
— “Tėvynės Mylėtojų Draugijai”.

Žingeidi! išgirsti nuomonę pačio 
“Fondų” įsteigėjo kun. Jono Ži
linsko, “Tėvynės Mylėtojų Drau
gijos” ir plačios visuomenės.

Juozas Gabrys.
t ■’ " ,

V. S. Jokubynas, 
P. Sinkevyčius, 
M. M ikolavyčieui.

rasti 
laik- 

pane-

IŠ BAYONNE, N. J.
14 d. rugsėjo, 36 kuopa L. S. 

S. A. parengė balių. Rengėjai 
rado nemažai priešų. Didžiausiu 
priešu pasirodė kun. M. šedvydis. 

^^fedėlios vakare, po dievmaldystai 
,šmckino socijalistus už baliaus 
engimą 4turbut jie nė nesitikėjo 

. palaiminimo? Red.) ir persergėjo 
f parapijonus, uždrauzdamąs eiti į 

ILpcijAttstų balių. Žadėjo atsiųsti 
leturis vyrus, kurie ypač merginų 
lir moterų užrašys vardus, o ne
kėlioj iš ambonos žadėjo tuos iš
puikti vardais.
I Negana to: nedėlįoj po pietų 
kun. M. Šedvydis telefonu perser
gėjo svetainės savininką p. L. Pei- 
covskį (lenką), kad bus anarchi
stų susirinkimas ir balius.
i Bet p. L. Peikovski šedvydžio 
ihuginimų nepaisė, nes Bayonnoj 
iharchistų nėra.
1 Žmonės mažai paisė, susirinko 
nusėlinąs būrelis. Buvo daug žmo

gau iš Jersey City, N. J. Pelno

tiems reiktų atminti kun. Žilinsko 
žodžius: kad mums visiems mokslo 
ir aipšvietos trūksta, 
pažysime gerą ir bloę; 
bus 
apikjantai.

Kun. Žilinskas paliko blankų 
rinkimui statistikos lietuvių.

Vjakaro pirminink. K Liutkus.

Su mokslu
2, tąsyk ne 

vietos nesusipratimais ir ne-

IŠ CLEVELAND, O.
’er pasidarbavimą kunigo Hala- 
ios, 29 d. rugpiučio čia susi- 
ė “Blaivininkų Draugija”.

6 d. rugsėjo buvo parengtos pra
kalbos. Žmonių susirinko nema
žas skaitlius. Susirinkimą atidarė 
klebonas trumpa prakalba, atkreip
damas atidą ant įkurtos “Blaivi
ninkų Draugijos”. Urbšaitis savo 
kalboj aiškino, jog visi vargai ir 
nelaimės ateina per girtybę; kvietė 
rašytiesi prie “Blaivininkų Drau
gijos”. A. Bukauskas pasirem
damas aut faktų, aiškino baisias 
pasekmes vartojimo alkoholiaus, 
jog kiekvienas apsvaiginantis gėri
mas yra tai nuodai. Laike jo kal
bos atėjo keli girti, kuriems, su
prantama, nepatiko peikimas jų nu
mylėto skystimėlio; tie pradėjo 
triukšmą kelti. Jam pabaigus, atė
jo ant pliat formos Lapinskas ir 
trumpoj kalboj gėdino girtuoklius.

bui

RAŠTININKŲ EONDO VAL
DYBOS RINKIMAI.

Jau metai netoli kaip susitvėrė 
Raštininkų Fondas, bet iki šiol dar 
nėra sutvarkytas ir todėl jo gy
vybė nėra visuomenei matoma, nes 
neturint jokių taisyklių, Fondas 
neturi daugiau kaip kelis desėtkus 
doliarių, kurie guli T. M. D. ižde.

Jau keli pakėlė savo baisus ir 
išreiškė nuomonę, kad Fondo gy
vybės įvykdimui, reikalinga kuo- 
greičiausia išrinkti valdybą, kuri 
rūpintųsi jo reikalais, nes be val
dybos, sutvarkymas nėra galimu. 
Gabaus p. B. P. “Tėvynės” 36 
No., šaukdamas prie sutvarkymo 
Fondo, patarė kuogreičiausia rinkt 
valdybą ir rinkimo reikalų vedimui 
perstatė trįs ypatas komitetam

Kadangi iki šio) kitokių, patari
mų nesimato laikraščiuose ;ir, ro
dosi, kitokių patarimų šiuom tar
pu nė būt negali, todėl mes, že
minus pasirašę, kaipo perstatyta 
komisija, šiuomi savo straipsneliu 
apskelbiame Raštininkų Fondo val
dybos rinkimus. Rinkimams pa
skiriame laiką iki 31 dienai spa
lio šių metų. Taigi, iki tam laikui 
valdybos rinkimai turi būt už
baigti.

Todėl, kas prijaučia Raštininkų

KĄ DARYTI SU “VADOVĖLIŲ 
KONKURSO IR LEIDIMO 

FONDAIS”?>
Kun. J. Žilinskas “Tėvynės” 29 

No. straipsnyje: “Reikaluose Jubi- 
lėjaus, statistikos ir vadovtlią pa
judino eilę labai svarbių klausimų. 
Čia aš skaitau reikalingu atsiliepti 
reikaluose ‘Vadovėlių konkurso ir 
fondo juos leisti”.

Šiandien Sutvėrinias Tautiškos 
Lietuvių Mokyklos yra vyriausia 
musų tautos užduotis, kaip pirm 
5 metų buvo spaudos įgijimas.

Revoliucijos metu buvo žmonės, 
kurie suprato visą svąrbum^ šios 
užduoties ir pasistengė užimti tam 
tikras pozicijas išstunsiant iš jų 
rusus. Bet užimtąsias pozicijas 
reikia atlaikyti. Neturėdami užtek
tinai jiegų visų užimtųjų pozici
jų atlaikymui, mes iš kai( kurių 
tapome kilusios reakcijos Išstum
ti (tiesa steigimo mokyklų .su iš- 
guldomaja. lietuvių kalba, tieso* 
lietuvių kąlbos įvairiose mokyklose, 
— tapo susiaurintos), bet gera da
lis požictjų vis dar lieka musų 
rankose, tik prider jas kas kart 
stiprinant, skleisti platyn. /

Kas užgins, kad vadovėliai, 
mokslo įrankiai, lošia ne menką rolę 
musų tautiškosios mokyklos staty
me? Čia jiems priguli vyriausia 
vieta! Suprato ir atjautė tą Ame
rikiečiai ir pagimdė dvį^ įstaigi: 
“J ’adovilių Konkurso Fondą" ir 
“VadovUią Leidimo ląondą". Ši
tie dvi įstaigi turi gaminti musų 
mokyklai vadovėlius. .

Tikime, kad tai dar tik branduo
liai galingų ateityj organizacijų, 
kurioms lemta užimti labai svar
bią vWą musų, tautos mokyklos 
tvėrime, bet dėl io- pnder abi įstai- 

Igi pastatyti ant*tvirtų pamatų.
Vienas veikliausių tų dviejų in

stitucijų įsteigėjų — kun. J. Žilins
kas minėtame straipsnyje pataria 
pavęsti abi įstaigi "Mokslo Drau
gijai" Vilniuje.

Apsvarstykime šį sumanymą.
“Lietuvių Mokslo Draugija tai 

yra židinys, aplink kurį telkiasi 
moksliškos musų jiegos, turi ji 
savo tikslu skleisti Lietuvoj moks
lą. Jai labiausiai pritiktų spręsti, 
katrie vadovėliai tinka mokslo 
skleidimui, katrie netinka. Užtai 
Konkursų premijų fondą priderė
tų pavesti Mokslo Draugijai. 
Amerikiečiams teliktų ■ pasirūpinti, 
kad premijų fondas niekuomet ne
išsektų ir kad M Dr. .galėtų vis 
naujus konkursus vad$>\ėliąms gar
sinti.

Su “ Vodevilių Leidimo Fondu” 
visai kas kita.

Idant vadovėlį gerai ,> išleisti, 
reik pridėti prie jo , daug triūso, 
negana jį pavesti spaustuvei, reik 
dar jį visame spaudos bėgyje rū
pestingai prižiūrėti. __ Nežinau, ar 
M. Dr. norės ir galės aukauti sa- 
vo brangų laiką teip srrjGlkiam ir 
nevaisingam darbuij ^crods ir 
paskui, išleidus vadovėlį reik už
siimti jo platinimu, siutinėjimu, 
pardavinėjimu. Nežinau ar tas 
visas darbas butų pakeliamas 
Mokslo Draugijai, o jei ir butų 
pakeliamas, ar jisai negaišytų jos 
kituose svarbesniuose dalykuose.

Ir šeip ir teip svarstant, pavesti 
M. Dr. Vadovėlių Leidimo Fon
dą nepraktiška. Bet ką gi daryti?

Gerbiamasis "Vadov. Leid. Fon
do” įsteigėjas — kun. J. Žilins
kas užmiršo, kad yra kita stipri 
organizacija, kuri salyg savo tiks-

MASSACHUSETTO RAJONO 
S. L. A. KUOPŲ SUSIVAŽIA

VIMO PROTOKOLAS.
Massachusettso rajono S. L. A. 

kuopų susivažiavimas atsibuvo 22' 
d. rugpiučio So. Bostone. Susi- 
važiaviman pribuvo 38 delegatai, 
reprezentuojanti sekančias kuopas:j 
156, 41, 203, 165, 17, 33, 57, 211 
ir 104. Pirmininku susivažiavimo 
išrinkta A. Babilius, sekretorių — 
J. Nevickas. S u taisymui kuopų 
įnešimų įslinkta: A. Viznis ir S. 
Bakanauckas. Į susivažiavimą pri
siųsti laiškai su patarimais nuo 
177 kuopos iš Beckmeyer, III. ir 
nuo Honlestead, Pa. kuopos.

Iš kuopų įnešimų susivažiavi
mas užgyrė sekančius:

i) Mass. rajono S. L. A. kuo
pų susivažiavimas, apsvarstęs nau
jąjį charterį, ant kurio pasire
miant, XXIV seimas panaikino vi- 
suutinąjį balsavimą, nutarė (30 
balsų prieš 4) pareikalauti nuo 
S. L. A. advokato Lopato ir “Tė
vynės” redaktoriaus darodymų, 
kur ir koks skirsnįs bei aktas Su
vienytų Valstijų įstatiniuose drau
džia tokiai organizacijai, kaip Su- 
sivienyjimas Lietuvių Amerikoje 
vartoti visuotiną balsavimą? Tas 
turi būt viešai apskelbta organe. 
Laikas skiriamas iki 22 d. rugsėjo. 
Jei tas nebus nurodyta, jianaikini- 
mą visuotino balsavimo be kuo
pų žinios skaitom nelcgališku, o 
centro valdyba turi išsiutinėti kuo
poms blankas, kad jos pačios nu
balsuotų, ar visuotiną balsavimą 
atmeti, ar palikti jį ir i ant to- 
liaus. Balsavin.u imt*'*’::*-?: furi 
apskelbta organe.

2. Paklaust centro valdybos ir 
Susi vieny j iino advokato Lopatos, 
ar S. E. A. charteris pritaikytas 
prie visų Suvienytų Valstijų Ame
rikos ir, jeigu nepritaikytas, lai 
centro valdyba pasiskubina tą kuo- 
greičiausiai atlikti.

3. Reikalaut, kad ant S. L. A. 
vharterio butų pažymėtas Susivie- 
nyjimo kapitalas. O jeigu tam 
yra kokios nors kliūtys, tai centro 
valdyba turi apie tai pranešt per 
organą.

4. Nutarta reikalaut, kad ant 
S. L. A. charterio vietoj žodžių 
“pašelpa ligoje” butų įdėta žodžiai 
“pašelpa nelaimėje”.

Susivaž. pirm. — A. Babilius, 
Sekr. — J. Nevickas.

lizmo, nė tautiškumo nesupranta 
kaip reikia? Red.).

Man tas keistai išrodo ir aš ne
galiu to jokiu budu išaiškinti, ko
dėl musų socijalistai (nekalbu apie 
visus, bet tik apie veikėjus) nieki
na tautą? Sueini su jais, kalbi; 
kalba jie lietuviškai, papročiai teip
gi tie patįs, klausi: kas esi? *— 
atsako? lietuvis. Pradedi kalbėti 
apie apšvietimą, apie knygas, lite
ratūrą vis kalba kaip pridera. 
Ateini gailaus prie tautiško klausi
mo; kalbi apie vargus tėvynės kaip 
ten iš visų pusių musų žmonis 
spaudžia. Pradedi kalbėti apie iš- 
tautėjimą; kaip lietuviai musų tė
vynėj sulenkėję, suvokietėję ar su
rusėję. Bandai rasti būdą žmo
nis greičiau pakelti ant augštesnio 
kultūros laipsnio. Bet ant to jau 
musų socijalistas tik sumoja ran
ka įr sušunka: “aš ne tautietis, 
man tie dalykai ne apeina, -aš to 
klausimo ne gvildenu”. To tai aš 
nesuprantu. “Aš ne tautietis” — 
tai reiškia betautis. .O juk dar- 
žtnonių, rodos, ant svieto nėra, 
kurie neprigulėtų prie kokios nors 
tautos! Prie kokių gyvūnų reikia 
priskaityti betaučius ir ką reiškia 
žodžiai: “aš ne tautietis, bet so
cijalistas”? Juk rodos, kiek esmi 
patyręs, sacijalizmas tautai nieko 
nekenkia, o tauta socijalizmui!

Dėlko musų lietuviški socijali
stai tautą niekiną? Tegul man iš
aiškina daugiau apie tuos dalykus 
žinantieji ir socijalistiškos pusės ir 
tautiškos. Tas klausimas ne vieną 
žmogų interesuoja ir rimtas išaiš
kinimas ne vieną išves iš to ke
blaus nesupratimo, norėčia teipgi 
žinoti, prie kokių gyvūnų priguli 
betaučiąi ir kur toki yra?

H erezijos platintojas.

ATRASTI PARYŽIUJE TRĮS 
SVARBUS J. NIEZABITO\U 
SKIO LIETUVIŠKI MANU

SKRIPTAI.
Šią vasarą atradau, viename Pa

ryžiaus knygyne trįs didelės svar
bos lietuviškus manuskriptus (ran
kraščius) iš pradžios XIX am
žiaus.

1. Eilau’imas lietuvijszkai-žia- 
maitijszkas.... Šiame rankrašty j 
yra 17 poemų su dedikacija Ado
mui Mickevičiui eilėmis rašyta.

Autorius prakalboj aiškina, kad 
lietuvių kalba, lygiai kaip ir kitos, 
tinka augštų minčių išreiškimui 
gražioj eilių formoj. Poemos turi 
didelę istorišką ir literatišką ver
tę-

2. Iszguldymas Priegulieijmuo 
Teisibinos diel giminiun siiieto.

3. Žuddci Žtnuogoms.
Vėliau pranešiu daugiau apie šį 

didei svarbų istorijai musų litera
tūros ir kultūros radinį.

Juozas Gabrys.
Paryžiuje, 9. IX. 09.

* : . .

šiuom kartu protokolą talpina
me, bet atkreipiame atidą, kad 
protokolai nutarimų tai viduriniai 
organizacijos reikalai. Su reika
lavimais išpildymo nutarimo rei
kia kreiptiesi ten, kur nutarta, bet 
ne į pašalinius laikraščius, nes tie 
juk negali apsiimti vesti viduri
nius organizacijos reikalus. ‘Jeigu 
laikraščiai turėtų talpinį draugi
jų susirinkimų protokolus, tai juo
se nieko daugiau patilpti negalėtų. 
Ar ne puikiai tąsyk išrodytų musų 
laikraščiai? Nuo advokato paaiš
kinimo pareikalakalavo 
Komitetas.

PRANEŠIMAS.
Kaip žinome šįmet sukanka 20 

metų pirmo lietuvių kalboje teat
ro, lošto 31 gaidžio 1889 m. Ply- 
mouthe, Pa. Lošta buvo farsas 
“Be sumenės, arba kaip tai ant 
svieto einas”, tuolaikinio “Vieny
bės Lietuvninkų” redaktoriaus. 
Kadangi šis veikalėlis iki šiol ne 
tapo atspauzdintas, tai pranešu, 
kad pas manę, norintiejie lošti pa
minėjimui sukatuvių, gali gaut 
tą veikalėlį atspauzdintą ant rašo
mos mašinukės (typewritter). Lo
šime dalyvauja 13 ypatų. Kaina 
knygutės 25c. Imant visam loši
mui (t. y. 13 egz.) —-f$2.5o.

Rašykite šh»o adresu:
K. J. Valys, 1815 E. Moyamen- 

sing avė., Philadelphia, Pa.

rengiama.
Brooklyno draugijos irgi padarė 

pradžią visuotiname susirinkime 
aptardamos tąjį reikalą ir paduo
damos nuo savęs statistikai progra
mą, arba kokios turėtų būti rubri
kos. Bet tai tik pradžia ir tai dar 
maža pradžia.

Iki šiol, kiek žinia, paduota du 
programai, vienas “Lietuvoje”, o 
kitas “Vien. Liet”. Trečias gi 
kun. Žilinsko, jau vykdinamas 
New Englande. Jis yra toks: vie
na pusė lapo — 1) pravardė šei- 
myninko, 2) iš kur paeina: iš Lie
tuvos ar iš kitur, 3) kiek šeimynoj 
sūnų iki i6 metų, 4) kiek dukterų 
iki 16 metų? antroj pusėj lapo yra 
skyrius vyrams ir merginoms: vy
rams — i) vardas, pravardė, 2) 
iš kokio pavieto paeina iš Lietu
vos? merginoms irgi tas pats.

Taigi šis programas, sulyginant, 
yra gana siauras — vien tik svar
biausi dalykai. Norint paženklinti 
ar moka skaityti, galima padėti 
kry žiuką. Bet visgi dar liktų keli 
dalykai gana svarbus, kaip tai: 
kelias kalbas moka, (tas nesvar
bus, terptautiškoj statistikoj to nė
ra. Red.), ką dirba, kiek turi me
tų, ar turi propertę ar kokį “biz
nį” ir kiek jie vertės. Potam, kiek 
mieste yra draugijų, kiek jos turi 
sąnarių ir turto. Tas viskas butų 
labai naudinga sužinoti.

Jeigu rengiame daryti lietuvių 
statistiką, tai reikia kaip nors yi- 
siems prie to prisirengti. Reikia 
prisirengti bent prie šių dalykų, 
neatbūtinai reikalingų: paskirti lai
ką ir visur tame pat laike daryti 
surašymą ir vartoti visiems vieno
kias blankas palengvinimui darbo 
ir tikram statistikos naudingumui.

Jeigu vienoje vietoje bus daro- 
Ima statistika pradžioje metų, ki
toje vietoje pabaigoje metų ir vis 
su kitokioms blankoms, tada sta
tistika negalės pavykti. Statistika x 
turėtų būti iš augšto visur pagar
sinta viename laike, tarpe vieno 
arba dviejų mėnesių.

Be tam tikro kapitalo ir visuoti
no komiteto arba visuotinos stati
stikos sutvarkytojų irgi vargu kas 
galėtų būti. Sutvarkytojai darbą 
dykai neatliks, nes jo butų nema
žai. Reikia pinigų, o iš kur juos 
gauti ? Jei bent įsteigti tam fon
dą. Bet fondų esama jau per
daug (jeigu galima drįsti teip iš
sireikšti), todėl reiktų kitokio bu
do. Vienok tas be kapitalo ne
įvyks. Jeigu draugijos tuo užsim- 
tų, visos suvienytoms spėkoms tą 
remtų, tada statistiką nesunkiai ga
lima butų fiadaryti.

Keturiasdešimtinę statistiką mes. 
neatbūtinai turime padaryti, kad 
sužinoti, kiek mus yra (maž daug 
bent), ir kiek ir kokias mes turi
me spėkas. To nežinodami, mes 
visokiuose darbuose neturime tik- J 
rai ant ko pasiremti, tai yra —, ne
turime tikro pamato.

Bet jeigu jau ant tiek tarp mu
sų prietikiai ir susirišimas iširę, 
kad tokia pilna statistika negali
ma butų padaryti, negalima butų 
draugijoms susitarti, tad reiktų 
tuotarpu pasikakinti bent teisinges
nių žinių surinkimu apie lietuvių 
daugumą, o statistiką palikti, gal, 
50-metinės imigracijos sukaktu
vėms. F.

Bevieliais Telefonas.
LABAI SVARBIOS IR ĮDO
MIOS ŽINIOS, PRIIMTOS 
RUDSILIO SPUKO BEVIELI-
NTO TELEFONO STOTYJE. Į

jau Liter.
Red.

KODĖL?
Tankiai išgirsti nuo 

cijalistų žodžius niekinančius tau
tą ir žmonės besivadinančius tau
tiečiais.

Nekartą teko sueiti su musų so
či jalistais ir kalbėti apie visokius 
reikalus. Kol šneki apie socijaliz- 
mą, tai viskas eina gerai, bet pra
dėk kalbėti apie tautiškus reika
lus, veidai musų socijalistų susi
raukia ir išgirsi žodį paniekinantį 
tautą (Tą gal daro daugiausiai

musų so-

APIE LIETUVIŲ STATISTI
KĄ.

Tas klausimas jau gana seniai 
pakeltas, bet iki šiol dar vis bijo
ma dauginus, drąsiaus apie jį ir 
statistikos vertę svarstyti.

Kun. Žilinskas pirmiausiai su
manė, kad butų visose lietuvių 
apgyventose vietose švenčiama 40- 
metinės lietuvių ateįvystės sukaktu
vės. Pelnas nuo ap vaikščiojimų 
kad butų skiriamas mokyklų va
dovėliams ir kad tame laike pada
ryti lietuvių statistiką. Žinoma, 
jeigu kitaip negalima, rodosi, bu
tų gerai, kad iš pelno (jeigu jis 
galėtų visur būti) butų paskirta 
keli dojiariai kaipo užmokestis sta
tistikos rinkėjams.

So. Chicagos lietuviškos draugi
jos visuotiname susirinkime tą ir 
užgyrė. Bet tai, turbut, tik jos 
pirmos ką tą užgyrė. Niekur dau
giau? tokio užgyrimo negirdėti,

Visuotinojo balsavimo panaikini
mas pereitame S. L. A. seime . 
daugeliui išrietė smegeninėje įkirų 
vašiuką, visai panašų į 1 ašy boję 
vartojamą klausimo ženklą.

“Dagio” Bendrovė ir consortes, 
išmokę etikos nuo “Dilgėlių” fik>* 
zofų-moralistų, ir, net pralenkę pa
staruosius, besididžiuodami savo 
išfabrikuotais pipirais cieilikams, 
Mikelsonams, Gegužiams, “Kelei
viam^’ ir kitiems, stengiasi tą vą
šelį ištiesti ir nukalti iš jo akėt
virbalį, visai panašų į Šauksminin
ką.

Rimtesnieji7 laikraščiai, bijoda
mi, kad jų sesutė “Tėvynės” re
dakcija negautų priepuolos dėlei 
popierinio amaro protestų, o S. L. 
A. Literatiškasai Komitetas, kad
nepatruktų dėlei įkirios disinfek-- 
djos, pasiryžo paguosti protestų 
rašytojus. I i '

S. L. A. advokatas laukia, ar 
jo kas neparagins suvirinti minė
tąjį vašiuką ir iš jo naujai nulieti 
aiškų spurgą.

— Kolei fišiukas stovės vaiden
tuvėje nepakakintųjų, tolei ,S. L.



A. laukus naikins nesusižinojimo 
amaras, —- sako atstroliogai.

Kudirkos Raštai T. M. D. lekuo
sią tik 35 šimtus dol. Anot pir
mininko pranešimo, apie Naujus 
Metus jie busią jau atspauzdinti. 
Kadangi jų korektūra patraukta 
net po tam tikru kontrakto punk
tu, tai reikia tikėtis, kad staičjo 
klaidų jie išvengs. Kaip pavyks 
su originalinėmis klaidomis to to
mo (septintojo), kurio kontraktas 
nepalyti, nepasakys nė kitas busi
mas kontraktas. Eina gandas, kad 
jame originalines klaidas paliks— 
originališkumo dėlei.

Tikėjimų Istorijos RanMis
gu pavcikslai3

Parašė, bendradarbiaujant kitiems mokslininkams,

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

Vertė J. Laukis

Ant “Tėvynės” šiurpštoko užgi
mė stnarkus krikščionybės apolo
getas. Kad išvalyti Christaus baž- 

• nyčią, jisai nusimezgė jau tinklą 
ir su šventu entyzijazmu tyko, kaip 
greit “Laisvos Minties” bendrovė 
išleis iš ’užtvankio sroves “Laisvą 
Mintį” su ‘ Romos krokodiliais. 
Tuo tarpu jisai labai džiaugiasi, 
išskaitęs tris punktus meditacijai.* 
Kad nieks jam nesudrumstų ramu
mo, “Tėvynė” pagrūmojo pirštu 

f ir pasakė: Ša!.... pašnabsdoms!
.... nesikoliokit!.— Tegul tik 
greičiaus atplaukia “Laisvos Min- 
ties“ srovė!....

15-milijoninė korporacija “Atlas 
Trading Association” bene jau pa
traukė į teismą “Lietuvos” leidė
ją ir redaktorių, nes “Lietuvoje 
ir vėlei pareikalauta iš'tos korpo
racijos prirodymų apie inkorpora- 

a vimą. Aišku, kad šiuo kartu kor
poracijos advokatas patarė korpo
racijos valdybai ne vardų “Lietu
vos” korespondentų reikalauti per 
teismą, bet tiesiog įsakyti teismui, 
kad “Lietuvos” leidėjas ir redak
torius nupirktų tiek tos korporaci- 

? jos akcijų, kiek korporacijos sek- 
| re torius buvo pąįryžęs pasiūlyti 

“Lietuvos” korespondentams. Mat, 
korporacijos advokatas patėmijo, 
kad “Lietuvos” korespondentai 
pradėjo intersuotis “Atlas 1 rad- 
ing Association” korporacija, tai
gi buvo pataręs korporacijos sek
retoriui išgauti vardus- (žinoma, 
drauge pravardes ir adresus) “Lie
tuvos” korespondentų ir pasiūlyti 
jiems akcijas, tvirtai tikėdapias 
juos pasielgsiant teip, kaip kad 
“Kovos”, “Keleivio” ir kitų laik
raščių bendradarbiai pasielgė, t. 
y. gerokai išpirksiant akcijų. Ka
dangi -iš “Liet.” No. 39 matyti, 
jogei korporacijos sekretoriui “Lie- 

v 'tuvos” korespondentų vardų ne
pasiųsta, tai to laikraščio leidėjui 

’ ir redaktoriui reiks patiems išpirkti 
nemaža “Atlas Trading Associa
tion” korporacijos akcijų. :

Dėlei Waterburio Kruz-inojo 
Dr amato, anot pranešimo pono 
Fakto, į Policijos Cenzūros Butą 

■ -užsukęs diktokas pundas- Meihškų- 
—vfflzoriai bene radę be- 

simeilinimuose kaži-ką fieištikimo, 
o tai davę progą poniai Žiniai iš
plepėti, kad raudonzubė Gėda pra
dėjo kibinti kažin-kokj pagodotą 
daktarą. Laukiama; kad Jos My- 
lista Ponia Teisybė viską išaiškin
sianti.

9 P. S. Viršiaus- paduotas žinias 
priėmė pats Rudšilio Špukas.

pa-
So.

Pasninko tikslu yra sužadinti ar suturėti kuniškumą. 
Pas laukinius jis abelnai atsitinka pirmutiniam tikslui. Pas
ninkas priklauso prie tų apeigų, per kurias magjkąs ruošėsi 
prie svarbaus veiksmo, arba prie tųjų, kurias jaunikaitis 
turėjo pereiti pasiekęs subrendimo amžį, kuomet j j priskai- 
tydavo prie vyrų ir jis pasirinkdavo fetišą. Sitų apeigų 
mieriu yra pagimdymas ckstazos ar apkvaitimo, pasninka
vimas;' gi tą padaro, kaip yra gerai žinoma, jog susiturėji
mas ar perdėjimas valgyme iššaukia nervišką kryžį. Tokiu 
iau budu vienuoliai sukelia savo fanatizmą iki augščiausiam 
aipsniui pasninku ir pliekimais, kaip galima matyti krikš

čioniškame ir mahometoniškame sviete. Su pasninku ri- 
šasi teipgi kitos nuomonės. Sename Įstatyme jis tankiai 
yra gedėjimo ženklu, juo labiaus gailesties ženklu ir pas 
šv. Mateušą matome, jog pas žydus laike Naujojo Įstaty
mo jis buvo pildomas su dideliu pasididžiavimu. Pas in
dus, kaipo ir pas buddistiškus vienuolius pasninkavimas 
>uvo įrankiu užmušimui kuniškumo, pergalėjimui pabaigiš- 
co rubežių ir laimėjimui viršžmogiškų pajiegų. Islame jo
čių ypatingų priežasčių nėra pasninkui, jis tik yra laiko
mas šviesoje tikėjimiškos priedermės ir kaipo tvirtas pri
sakymas. Romos katalikų bažnyčia žiuri į pasninką nuo 
atžvalgos kūno marinimo ir dvasiško lavinimosi. Pasnin- 
co yra įvairios rųšys. Kartais tikėjimo pasekėjams griežtai 
daroma kaikurie uždraudimai, k. a. musulmanams, kurie 
turi susilaikyti nuo^ vyno, buddistai nuo mėsos. Kartais 
pasninkas prisakomas tik tam tikromis dienomis ar prie 
tam tikrų progų: kaikurie žmonės prie svarbių tikėjimiškų 
ceremonijų turi prisiruošti pasninkavimais ar susilaiky
mais nuo lytiško susinešimo, juo labiausiai kunigai. Kar
tais tūlos tikėjimiškos draugijos priverstos yra vesti žiaurų 
asketišką gyvenimą, k. v. pytagbriečiai, essenai, ir daugelis 
vienuoliškų brolijų. Yra teipgi kitas skirtumas, jog pas
ninkavimas tankiai užima stovią vietą organizuotarųe kul
te ir todėl atsikartoja tiksliškai, k. v. didysis pasninkas mė
nesyje Rarnadhan pas musulmanus ir gavėnia Romos ka
talikų bažnyčioje, kuomet jis yra teipgi paliktas liuosai 
valiai ir yra pildomas dideliame nubudime, ar išpildymui 
prižadų. Pasninkas astovi asketišką tikėjimo pusę, šitame 
paprotyje matome nuomonę, kad nors gėrėjimasi pats nėra 
nuodėme, bet susilaikymas, pildomas žmonių, atveda juos 
arčiau prie dievų.

Tolygi nuomonė, jog žmogus pats viens, bent tūluose 
atsitikimuose, netinka dievų draugijon, pasirodo nemažiaus 
išsiplatinusiose skaistinimo apeigose. Vienok neturime su
maišyti rituališkos skaistybės, padaromos tokiomis ceremo
nijomis su doriška skaistybe, ar valumu: rituališkos skaisty
bės tikslu yra vien išlaikymas ar atnaujinimas sąlygų rei
kalingų pildymui tikėjimiškų veiksmų, arba pasilikimui 
tikėjimiškoje draugijoje. Todėl kunigai, ypač tie, kurie 
imasi prie kulto apeigų ir artinasi prie dievų, yra surišti 
visokiais valybės padavadijimais, kurie įvairiuoja pas įvai
rias tautas; jiems tankiai reikia dėvėti tik lininiai drabu
žiai, valgyt daržoviniai valgiai ir užlaikyti nekaltybė, arba 
su dideliu rupestingumu jiems reikia išpildyti tam tikri pa- 
davadijimai, kuriuos yra pildę Flamen Dialis Romoje.; jie 
turi saugotis matyti ar čiupinėti ką nešvaraus ir pirma 
pasiaukojimo jie turi atlikti tam tikrus apsimazgpjimus ar 
T* ’ ’ ’ ’’ ” '___ ’ ’ ‘ \
gi tam tikras sektiškas ar vienuoliškas t*VčjInaškas drau
gijas, kurivS buvo paminėtos po pasninko antrašu, k. v. 
pytagoriečiai, essenai ir Jciti, kurioms šitos taisyklės buvo- 
visuotinais gyvenimo įstatymais, nesirišančiais su jokia ypa
tinga ceremonija. Tą patį galima pasakyti apie tam tikrų 
valgių uždraudimus, kuriuos tūli tikėjimai deda kaipo prie
dermę visiems savo pasekėjams. Pas daugelį tautų svar
bią vietą užima skaistumas ateinant ant svieto ir aplei
džiant jį. Ne vien tikėjimiški įstatymai pas kaikurias tau
tas, turinčias juos suvestais į kodeksus, bet ir tikėjimiški 
papročiai daugelio laukinių veislių prisako idant kūdikis 
pirmose dienose pereitų daugelį skaistinimo veiksmų ir mo
tina teipgi atsiduotų tolygiems skaistinimas. Myris yra 
laikomas didele teršaties versme ir net pamatymas mirusio 
žmogaus padaro nevalumą ir reikalauja valymo. Valymo 
apeigomis, kurios kuone teip veikia, kaip magiškieji budai, 
žmonės bandė padėti fizišką sieną terp gyvų ir mirusių. 
Žmones darė suterštais maži ir nenorimi suklydimai ir kaž
kurios ligos. Užmušimo suterštis tokio kaip Oręstes, yra 
kitokia ir reikalavo valymų; dideliame nusidėjime skaisty
bės ir atiteisimo suopročiai ankštai susiriša.

Kuone pas visas tautas, nors tankiai neužrašyta, ran
dame padavadijimus valyboms. Šitie įstatymai Įdomiai iš
sidirbę pas senovės civilizuotas tautas, egyptiečius, indus, 
graikus ir romėnus, o pas persus ir žydus jie padaro net 
svarbiausią jų šventų raštų dalį. Bet valybų tikštais buvo 
ne vien asmenys. Ugnis teipgi galėjo būti valoma ir at
naujinama, atnešant skaisčias malkas ir padalinant suterš
tą ugnį terp kelių žydinių, kurie išėmus vieną, paskui buvo 
gesinami. Pirma to reikalingas teipgi buvo valymas auko
jimo indų. Namams ar keliui, dėlei atsiradimo ten negy
vo kūno, tapus suterštais, reikėjo juos apvalyti. Romoje 
per Ambarvalijas lustratio pagi būdavo laukų pasekmin- 
gumuip lustratio populi po cenzui ir lustratio urbis nera
mumo metais. Terp valymo pabūklų pirmiausią vietą už
ėmė vanduo, kuris buvo vartojamas mazgojimui; maudy
mui ar šlakstymui. Beveik bereikalo butų minėti čion va
lančią krikšto apeigą. Jei vandens nėra, kaip tas kartais 
atsitinka arabams tirlaukyj, tai jį galima pakeisti Įsmiltimis. 
Be vandens ugnis yra svarbum valymo pabūklu; daugelis 
daiktų turi pereiti per ugnį, ar būti aprūkytais. Pas indus 
ir persus, teipgi ir pas tolymas laukines veisles, šlapumas 
ir ypatingai karvės šlapumas yra. vartojamas tam pačiam 
tikslui. Bet aukojimai teipgi buvo daromi dėlei valybų 
toki, kaip suovetaurilia per romiškąsias Ambarįvalijas ir 
valančios pajiegos priskaitoma aukojamiems gyvuliams. 
Prie šitų romiškųjų valybų priklauso teipgi procesija, kurio
je aukojami gyvul 
Prie šitų pabūklų 
valančios formulos. \ Valyba nevisuomet buvo iš vienų vie
no veiksmo, kartais a ' “J J'_ ‘ .... ~
kaip tai prie didžiosios valymo ceremonijos, kuri yra apra- 

: MOJI RASTAI.
Byrutė. Laikraštis 'leidžiamas

■ Lietuziiį. naudai išeina į šešes ne- 
dčles vieną kartą ir kaštuoja me- 

- tams 80 pf. Atskiras numeris 10 
pf. Su prisiuntimu į namus I.05 
mk. Atskiras numeris i$pf. Rė
dytojas bei išleidėjas’. J. Tanagai- 
tis, Tilžėje. Nr. Gotiškomis 
raidėmis, Prūsų lietuvių tarmėj.

Telpa čia: Žodis į skaitytojus. 
• ' Lietuvos nusidavimai (Istorija),
: pagal Maironį. Ko laukia Lietu

vių. skyrimo partija? Kaip gali
ma sumažinti savo mokesčius? Iš 
Eftdžiosios Lietuvos. Širdingas pa
kvietimas. Kalbų žinovas ir pri
gimta kalba. Pikta vale. Paukš
telis. Karalius terp kalinių. Ant
ra Motyna. Tiesos grudejei. Juo
kai

Sveikata No. 2. “Lietuvos Ūki
ninko” priedas. Dr. P. Avižonis, 
Džiova.

Mielaširdfingi žvėrys. Su 5 
z cikslėliais. T. Milošauskas, 
Boston, Mass., 1909 m. £>

Vidunas. Gimdymo slėpiniai.
Tilžė. 1909 m. Vilhelmas Sto- 

’ rost. 176 puslap.

jį Prancūzijoj ilgai ne buvo 
žmogžudžių žudymo, bet dabar mie
ste Valenęe nužudė 3 žmogžudžius. 
Nužudytiejįe užmušė 12 ypatų.

.19. ŠVENTOS VIETOS.
Kaikurių vietų šventumas yra tame, kad ten dievai 

gyvena, arba yra garbinami; bet šitos dvi nuomonės viena 
kitos neatmeta, kadangi daugumas šventnamių yra ir die- 

gyvenimais ir garbinimo vietomis. Dievai gyvena dan
guje, bet net ant žemės nėra vietos, kur jų nebūtų, bent su
lyg tūlų tautų nuomonių. Jie gyvena ypatingai neprieina
mose žemės vietose, tirlaukiuose, urvuose, uolų pakriau
šėse ir daugiausiai ant kalnų ir giriose. Supratimas apie 
dievų kalną yra randamas daugelyje mytologijų, vienok 
ir be to daugelis tautų žiuri į kalnus su tikėjimišką baime. 
Rimta girios tyla teipgi labai sužadino Dievo buvimo jaus
mą. Didelė girios svarba kaipo architektiško motyvo švent
namių statymui aiškiai galima matyti iš k(aikurių stylių. 
Gojuose, ant kalnų, ar kur proga atsitiko, buvo garbina
ma ^lievystė ir šventos apeigos pildomos po plynu dangumi. 
V ieta tai buvo pašvenčiama jų vartonei tūlomis ceremoni
jomis, bet tas nevisuomet buvo reikalingu. Kultas po atvi
ru dangum, su pastatytu ant grynos žemės aukuru buvo 
visuotinu pas tūlas senovės tautas, k. v. pas indus ir per
sus ir traukėsi net dievų šventnamiams tapus pastatytiems, 
k. v. pas graikus.

Kas davė pradžią statymui šventnamių, susekti istori
kui jau nebegalima. Tvirtinimas, jog čia teipgi prasidėjo 
nuo garbinimo mirusių ir jog šventnamiai buvę iš pirmo 
kapais, yra geras tik tam tikruose atsitikimuose, k. v. Chi
nuose, kur bočių ruimas likosi bočių šventnamių; bet to 
negalima skaityti visuotina taisykle. Iki tūlam laipsniui 
vartojimas šventnamių paakina mus sulyg jų pradžios. 
Šventnamiai pirmiausiai buvo simbolų ar dievų paveikslų 
dėklomis. Net laukiniai turi savo Jetišines būdas, į kurias 
surenka skaitlių f^^ab ar kur vienas svarbiausias fetišas 
yra laikomas. Kaip buvo padirbti dideli, brangus ir arti
stiški dievų paveikslai, tai jiems buvo pastatytas namas, 
kuriame teipgi buvo laikoma daugelis indų ar aukonių. Šita 
prasmė yra šventynes išlaikyta net jai turint teipgi kitą 
prasmę. Tokiu budu šventnamis Jėruzolimoje ištikrųjų 
yra senoviškos šventos arkos sutarties butu, o Kaaba Mek
koje daugelio arabiškųjų genčių dievysčių prieš * Mahometo 

_ išvalymą jos nuo jų. Todėl statymas šventnamių paliudija
kitas ceremonijas. Tolygus skaistumo įstatymai liečia jei**—1—^iškaitomą kaikuriems daiktams, kaip dievo simbo- 

----  _ — ...♦------------------ ,1.1 ; lama ar^paveikslams ir ankštai rišasi su stabmeldystės iš
sivystymu. Bet toj pačioj linksmėj veikė kita priežastis, 
būtent, karalių viešpatavimas, kurie savo politišką galybę 
iškėlė ir suvienijo baisiais triobėsiais, kuriuos jie statė, sa
vo ir savo dievų garbei. Šiteipos iškilo rūmai ir šventna
miai pa-Nyliu ir pa-Eufračiu ir yra gerai žinoma, jog 
Solomonas buvo skatinamas tų pačių motyvų statymui # 
šventnamio. Didžiuliai triobėsiai Babiliono ir egyptiškųjų 
tėbų triobėsiai žinomi mums iš savo liekanų ir jų apra
šymo ten jau randame, kaip- vėliaus Olympijoje ir Eleu
zine, šventnamio skyrius, vidui kurių buvo skaitlingos di
desnės ar mažesnės šventynes, susijungiančios viena su- 
kita ir tokiu budu padarančios vieną visą.

Graikų šventnamiai, kurie iš pirmo buvo tokiais jau 
netikusiais kaip ir kitur, skiriasi savo augščiausiame išsi
vystyme dideliu artistišku tobulumu. Jų formų išsivysty
mas priklauso architektūros istorijai; turime tik priminti, 
jog jis ypatingai atsižymi jiekštų eilėmis ir arkadomis prie 
įėjimo ar aplinkui juos. Daugiaus turime užtrukti, apšne
kėdami romiškąsias šventynes, kadangi nė vieni teip aštriai 
neskirstė įvairių šventų vietų rųšių - kaip romėnai. Jie 
turi loca socra, tempia ir loca religiosa: vardai, kurie pri
taikomi teip triobesiams kaip ir kitoms vietoms po plynu 
dangumi. Loca saera arba fana yra tos, kurios perėjo die
vų nuosavybėn per pontifišką pašventinimą; teisybė, prie 
šitų priklauso teipgi dievų aedes sacrae ir lygiai teip pat 
nuo seno guodojami nemota ir luci, k. a. gojai, kuriuose 
kultas Ar valų brolių atsibūdavo. Tempia buvo vietos iš
rinktos ysul^g augurų tėmijimų ir buvo pašvenčiamos jų 
apeigomis, kadangi iš pradžių “templum” buvo ta dan
gaus dalis, kuri buvo išmatuota su augurų lituus, o pas
kui ant žemės ji buvo conceptis verbis locus effatus, ant 
kurios auguras stovėjo. Visos aedes sacrae yra fana, dau
gelis yrft teipgi tempia; paskutiniame atsitikime jos turi bu 
ti keturkampės, šeip jos gali būti apskritainės, kaip aedes 
Vestae. I^oca religiosa yra tos vietos, kurios nepnsiskina 
prie šitų diėVų kategorijų, vienok buvo žiūrimos su tikėji- 
miška baime:" tokios, kaip šventynes privatiškam .garbini
mui. kapai i^ vietos, į kurias perkūnas yra trenkęs (fulgur 
conditum), ft tt. , . .

Turime irastebėti šį-tą apie šventnamio statymą, ant 
kiek jis išreiškia tikėjimiškus suopročius. Čion, kaip ir 
maldose bei kapų sutaikyme, rytų kreipis užima svarbią 
vieta Egyptiečių šventnamiai, kaip ir pyranudos yra rū
pestingai nustatyta į rytus. Graikų šventnamis turi savo 
įėjima rytų linkui, templum skinasi siek-tiek, bet nema
žiau rūpestingai nukreiptas į rytus ir gerai yra žinoma jog 
krikščioniškos bažnyčios parodo teipgi tą pačią linkmę. 
Šventnamių statymas, sutvarkymas ir išdalinimas tankiai 
turi simbolišką prasmę. Kolosališki šventnamiai, siolai- 
kinės štai. Indijos tankiai yra apkrauti simboliskais isda- 
binimais; ’babilioniškoji terrasinio šventnamio namas, kai
po ir egyptiškojo labyrinto namas yra tiek pat pilni simbo-

buvo vedami aplinkui valoipą daiktą, 
vo atkartojamos susirišančids su jais

padarydavo eilę tolygių1 veiksmų,

šyta persų Vendidade ir kuri traukėsi devynias naktis.

V ąįyba tad užima svarbią vietą rituale. Perėjus per šitą 
tašką ir iškėlus dorišką vietoje rituališkos pusės, valyba 
stdjasi Latpilda, kaip tas buvo ypatingai Romos imperijoje, 
šitos avi nuomonės liečia viena kitą, bet nėra vienodos.

• Įviirųs prasmės šešėliai yra rišami su nuomone apie 
pašventinimą, kurį randame kaikuriuose tikėjimuose. Pas 
turas tąptas aštrus ruožas yra pravedamas terp to, kas yra 
pašvenčiama ir pavedama dievams ir to, kas yra palikta 
abelnai^ vartonei. Toki pašvęsti žmonės ir daiktai pas po- 
lyneziectus vadinasi tabu, pas žydus, pas romėnus sacer. 
\ eiksnras, kuriuomi jie yra apšaukiami ar padaromi tokiais, 
būtent, pašventinimas, yra atliekamas su įvairiomis cere
monijomis. Aliejumi patepimas, kuris pas žydus žymėjo 
tokį pašventinimą, ir perdavė šitą prasmę vėliaus krikščio
nybei patepant karalius, yra gerai žinomas. Bet tikėjimiš- 
kas pašventinimas turi dar kitą prasmę, nes įstojant į tikė
jimišką draugiją, uždarytą nuo išlaukinio svieto, kur vieš
patauja svetimi užginti papročiai, ar yra dalinama gili izo- 
teriškpji išmintis, būva įžanginis pašventinimas. Šitas bu
vo su graikų slaptoms tikėjimiškoms apeigoms, kurias tik 
sužinodintas tegalėjo matyti. Teisybė, rubežius terp pa
šventinimo ir valybos nevisuomet aiškiai gali būti parody
tas. Išmėginimai, kuriuos jaunieji, pasiekę vyriškumą, tu
rėjo pereiti pas tūlas laukines tautas, gali būti žiūrimi nuo 

įžvalgų. Teipgi pašventinimai per graikų slaptas 
tikėjimiškas apeigas parodo didelį artumą valyboms. Bet 
valy bose manoma greičiau apie praeitį ir tą, kas turi būti 
numesta, kuomet pašventinimuose manoma apie ateitį ir 
tą ko norime įgyti.

liškos prasmės kaip ir sutvarfcyrfias šventinės Jėruzolimo- •, 
je. Jeigu pasakyti kelias svarbiausių idėjų, tai adytonas, 
arba uždarytas ir kartais tamsus šventnamio vidus, atmušė, 
išdidų ir neprieinamą dievystės pobūdį, o šyent-
namio padalinimai, kurie vis dar besilieka krikščioniškos^ 
bažnyčios choruose, atstovi atidalinimą kunigų nuo svietiš-. 
kų žmonių, pašvęstų nuo paprastųjų. Bet męs negalime 
tikėtis, gerai nuodugniai 'išaiškinti šventnaminių triobesių 
simbolizmą. Kartais jis tarytum numoja ant svieto sąsta- 
tos, kartais ant tikėjimiškų žmonių prietikių su dievais. 
Graikų dailė beveik išsiliuosavo iš šito, ji buvo bęnt estetiš
kų pažvalgų nukreipta į šventnamių statymą. Vienok grai
kų tikėjimo pobūdis atsimuša jų'šventnamiuose, Elėnas ima 
vidurių kelią terp sunkaus slegiančio Egypto masyviškumo 
ir vidurinių metašimčių gotiškojo styliaus, pereinančio sun
kumą iškilybe;’ jis sako ne kolosaliau didumu, bet skai
drumu ir formos grožiu (Carriere). Krikščioniška bažny
tinė architektūra, išsivysčiusi iš bazilikos typo, įgauna savo 
augščiausią laipsnį, perėjus nuo bizantiško ir romiško sty- 
lių į gotišką architektūrą, bet šitame .styliuje jie išreiškia 
daugiau vidurinių metašimčių krikščionybės idėjas negu 
pradines ir asmeniškąsias.

Šventnamiai tarnavo daugeliui tikslų. Jau minėjome, 
jog jie buvo visuotinai vartojami suteikimui prieglaudos die
vų paveikslams ir šventiems indams. Bet šventos ceremo
nijos teipgi atsibūdavo pačiamė šventnamyj arba jo apy
linkėje, apskrityj ir ten teipgi ėjo tie žmonės, kuriems ne
valia buvo žengti į patį namą. Tik tam tikruose atsitiki
muose šventnamis turėjo patarnauti visai draugijai, k. v. 
Eleuzine per įvadus, kuriems reikėjo daugiau ruimo. Be 
to skirtumas terp Dievo namo ir bendrijos namo'tankiai nu
eina iki pačiam priešingumui, kaip ve šventynė Jėruzoli- 
moįe šalyj žydiškųjų sinagogų. Mahometoniškosios me
četes yra vien vietomis žmonėms susirinkti pasimelsti, kai
po ir krikščioniškosios bažnyčios, nors Romos katalikiško
sios katedros dėlei savo stabų ir relikvijų primena mums 
daugiaus tikruosius šventnamius. Jei nepaminėtume dide
lės politiškos bei draugijinės svarbos, rišančios! su šventna- 
miais iš daugiaus kaip vienos atžvalgos, tai apleistume vie
ną svarbų faktą. Daugelis didžiųjų šventnamių yra Laki
nio vietomis, susirinkimų vietomis, kur didesnis a^ mažes
nis tikėjimiškas būrys susirenka drauge, ir apdraustas 
šventu ramumu, palieka kerštus, idant susivienyti ant ti- 
kėjimiško pagrindo. Toksai centras tad lengvai liekasi 
kaipir panteonu, k. a. Kaaba Mekkoje, priešislamiškoje 
Arabijoje. Pas skandinaviškąsias tautas būriai (Fylke) 
turėjo savo šventynes ir vargiai reikalaujame minėti dau
gelio graikiškų šventnamių svarbą, kaipo Centro Ąmfiklio- 
nijos, arba net susirinkimo vietos visiems graikams, k. v. 
Olympijoje. Apie šventą ramumą jau paminėjome. * Ši- 
teipos daugumas šventnamių skaitė sau prieglaudos ,pir- 
mystę, apie kurią reikia manyti, jeigu pabėgėlis, bėgdamas 
ten, ar jis butų vergas, vagis ar užmušikas, atsiduoda tie
siog dievybės apsaugojimui. Daugybė pavyzdžių iš graikų 
istorijos (Demostenas, Pausanijus) parodo, jog šita prie
glaudos tiesa buvo naudojama, kuomet Romos imperijoje • 
prie timerijaus vienvalinis jos laužymas sukėlė uždrau
džiančius padavadijimus. Galiaus, bent pas graikuš, Švent- 
namiai kartais buvo vartojami pasidėjimui brangenybių, 
kur be baimės galima buvo pasidėti pinigai ar brangus 
daktai. .

Šitą apžvalgą užbaigsime Renano pastebėjimu, kad 
zoninės myli užlaikyti tas pačias šventas garbinimo vietas ir 
senam tikėjimui davus vietą naujajam, paskutinysis apima 
paveldėjystę nuo savo pirmtakunų, ypatingai gi sykį pa
švęstas garbinimo vietas.

20. TIKĖJIMIŠKI LAIKAI.
švenčių kaleina ankštai rišasi su laiko padalinimu. 

Teisybė, pas daugelį laukinių šito nėra. Jų pastebėjimas 
gamtos neina toliau pavienių apsireiškimų. Jie pasitinka 
jauną mėnulį riksmu ar laidymu vilyčių jie stengiasi ginti 
nuo užtemimo saulę ir mėnulį, kaip tas dar lygšiol tebėra 
Chinuose, bet šeip jų šventės buvo prie tam tikrų progų, 
kaip ve kariški šokiai, mirusių puotos, ir tt. Rinkimas i tam 
tikrų dienų yra visuotinas ir pas laukinius jis tankiai atsi
tinka, kadangi daugelis dienų ir net ištisi mėnesiai yra lai
koma nelaimingais ir nederančiais užsiėmimui; bet šitas 
greičiau rišasi su žinavimu negu kokiu taislišku laikoms* 
linimu. • ■ /

Pasiekus vos tūlą civilizacijos laipsnį, yra sunaudoja
mas gamtos bėgio patyrimas išskaitymams, pereinantiems 
tiesioginio supratimo rybas ir, tokiu budu, pasidaro kalen
dorius. Nėra sunku suprasti abelnus principus, sulyg kurių 
tas dedasi. Mėnulio atmainos suteikia dalinimą į mėnesius, 
o sezonų pakaitos dalinimą į metus. Bet šitie du dalinimai 
nevisai sutinka, nes, jei męs griežtai skaitysime sulyg* mė
nulio mėnesių, tai metiniai nuotikiai gamtoje iš vieno meto 
į kitą pripuls įvairiomis dienomis. Todėl du laiko matavi
mai reikia suvienoduoti įterpimu teip, kad padaryti [mė
nulinį metą sauliniu. Nors tas abelnai yra prastu daiktu, 
bet atėjus prie smulkmenų, pasidaro kuopainiausiu. Šitie 
įterpimai atsitiko tik po ilgesnių periodų, arba buvo palikta 
pontifiškųjų “collegia” malonei, kaip ve Romoje, kol Ceza
ris nesutaikė kalendoriaus sulyg saulinių metų principų. 
Yra gerai žinoma kaip dideliai sunku yra tardyti romiš
kasis kalendorius. Turime teipgi patėmyti, jog pas daugelį 
tautų ritualo metai ir civiliškieji metai nesusitaiko. Pa- 
staruosna teipgi buvo įvesta labai skirtos paeigos dalinimai 
ir papročiai. Todėl užbaiga liekasi kritiškoms studijoms ir 
męs turime pasitenkinti keliais abelnais pastebėjimais.

Sezonų pakaita buvo viena svarbiausių priežasčių tikė- 
jimiškų apeigų. Tam tikros dienos valandos, tam tikros 
mėnesio ir metų dienos labai teisingai pašvęsta joms. į Iš 
ryto, vidurdienyj, vakare ir kartais taukiaus yra duodamr 
aukos ar siunčiama maldos; islamas ve vis dar tebeprisak 
penkias kasdienines maldas kaipo tikėjimišką priederm 
Mėnesinės šventės pirmiausiai rišosi su mėnulio atmain 
mis, su pirmu apsireiškimu, kuris akylai buvo dabojama^ 
yra ženklu tikėjimiskoms ceremonijoms. Tas buvo pas izr 
elitus, ir to laikėsi teipgi indai, nešdami aukas jaunučiui 
pilnaičiui. Romiškosios calendae nohae ir idus išpradž 
teipgi buvo jaunučiu, priešpilniu ir pilnučiu. Šabas vi 
kuris atsitinka ne tik Sename Įstatyme, bet ir asyrų kale 
doriuje, gali būti nusektas arba iki mėnulio atmainų, ari 
iki penkių planetų pastebėjimui, kurios drauge su saule 
mėnuliu padaro skaičių septynis. Metinės šventės ateit 
su žvaigždės pasirodymu, kaip antai Egypte su Šunžvaig 
dės užtekėjimu, bet abelnai jos yra pritaikomos prie tiesi 
ginio supratimo saulės bėgio arba prie sezonų pakaite 
Tokiu budu dienos su naktim susilyginimai ir saulegryži 
yra tikėjimiškų ceremonijų metais; senovės Peruvijoj ket 
rios didėsėš šventės buvę jaisiais remiamos, Cbinn e j(

(Toliam bus).
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jijo už principus protavimo, ir privedančių 
prie labai nešumaniškų konkliuzijų. Jo teori- 

’ ja apie rotaciją skritulio, neatbūtiną tobulu
mą cirkuliariško pridėjinio, nebūtį tuštumos 
ir tt. labiaus supainiojo negu išaiškino 
apsireiškimus gamtos. O regimai gadynė bu
vo pribrendusi pastatymui tų dalykų ant sumo- 
niškos papėdės, nėsa veikiai visa eilė vyrų juos 
įtėmyjo ir sveikai nuomoniavo apie juos,, ir 
padėjo pamatą jų tolynžengai, k. a. Euklydas, 
Apollonius, Archimėdes, Eratosthenes if Hip- 
pėrchas.

13 knygų, vad. Metafyzika, talpina savyje 
■ daug gilių minčių, bet yra nesuprastinos ir blo

gai sutvarkytos, taip juog sunku jas priskai- 
tyti pačiam Aristoteliui. Dalykas, kuriam jos 
pavęstos, yra Ontologija — mokslas apie Ens, 
ųuatenus Ens —, kurią jis vadina Philosophia 
Prima, o kartais Theologija. Jis atskiria tris, 
šakas teoretiškos filozofijos. 1. Fyzika — 
tyrinėjimas atjaučiamu materijališkų atskirų 
daigtų, kurių kiekvienas skiriasi nuo kits kito, 
o kurių visi turi savyje principą atmainos ar
ba judėjimą. 2. Matematika — tyrinėjimas 
geometriškų ir skaitliškų būtybių, žinomų vi- 
satinomis definicijomis, nepatenkančių nė at
mainai nė judėjimui, pasiduodančių svarsty
mui ir nuomoniavimui atskirai nuo medegos, 
nors negalinčių būti atskirai nuo medegos. 3. 
Pirmutinė, arba augščiausioji filozofija— ku- 

y ri tyrinėja * esybę daigtų amžinų, neatsimai
nančių, atskirai nuo visokios atmainos, judėji
mo, ir diferencijacijos, kas rišasi su mate- 
rijališku įkunijimu.

Metafyzika arba Pirmutinė Filozofija, iš- 
tikrųjų, užsiima giliausiomis abstracijomis ar
ba generalizacijomis visų mokslų. Tai yra 
raukius, iš dalies abejonhi ir sunkenybių, iš 
dalies mėgintų išlukštenimų, galutiniausių 
minčių žmogiškos dvasios. Telpa ten daug 
brangintimj komentarų Platono^ filozofijos ir 
kitų ar senesnių ar sągadyniškų Aristoteliui. 
Visatini terminai ir skirtingumai, kuriuos 
tas veikalas pirmas aikštėn ištraukė, buvo la
bai vertinami ‘ visoj filozofijoje vidurinių 
amžių. >

Aristotėles pasirodo suvis kitokioj šviesoje 
savo didžiame veikale apie gyvūnus. Čipn jis 
sukrovė didelę krūvą tikrų patėmyjimų, ir 
taip-gi įvezdino metodą klasifikacijos*), ku
ri traukiasi iki šiai dienai kaipo pagiria papė
dė zoologiškos klasifikacijos. Šitame veikale 
gal geriausiai matome dvi dideli ypatybi jo 
dvasioj, retai užtinkami vienoje ypatoje — 
gabumą įtėmyti, ir logišką metodą.

Jo Organos arba Logika yra jo pilnu išplė
tojimu formališko nuomoniavimo, ir yra pa- 

• grinda ir beveik visa esybe sylogiškos ar scho
lastiškos logikos. Tą mokslą jis veik ištisai 
pats sutvėrė. Grote (History of Greece, II 

Sc .LXVHI) sako, kad “kas buvo pradėta So- 
Ifrato, ir pagerinta Platono, tapo įkūnyta kai
po dalis talpios' systėmos formai i škosios logi
kos geriaus Aristotelio; systėmos, kurios ne
tik kad turėjo nepaprastą vertę procesuose ir 
ginčuose savo laikmečio, bet kurios, nejunta
mai įsiskverbė mintysna mokytų vyrų; labai 
padilgino ir priekyn pastūmėjo tikrąjį mąsty
mą musų gadynėje. Nors dabar ji tapo pa
platinta ir naujai apdirbta tūlų muslaikinių 
autorių (ypačiai Jono Stuarto Millo jo paste
bėtinojo Systėmoje Logikos) į struktūrą prie- 
taikmę prie dikto pasididinimo žinojimo ir 
prie paplitimo pozityviškos metodos šioje ga
dynėje — mes turime atsiminti, kad tolumas 
tarp geriausios šiągadyniškos logikos ir logi
kos Aristotelio nėra taip'didelis kaip tarp 
Aristotelio ir tų, kurie tik šimtmečiu gyveno 
pirma jo — Empedoklės, Anaksagoras ir Py- 
tagorėnai; ir kad pirmynženga šitų pastarųjų 
prasideda nuo Sokrato”, j

Žymi dalis jo raštų atsineša prie žmogaus 
dvasios ir kūno. Viename iš jų, trumpame ra
šinyje apie atmintį ir atminimą, jis pirmas pa
mini įstatymą Associacijos Idėjų.

Jo rašiniai apie, retoriką ir poetiką buvo 
ankstybiausiu išsiplėtojimu filozofijos kriti
cizmo, ir dar dabar yra studijuojami. Tas 

* pats pasakyti reikia apie jo stropiai apdirbtą 
etiką.

Gal-but didžiausiu jo veikalu yra Polytika, 
paremta ant jo paties surinktų 158 visokerio
pų valstijų konstitucijų; ant nelaimės pats 
jankius pragaišo. Ir čion ules matome dva

sią induktyviškojo tėmyjimo. Navatna, kad 
, neįtėmytina yri. ar jis buvo skaitęs istoriką 

Thukydidį; ir Herodotą jis teprimini dalyke 
4 naturališkos istorijos, nors — polytiškoje fi

lozofijoje tų dviejų pasakojimai tiek sveria, 
iek ir geriausiejie jo patėmijimai.

Paprasti skirstymai medegos ir formos,

ir po- 
tenciališkumo — pareina nuo Ari$totėlio.

Tai-gi ir rankose to didžiavyrio zoologija 
tuojau pastojo mokslu, ir pamatas systėmai 
klasifikacijos tapo padėtas. Artificiališka sy- 
stėma klasifikacijos niekados netapo įvezdinta 
zoologijon, kaip kad seksuališkoji systėma Lin- 
naeaus botanikoje; tačiaus nuo pat pradžios 
iki šiądien naturališkas grupavimas gyvūnų 
visados buvo mėginamas. Plačiai pažymėtie- 
jie skirtumai tarp vyriausių grupų beveik ne- 
išvengtinai į tai vedė. Tame dalyke Aristo
tėles įnešė galybę savo kaip observacijos taip 
generalizacijos, ir tūlos grupos, jo aprašytos, 
dar tebelaiko savo vietą ir šios gadynės sy- 
stėmpse.

Iš vėlesnių rašytojų, Aelianus ir Pliniūs 
neturi gabumo moksliškai gvildenti dalyką, ir 
jų raštuose faktai daugiur sumaišyti yra su 
sakmėmis.

Klaudijus Aelianus, (apie vidurį 3-io šimt
mečio), itališkas istorikas ir retorikas, kurs, 
niekados iš savo šalies neiškeliavęš, taip išsi
lavino graikiškoje kalboje, kad grvnai joje 
rašė. Viešpataujant Antoninui, jis mokė re
toriką Romoje, ir parašė Karia Historia, su
sidedančią iš navatnų anekdotų. Jis taip-gi 
parašė vertiną Gyvūnų Istoriją.

C. Plinius Secundus arba Pilnius Senes
nysis ir autorius garsiosios Historia Natura
lis, gimė šiaurėje Italijos, ar Veronoje ar No- 
vum Comum, 23 m. po Christaus g. Jo šei
myna gyveno Novum Comume, kur kaimi- 
nystoj turėjo lobius; ten gimė jo nepotis Pli
nius Jaunesnysis. Dar jaunas būdamas, jis 
tapo pasiųstas į Romą, kur įgyjo gėrą išauklė
jimą. Susilaukęs 23 metų, jis įstbjo į armi
ją ir tarnavo Germanijoje, po L. Pomponiu- 
mi Sekund kuriam vėliaus parašė atmintinį 
raštą. Jis apkeliavo visą parubežį tos plačios 
provincijos, apll ‘ Kaukus ir šaltinius Du
nojaus, protarpiais šurašė veikalą^ De Jacu- 
latione Equestri, ir pradėjo rašyti (vėliaus 
užbaigė 20-tyje knygų) istoriją germaniškų 
karų. , 1

Su Pomponiumi sugrįžo į Romą 52 m., 
jis ėmė mokinties jurisprudenciją, bet nepa
mėgo tos profesijoj; ir todėl atsitraukė į sa
vo gimtinę gūžtą, kur užsiėmė — viešpatau
jant Nėronui — rašymu veikalų. Tuomet
vo gimtinę gūžtą, kur užsiėmė —Į 
jant Nėronui — rašymu veikalų.
jis parašė Studiosus ■ (3 knygose) apie auklė
jimą jauno oratoriaus, ir gramatišką veikalą 
Dubius Sermo (8 knygose). Trumpai prieš 
Nėrono mirtį, mes randame jį prokuratorau- 
jant Išpanijoje, kur 71 m. jis išgirdo savo 
švogerį mirus, ir kad jis paskirtas esąs glo
bėju nepočio Pliniaus Jaunesniojo, kurį pri
ėmė augintiniu, sugrįžęs Romon, 73 m. Cie- 
corius Vespasianas, kurį pažino tarnaudamas 
Germanijoje, priėmė jį už artimą draugą; ir 
tame laike jis užbaigė Romos istoriją Aufidi- 
jo Bassaus (31 knygoje), privedamas iki sa
vų laikų. Mėgo užsirašinėti faktus ar užte- 
myjimus iš visokių knygų ir tokiu budu surin
ko daug medegos, kurią sukrovė į savo didę 
Historia Naturalis, apskelbtą aplink 77 m. Di
dysis Vezuvijaus išsiveržimas, kurs 79 m. už
pylė Herculanum ir Pompėją, buvo pačiame 
smarkume, kada jis, komandoje Romos laivy
no, sustojo Misėnume. • Norėdamas tą apsi
reiškimą arčiaus ištirti, jis išlipo ant žemės 
Stąbijose, kur jį užtroškino garai nuo erup- 
cijos kilusiejie. Mat jis buvo storas ir dusu
lingas, ir todėl veiklaus pasimirė. Jo pa
lydovai išliko gyvi.

Iš visų jo veikalų, tik Historią Naturalis 
užsiliko. Ten apšnekama daugiaus dalykų, 
negu galima butų tikėties po tokiu antrašu. 
Astronomija, meteorologija, geografija, mi- 
neorologija, zoologija, botanika, viskas, kas yra 
naturališku produktu, randa vietą Pliniaus 
Naturališkoje Istorijoje. Kaip kur įsisprau
dė pasargos ir apie žmonių įstaigas ir išra
dimus, taip-gi istorija dailų. Padalinta į 37 
knygas. Jos moksliška vertė ne didžiausia. 
Įtėmyjimai imti iš antros rankos, ir maišosi 
ten teisybė su melu, galimi dalykai su ste
buklingais.

•) Ari stotele dalina gyvūnus į gyvais 
mančiua iš kiaušinio; į pirmų tarpą jis 

eturtjjus. | tarpą-gl antrųjų paukščius, žuvis, ir vabž- 
ius jinsektus). Dabar juk žinome, kad tokis padalint
as sAirt savo ydas, kadangi tūli keturkojai (pvd. drie- 

) gema iš kiaušinio, o tūlos žuvys gyvomis'gema.
Tarpe daugybše tikrų įtėmyjimų, Aristotšlio veikale 

ndasl daug išgalių suvis klaidingų, todėl jos negalėjo 
uti paremtos obeervaciją. Taip, jis tikrina, kad liūtas 
tur{s tik vieną kaulą (vertebrą) sprande, kad upinis 

kodilius žiodinąs augštutln} žandikaulĮ, ir kad tūlos 
davonės rankos nurodo ant tūlų palinkimų Ir tt Talp- 
praneša jis mums, kad. kvapas (eina Į širdį, kad tasai 

rganas turi tris tuštumas, kad pakaušis galvos yra tuš- 
kad vyrai turi aštuonis šonkaulius, ir kad vyrai turi 

langiaus dantų negu moters. Ir daugelis kitų išgalių, 
*aduotų kaipo faktai, atrodo, ka<( ne viską Arlstotele rašė 

l* savo patyrimo.

genaančius Ir 
talpina visus

KOKSAI TURE’
ALIŠKAS g^ 

Anot Dr. F. (į 
ninko medicinos ^mok^klose Pary
žiuje, nei vienas, neturįs “šešių 
doros pajautinių’į netiH*ėtų bandyti 
būti gydytoj ūmi.. Tais pajauti
mais yra šitie: Priedermės pajau
timas, atsakomybės pajautimas, 
malonybės pajautimas, nuvokimo 
pajautimas, (kurį jia padalina į 
drąsos pajautimą ir supanybės pa
jautimą), gražybės pajautimas ir 
draugystinė tiksmė.

Priedermės pajautimas sulyg 
sergančio yra pirmiausiu gydytojo 
reikalu, šitas pajautimas gali ra
stis tik iš pozityviško ir prigimto 
altruiškumo arba meilės bendrų 
sau sutvarų — ypatybė panaši tai, 
kuri ligonbutyje verčia dabotoją 
pašvęsti savo gyvastį nelaimėlių 
priežiūrai. Negali būti nei asme
niško jautrumo, nei detailiuose do- 
mo stokos, kurią painus atsitiki
mai sukelia. Ir bet prie viso šito 
priedermės pajautimo, kuri reika
lauja didelės širdies gerybės ar 
jautrumo, jis neprivalo parodyti 
pajautimų žymės, kuomet jo prie
dermė reikalauja operacijos na
riui kurio nebūk luomo. Profesi
joje žodis lygybė tikrai įgijo sto
vią vietą. Kad ir toliausiai jis bu
tų nužengęs savo profesijoje, arba 
kad ir turtingiausiu 
turi šitą priedermės 
širdyj, tai jis mirs 
profesijos nariu, jei 
kenks jam jo darbe.

Atsakomybės dalyke daktaras 
privalo klausyti tradicijinės pa
tarties, — beje, daryti tą, kas jam 
reikia, 
Joki s 
sakyti 
boti 
įstatatais reiškia, vis tiek ką padė
ti galą moksliškai daktarystos pir- 
myneigai. Kas atsieina malonu
mo, tai, žinoma, kad žvėriško chi
rurgo gadynė jati perėjo. Gali 
būti atsitikimai, kur yra pageidau
jama, pasiliekančiai šeimynai, pa
sakyki ligoniui, kad jp galas arti
nasi. Bet abelnai *ntisiduoti ma
tant pasveikimą jjgonyj tankiai 
būva naudingu ir visuomet padoru.

Tikrai nuvokimo prasmė pas 
gydytoją randama atsimušančioje 
drąsoje, vadinas, drąsoje gimusio
je iš tikro noro pasisekimo ir 
sveiko proto. Drąsieji gydytojai 
tankiai pabudijami naujavedžiais. 
Negalima užginti, kad daugelis ši
tokių gydytojų pasidaro didžiau
siais. Drąsumas tankiai' yra atsky
riu terp sumanaus ir sąžiningo chi
rurgo ir paprasto operuotojo arba 
pjaustytojo, kuris išdrąsėjo dėl ne- 
paisos. Bet chirurgo drąsa turi 
būti valdoma jo .atsargumo. At
sargumas turi daug priklausyti 
nuo įžvalgos, be kurios gydytojas 
yra visuomeniška nelaime. Spren
dimas ir teisinga įžvalga turi būti 
jo apitaisoe dalimi: Jo gražybės 
pajautimas tikrai turi būti dailiš- 
kas, jis turi stengtis atlikti darbą 
švariai ir greitai; be šito negali
ma sakyti, kad operacija tinkamai 
padaryta, ar tai nuo gydybinio 
mokslo matymspuogio, ar nuo li
gonio. Bet visų labiausiai, gydy
tojas turi turėti geras doriškąsias 
ypatybes. Todėl jo draugijinė tik
smė yra didžiausios svarbos.

X.

UTĮ IDE- 
OJAS?
o, paskaiti-

taptų, jei jis 
jausmą savo 
veikliu savo 

senatvė neuž- 
ą

neatsižiurint į ginčus, 
daktaras negali at- 
už pasekmes; apli

jo veikmę netinkančiais

Rašo, kad Salamonas, žydų karalius, “šne
kėjo apie ^medžius, nuo kedro Lebano pra
dedant iki yzapui, augančiam iš sienos”. Ma
noma, kad ir Zoroastras nukreipė atydą ant 
augalų, ir tasai mokslas anksti pavyliojo tū
lus Graikijos filozofus. Seniausias botaniš- 
kas veikalas užsilikęs tai Theophrasto.

Theophrastas, graikiškas moralistas ir 
gamtažinys, gimė Erese, ant Lesbos, ir mokė
si filozofiją Athėnuose, pirma po Platonu, o 
vėliaus po Aristoteliu. Šitasai ypačiai inte
resavosi juomi, ir — anot teikų — permainė jo 
pirmutinį vardą Tyrtamas į Theopnrastą( “die
viškas kalbėtojas”) dėlei gražumo iškalbos 
mokytinio. Theophrastui jis pavedė pirmsė- 
dystę Lyceume, savo knygyną, ir savo vei
kalų. rankraščius. Theophrastas pasirodė esąs 
vertingu įpėdiniu Stagyriečio. Po jo vada 
Lyceumas užlaikė savo pobūdį, ir pritraukė 
bent 2000 mokytinių, tarp kurių buvo komiš 
kas poetas Menandras. Karaliai Filypas, Kas 
sandras, ir Ptolomėjus jį labai guodojo 
taip labai jį gerbė žmonės Athėnų, kad — 
kuomet apskųstas už bedievystę — jis tapo su 
triumfu išteisintas, jie butų užmušę jo skun
diką, jeigu jisai pats nebūtų apmalšinęs. Ta
čiaus sulyg Sofoklio įstatymu, kurs liepė iš
guiti visus filozofus iš Athėnų, Theophrastas 
305 m. apleido mįestą, iki įstatymą kitąmet 
atšaukė Phrlo, taip-gi mokytinis Aristotelio. 
Nuo dabar Theophrastas toliaus skelbė savo 
lekcijas iki mirčiai 287 mĮHmHBH iš viso jis subuvo
35 metus pirmsedžiu Akademijos.
me, kada jis buvo gimęs; sako; jis gyvenęs 85 
iki 107 metų. Prieš mirimą, sako, jis rugojęs 
ant trumpumo žmogaus gyvates, kuri pasi-

Nežino-

(Toliau bns).

FINANSINIS BAŽNYČIŲ 
KRIZIS.

Ray Standard Baker neseniai 
užsimanė ištirti bažnyčių stovį da
bartiniuose laikuose. Tam tikslui 
jis petkratė palikimų ir viešų do
vanų surašus Jungtiniuose Vals
čiuose ir nusistebėjo, kad sava
notų ir savaimų paaukojimų sro
vės likosi nukreiptos nuo bažnyčių 
ir bažnytinio dajrbo 'abelnai. Ra
šydamas šitą ’ dalyką laikraštyj 
“The American Magazine” už rug
sėjo mėnesį, jis sako;

“Per paskutinius dešimtį ar dvy
liką metų kuone, netikėtina pinigų 
apštis, $1.000.000.000, amerikonų 
tapo paaukota ..įvairiems filantro- 
piškiems tikslam*. Iš šitos baisios 
sumos sulyginamai mažai teko baž

niausiąs iš presbyterijonų, bet jo 
dovanų nei dešimta dalis neteko 
bažnytinei labdarybei, kuomet de- 1 
vyni dešimtdaliai teko pašalinėms 1 
įstaigoms, k. a. Amerikiniam Tau- 1 
tiškosios Istorijos Muzėjui. O Je- 1 
supo duosnumas bažnyčioms bu- I 
vo labai didelis sulyginus su kitais < 
davėjais. Net daugelis Romos ka- 1 
talikų, palikdami turtus, neišimti- 
nti aukojo bažnyčiai kaip jie da- I 
rydavo dvidešimts ar penkiasde- . 
šimts metų atgal, bet atjautė viso
kiems reikalams. Turtinga katali
kė žmona neseniai paliko dide- < 
liūs pinigus žydų įstaigoms.

“Netik turtingųjų doliariai, bet 
ir varguolių centai žymiai nukreipti 
nuo bažnyčios. Nei viens, net pa
viršutiniškai, negali tardyti socija- 
linio bruzdėjimo, amatinių sąjun
gų bruzdėjimo, broliškų ir susišel
piamų draugijų besiplėtimo, ne
patyręs, kad dideli pinigai (vi
so imant) buvo duodama kas me
tas šitų bruzdėjimų palaikymui. 
V ienų vienas bažnytinis veiklumas, 
kuriame aš patyriau tam tikrą pa
aukojimų augį ir savaimumą, tai 
“Krikščionių Žinijos bruzdėjime”.

Bažnyčios, kaip sako Baker, ma
to šitą padėjimą ir griebiasi viso
kių priemonių jo susitikimui. Jis 
sako:

“Pinigams teip lengvai ir gau
siai plaukiant visokiems pašali
niams veiklumams, bažnyčios pri
verstos išradinėti painius ir orga
nizuotus budus išgavimui pinigų 
iš žmonių. . Bažnyčios šiandien yra 
skelbiamos teip kaip vaizbos įstai
gos ; kelios knygos yra prirašyta 
apie bažnyčių skelbimą ir pakėli
mą, kurios parodo sumaniausius 
žmonių pritraukimo vaizbabudžius. 
New Yorke aš mačiau tikrai įspū
dingus kortinių kataliogų taisius 
ir kitas bažnyčios priemones pa
laikymui prie savęs aukotojų. Bai
si daugybė spaudinių ir kalbėtojų 
vienval stengiasi sukelti užsidegi
mą, ragindami žmones aukoti pi
nigus. Juo tolyn, juo labiau vys
kupas, kunigas ar globėjų tarybos 
narys turi būti apsukrus vaizbinin
kas. Juo tolyn juo labiau bažny
čios turės j ieškoti saugaus užra
šų uosto; jos ne bijo ateities”.

“Bet nežiūrint visų pastangų, sa
ko p. Baker, “daugelis, jei nedi- 
džiuma, bažnyčių šalyje ir keli iš
tisi išpažinimai su vargu teužsilai-

1 ko”. Anot jo:
“Visur girdima nusiskundimai 

dėl menko kunigų užlaikymo ir 
mažo darbo parėmimo. Tolydžio 
vis daugiaus ir daugiaus reikia 
imti suaukotų bažnyčiai pinigų at- 
mokėjimui jos užlaikymo lėšų, da- 

. lį paskirtų labdarybei.
“Šitas ne tuščio pasakymas, 

i Peržiurėjus pranešimus per metų 
t eiles kuone kiekvienos bažnyčios 
. ar tikėjimo šalyj, kurie paduoda 
i pakaktiną finansinę statistiką (dau

gelis bažnyčių apie tai atsargiai 
nutyli), pasirodys, kad, nors šalis 
neišpasakytai augo turtais, auko
jimai bažnyčioms ar visai išnyko, 
ar ėjo vėžio žingsniu. Teipgi bus 
patirta, kad didžiuma bažnyčių, 
sulyginamai su surinktais pinigais, 
daugiau jų sunaudojo sau, kaip 
labdarybei. Čion yra statistika do
vanų dvylikos metų keturių di
džiųjų išpažinimų (iš Strongo, 
“Sodai Progress”):

Baptistų, labdarybės pagalviai: 
1893 m- ^5 ti1- 65c. Na
minės lėšos pagalviai: -11893 m. 
$2.06, 1905 m. $3.0’1.

Kongregatijonalų, labdarybės 
pagalviai: 1893 m- $4-88, 1905 m. 
$3.25. Naminės lėšos pagalviai: 
1903 m. $13.46, 1905 m. $13.54.

Metodistų epiiskopalų, labdary
bės pagalviai: 1893 m. 85c., 1905 
m. $1.04. Naminės lėšos pagal
viai: 1893 m. $5.62, 1905 m. $6.21.

Presbyterijonų, labdarybės j>a- 
galviai: 1893 m. $5.14, 1905 m. 
$4.71. Naminės lėšos pagalviai: 
1893 m. $12.52, 1905 m. $12.35.

“Be metodistų,, visuose kituose 
paminėtuose išpažinimuose labda
rybė sumažėjo nuo 1893 m. iki 
1905 m. Net naminėms išlaidoms 
davimas sumažėjo dviejuose iš ke

P. Baker sako:
“Šitos buitys turi kuodidžiausią 

reikšmę. Kaip nežiūrėtum į pa
rodytas pakraipas, ar į naujus 
bruzdėjimus, įgijančius tokią duos- 
nią paramą,^ bet reikia pripažinti, 
kad veiklybės už bažnyčios ribų 
apturi užuojautą. Ar žmonės ma
no, kad tikėjimo šviesos ir gyvo 
veiklumo karščio yra daugiaus,už 
bažnyčios ribų, kaip jos ribose? 
Ar naujas užsidegimas turi didelę 
vertę? Ar šitie bruzdėjimai tikė- 
miški, ar prieštikėjimiški ? Žo
džiu, ką tas viskas reiškia?

“Aiškiai atskiriama du 
ūgio ar prityrimo ruožai, 
linkui naujų tikėjimiškos 
išjautojimų; antras—linkui 
draugijinio ir doriškojo veiklumo 
formų. Kitais žodžiais pasakius, 
žmonės įieško, viena naujo sulyg 
Dievo savo priedermių apsklembi- 
mo; antra, — naujo sulyg savo 
artymo savo priedermių išjautoji- 
mo.... Kuomet kritikai besiniau- 
ja dėl tikėjimo su formatavimo, 
praktiškasis žmogus čiupniais dar
bais stengiasi išreikšti, kad “be 
mylėjimo savo brolio, kurį jis ma
to’*, kaip Raštas sako, “Kaip jis 
gali mylėti Dievą, kurio jis nema
to’’?” X.

abelni 
Vienas 
tikybos 

naujų

ra reikalo ir net negalimą, _ 
dien T. M. D, tiek jau išaugų 
teip žymiai pasididino, jog garsinį 
mui vis^f vardų organe neužtektų 
vietos: garsinimas tik naujai pri
sirašiusių užima kas kart vis dau
giau vietos ir jeigu atkreipsime 
atydą ant to, kad T. M. D., grei
tai augdama, neužilgio perkirs 
skaitlinę 2000 sąnarių, tai supra
sime, jog didis laikas pasiliauti 
bereikalingo darbo, kurį krovėme 
ant organo.

Iždininkas posenovei garsins vi
sas įplaukas su pažymėjimu, iš kur 
jos gautos. ,

TĖVYNĖS- MYLĖTOJŲ 
DRAUGYSTES REIKALAI.

Visos raktus T6v. MyU Dr-jos rei
kaluose, kuopos ir pa vien los ypatos 
maloače siųsti Dr-jos Lit Kom. na
riui ir redaktoriui.

J. LAUKIS,
Valparaiso. Ind.601 Sriek

NAUJOS KUOPOS IR SĄNA
RIAI:

Znd. 53 (nauja) kuo-

Pavyzdžiui, Rockefellens, nors
didelis bažnytininkai, sulyginamai 
mažai davė pinigų bažnytinei lab
darybei. Jis buvo užimtas kitais
darbais, ypatingai apšvietimais ir
gydybiniais. Ponia Russell Sage
savo milijonus dalino ne bažny
čioms, kurios pamaži apleidinėja
varguolius, bet steigia didelį fondą
tyrinėjimui varguolių sąlygų pa
gerinimo būdą. — Philipps stato
pavy zdinius namus, o D. O. Mijls
pavyzdinius viešbučius pagerinimui
žmonėms mažais pelnais gyveni
miškų sąlygų. Pernai pasimirė
Morris K Jesup. Jis buvo duos-

is visur. 4
Susirinkime gamtininkų mic- 
Salzburge, pietinėj Austrijoj, . 

geografijos profesoriams Berlyno 
universiteto, Penck, apreiškė, jog 
nei Dr. Cook, nei Peary negali 
darodyti, kad prisigriebė prie šiau
rinio žemgalio, nes nei vienas ii i 
jų neturėjo reikalingų instrumen- j

Clinton,
pa: J. Skinderis, D. Rionokas, M. 
Aleliunas, J. Aleliunas, J. Maženis, 
P. Kastantinaitis, K. Kulvinskas 
ir A. Bitautas.

Chicago Heights, III. Nauja 54 
kuopa: L. Švedas, J. K. Valinc- 
kas, V. Salasevičius, A. Remeikis, 
M. Remeikis, J. Jogminas, J. Meš- 
kauckas ir J. Macevičius. .

Hainmond, Ind. Pavienis, L. A. 
Jucevičius.

Nauji pavieni nariai: Z. Vit
kauskas, J. Purvis, M. Šankus. . 1

Elizabeth, N. J, susitvėrė nauja 
T. M. D. kuopa, kuriai numeris 
duotas 51, o kuri susideda iš šių 
narių: J. Žalioms, K. Latvėnas, 
V. šarkauskas, J. Barauskas, L. 
Cepunas, A. Zajackas, J. Jokan
tas, P. Stukas, J. Karužas, A. Ma- 
kutenas, J. Virvičas, J. Janonis, 
J. Jurgelionas, A. Zintikas, J. Va
liukas, J. Kuniutis, Pov. Vilima- 
vičius, A. Ciužas, A. Kliučinikas, 
V. Jesaitis, J. Bernotas, J. Vola- 
vičia, J. Saliklis, M. Saliklis. 
si užsimokėjo po 60c., apart 
kliu, kuriedu užsimokėjo po

Rochester,
piučio š. m. susitvėrė nauja T. 
M. D. kuopa, kuriai numeris duo
tas, 52, iš šių narių: K. Semeta, 
P. Petronis, A Ribokas, J. Dau- 
nis ir P. Bugailiškis. Visi užsi
mokėjo po 60c.

Nonvood, Mass., 35 kuopa. 
Naujai prisirašė: Jonas Veta, N. 
Lepeška, J. Augštuolis, I. Janu- 
šis, A Survila, J. Smilgius, J. 
Brazas ir M. Akelaitis.

V. A. Greičius, T.M.D. 
(Raugiau bus sekančiame

N. Y, 20 d.

Vi- 
Sali- 
J5c. 
rug-

ste

|| Į Ouoja, Morokko sultanate, 23 
d. rugsėjo atėjo žinia apie kruvi
nus mušius išpanijonų su maurai* 
aplinkinėse Seluan. Dalis maurų, 
buvusi išpanijonų pusėj perėjo į 
jų priešų pusę, todėl išpanijonai 
priversti buvo eiti atgal į Meiliję. 
Mūšiuose jie nužudė daug kareivių. 
Sultanas Mulai Hafig siunčia sa
vo kariumenę į Tarą, kuriai prisa
kyta neleisti išpanijonų per toli j 
tikro Morokko žemę. Taigi gali- 
ma laukti susimušimo išpanijonų 
su sultano kariumene, taigi karo 
su visoms Morokko paj iegoms, 
kam reiks daug daugiau išpaniš- 
kų kareivių, negu jų turi jenerolaa 
Marina.

|| Mieste Birmingham, Anglijoj 
moterys kovojančios už savo teisei 
(sufragettes) pasodytos kalėjimas 
už kėlimą demonstracijų; a ts i saki 
valgyti, taigi pradėjo badauti, kaip 
kartais daro Maskoiijoj politiškie- 
jie prasižengėliai. Kadangi jų nie
kaip prikalbėti valgyti ne buvo ga
lima, tai kalėjimo užveizda užsima
nė su prievarta jas maitinti įlei- 
džiant maistą pilvine pumpa. Jos 
rods priešinosi, išdaužė langus, no
rėjo sumušti prižiūrėtojas, bet už
dėjus rinkes ant rankų ir priraki
nus, turėjo pasiduoti* Dabar gal 
ir Maskoiijoj griebsis priverstino 
maitinimo badaujančių kalinių.

Į Maskoliškasis caras atkako j 
Livadiją, į savo rūmą, kur dėl 
revoHucijinio judėjimo nuo seniai 
ne dryso pasirodyti. Į Jaltą suva
žiavo daugybė urėdninkų ir per 
tai gyvenimai neišpasakytai pa
brango: negalima čia dabar gauti 
pigesnių gyvenimų kaip už 900 r. 
mėnesyj. Caras dabar pasidavė 
įtekmei stačiatikiško popo Teofilio, • 
kuris carą kursto prieš Stolypiną, 
ir, kaip sako tiek padaro, kad ca
ras dabar neužsitiki visai Stolypi- 
nui. Gal jam reiks pasitraukt; bet 
jeigu jis pasitrauks, mažai ras to
kių, kurie jo gailėsis. Iš Livadi- 
jos caras keliaus į užsienius, atlan
kys: Turkiją, Grekiją ir Italiją. 
Konstantinopoly] jam pasamdyti 
du" kambariai.

turių .išpažinimiuose ir tai vis ne
žiūrint, kad 1893 m. buvo panikos
metai ir kad mio to laiko salies tur
tas milžiniškai užaugo. Jei ne tas
kad daugumas didžiųjų miestų
bažnyčių, terp kurių Trejybės baž
nyčia New Yorke yra geriausiu
pavizdžiu, turi vienvalinę įplauką
iš užrašų, tai joms dar keblesnis

Ne, žmonės jau neduoda teip
bažnyčioms, kaip jie kitados yra
davę, ir tas, ne kas daugiaus, gal,
daro didelį neramumą
vadovams. Pinigams
kreiptis į šalį, įstaigos

rašt. • 
num.).

KUDIRKOS RAŠTAMS
TA:

Nanty-Glo, Pa., per J. Tamule
vičių $1.10. Aukų surinkta krikš
tynose.

V. A Greičius,
T. M. D. Rašt.

GAU-

TIK NAUJI SĄNARIAI BUS 
GARSINAMI.

Nuo šio laiko T. M. D. organe 
bus garsinami vardai tik naujai 
prisirašiusių narių. Vardai senų 
T. M. D. sąnarių, užsimokėjusių 
už bėgančius metus, daugiaus or
gane nebus garsinami. Jų užsi
mokėjimas bus paliudytas Centro 
Sekretoriaus knygose.

|| Prancūzijoj, netoli Paryžiaus, 
nupuolė ant žemės nuo didelio 
augščio prieš vėją palekiantis ka- 
riumenės orlaivys Republiąue. Prie 
to užsimušė keturi oficierai. Pa
ryžiaus laikraščiai, atminčiai žuvu
sių oficierų, pradėjo rinkti pinigus 
fondan orlaivystės šelpimo. San- 
jausmo telegramus atsiuntė iš vi
sų kraštų, tame ir Vokietijos cie- 
corius. Nuo 3 iki 17 d. spalių ne
toli Paryžiaus, mieste Juvisi-sur- 
Orge atsibus terptautiškas orlaivi- 
ninkų kongresas ir lenktynės. Do
vanos paskirta 30000 dol. .

)| Vokietijoj, netoli Luedensheid 
girioj vaikai užtiko plėšikų 
vogtų daiktų krautuvę ir sar
gai, pasislėpę, dabojo tą vietą. Ne
seniai gelžkeliu čia atkako du ge

mas Scrantone, aciu kuriam T.
M. D. iš naujo atgijo, patarė gar
sinti bent per metus laiko visus
užsimokėjusius sąnarius.. Tas pa
tarimas buvo neisvengtinas todėl,
kad T. M. D. buvo visai suirusi,
senos kuopos pakrikę, nariai po
kelis metus savo duoklių nemokėję.

sus skaityti, naujai pne T, M. D.
prisirašiusiais ir jų vardus gar
sinti organe. Metams laiko pras
linkus ir galutinai susitvarkius
draugijos reikalams, pasirodė, jog
tohaus garsinti visus vardus orga
ne — senų ir naujų sąnarių — nė-

rai apsirėdę neva keleiviai, nuėjo
į girią, bet kaip tik prisiartino pna
vaikų surastos krautuvės, juos su
ėmė. Ir ne apsiriko, nes buvo tai
plėšikai atgabenę naujus daiktus.
Pas juos rado kelias dešimtis auk
sinių laikrLxlėlių, deimantinių s
kų ir kitokių brangių daiktų.

] Mexike, moeste Juarez,
nuošė namuose prie tribūnos,
16 d. spalių bus surengtas susivį

prezidento Tafto
Mexiko prezidentu Diazu ,rado di
namito pripildytą bombą. Suareš
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a || Italijos karališkos giminės ku- 
•cigaikštis Abruzzų, pagarsėjęs jau 
savo tirinėjimais šiauriniuose kraš
tuose, dabar vėl pagarsėjo savo ti- 

. rinėjimais Himalajų kalnų. Jis 
lipo ant turinčios 29000 pėdų augš- 
čio Mount-Goodwin-Austin viršū
nės. Iki viršui rods neužlipo, bet 
visgi prisigriebė iki 24600 pėdų 
agščio, tai gi visgi augščtau negu 
kas nors kitas. Teip augštai dar 
žmogaus koja nesirėmė į žemę;

ĮĮ Holandijos teismo nusprendi
mų pildytojas buvo suėmęs Šve
dijos povandeninį laivą Hvalen, 
bet dėl protesto Švedijos ambasa
doriaus turėjo paleisti ir dagi už
tai reikėjo perprašyti Švedijos ran
dą. Mat Hvalen, kelionėj iš Spė
lios, Italijoj, pagedo ir pagadina
mus su pagelba žvejų susitaisė, 
kuriems buvo pažadėtas atsakantis 
užmokėsnis. Bet naktyj Hvalen 
pabėgo neužmokėjęs suderėto žve
jams užmokesnio.

IHrTIBirO illlino mtuikos; merginoms siogine autreemisBška agitacija.(gal tas pačias teises. Žmogus iš-VIETINES ZINIŪSi — Virimo, siuvimo, mezgimo. Ga- Nors ta agi&cijajužglostyta for- silavina pagal teisybę, bet jis, teip
- - lės prigulėti vyrai, merginos, lietu- moms, bet iš jų ji tistiek peraštriai sakant, persipiaudamas per žmoni-

viai ir lenkai. išsikiša. Žydų kalbesiai ir elgima- jos sluogsnhis į viršų, nevisada ei-
 - sis yra vienpusiškai perstatyti, ne- na su teisybe. Paveizdan, net ir 

J. Nefo saliuno salčje, ant Oak- žiūrint į vieną, kiįą kiely^lačiaus amerikoniški patrijotai p. Rocke- 
- „ .— j ___t•—’ - fellerį nepripažįsta iškilusį su tei

sybe. Žmonių priežodis "su ne
teisybe toliaus nueisi, bet negrįši” 
teisingas, bet jis prie tokių kaip 
Rockefelleris irgi netinka, nes jis, 
sykį nuėjęs, nežiūrint kaip, dau-* 
giaus niekur neprivalo grįžti. Su
lyginimas, jog kasyklų perdėtinis 
yra vertesniu už visus sykiu ka
syklų darbininkus, yra perdėtas, 
nes juk vertumas ne viena svarsty
ki svarstomas. Už šimtą žmonių 
nė sumaniausias žmogus darbą ne-| 
atliks. Jeigu sakyti, už šimtą ar
klių darbą vienam gulima butų at
likti, tai butų teisybė.

Adv. Bradchulis kalbėjo apie 
draugijų nerūpestingumą, jog jos 
iki šiol neįsitaisė susirinkimų sve
tainės ir tebelaiko susirinkimus 
karčiaminėse salėse, kur draugijų 
sąnariai pratinasi girtuokliauti ir 
laidokauti. Sąnarįs, nuėjęs į su
sirinkimą, paprastai turi laukti po 
pusę arba daugiaus valandos ir tą 
laiką stovi prie baro ir geria, nes 
saliune nėra kas daugiaus veikti. 
Tėvai savo vaikus ir pačios savo 
vyrus todėl neleidžia prigulėti į 
draugiją, nes ten jis pagenda. 
Nurodė apie vieną vyrą, kuris bu
vo doras prieš prigulėjimą į drau
giją, bet vėliaus, kada prigulėjo, 
jisai pagedo, ištvirko — jį paga
dino susirinkimai laikomi prie sa
liuno. Prie progos priminė apie 
naują Lietuvių Kliubo svetainę, 
kuri atsidarys 2 d. spalių. 
Bradchulis atsižymėjo kaipo 
gas oratorius.

Adv. Haigler angliškoj 
patarė lietuviams šnekėti su vai
kais lietuviškai ir padaryti juos lie
tuviais ne anglais.

Apvaikščiojimas užsibaigė 7 vai. 
vakare.

'Amerikos Moterių Darbininkių 
Unijos konvencija atsibuvo nuo 26 
iki 29 d. rugsėjo. 27 d. rugsėjo 
buv;o viešas susirinkimas su kalbė- _ . __ „ „ .
tojais. ’ Kalbėjo Miss M. R. Ma- A. Vaičekausko vestuvės. Visi gė- dėl, kad truputį apglostyti antise- 
carthur iš Londono, Anglijos ir tč, ūžė porą dienų. Na, žinoma, mistišką tendenciją. Jie, užmuši- 
J. Mitchell, buvęs mainierių vir- buvo ir prisigėrę jeigu "gera vese- nedarni krikščionis, nepapildo nuo- 
šininkas. Delegačių buvo suvir- hja buvo, 
šum 100. Jos nori kaip nors pa- bet pajutę, 
gerinti moterių darbininkių gyveni- girtesniejie 
mą, bei uždarbį, nes anot Mrs ja nieko ir 
Robins, beveik visos moters darbi
ninkės neuždirba daugiaus 270 dol. 
per metą. Amerikoj yra į šešis 
milijonus moterių, dirbančių viso
kiose dirbtuvėse, žėmiaus 21 metų. 
Moters netinka prie visokių šapų 
darbų, nežiūrint to, daug moterių 
dirba visokius naikinančius jų svei
katą ir motiniškumą darbus.

išsikiša. Žydų kalbesiai ir elgima-Įjos sluogsnhis į viršų, nevisada ei- 

:. Paveizdan, net ir

ley avė., 19 d. rugsėjo buvo p. žvelgiantį, kuris pastatytas tik to-

Buvo pradėję peštis, 
kad policija atbildėjo, 
išsislapstė, teip polici- 
nelaimėjo.

Blaivininką paroda arba demon
stracija prieš nedėldienių karina
mas buvo 25 d. rugsėjo. Parodo
je dalyvavo daug vaikų, moterių||' Išpanijonai traukia toliau nuo [j 

jūrių pakrančių į Morokko vidų-| ir 'vyrų visaip apsitaisiusių ir ne
rius ir degina patiktus ant kelio 
maurų kaimus ir veja maurus. 
Manoma, kad maurai nusirinks kal
nuotoj vietoj prie Nador ir 
dar kartą bandys išpanijonus 
laikyti. Tose aplinkinėse todėl 
kia laukti kruvinų mūšių.

Čia 
su- 
rei-

Šančių yvairių-yvairiausius para
šus. Vienoj vietoj vežė grabą, o 
paskui ėjo eilė vyriškių įsivysčiu- 
sių į baltas drobules su parašais 
žuvusių nedėlioję saliunuose. Tarp 
57 parašų buvo ir vienas apie lie
tuvį: Peter Bružas “droped dead” 
in Sunday Saloon, Jan. 27, 07.

|| Australijoj, prie salos Jalecit, 
vienos Marshallo salų, paskendo 
misijos laivas Heram Bingham.

- Pastorius nuo bado numirė, o likę 
įgulos žmonės be maisto valtyj iš
buvo trįs sanyaites. Nešiojamus 
jūrių vilnių, jau pusgyvius rado 
garlaivys Germania ir visus 9 išgel
bėtus ir 3 mėnesių misijonieriaus 
vaiką atgabeno į Sydney.

]| 21 d. rugsėjo ispaniškai kariu- 
mėnei pasisekė apeiti Morokko 
maurų užimtą kalną Gurugž. ^lū
šyje kritw 100 maurų. Mūšyje gi 
20 d. rugsėjo maurai nužudė 400 
kąriautbjų.

[j Ispanijoj, einant katalikų pro
cesijai mieste Castro, ant jos už
puolė ginkluoti priešai. Susirėmi
me dvi ypatos tapo užmuštos, o 56 
sunkiai sužeistos. V edantis pro
cesijų kunigas likosi užjąpštas.

Ant salos Sicilijos, mieste 
Scorda iškilęs netikėtai sūkurys 
daug nuostolių pridirbo. zSugrio- 
vė apie 100 namų. Po jų griuvė
siais rado 4 užmuštų žmonių kū
nus, o 40 sužeistų.

_,ę . - ——- ■ - - • f ■

Ai atvažiavusi ii Lietuvos 9 <L 
i. m. Chicagon pajieikau savo vyr® 
Juozapo Pratašo iš Girdiškės para
pijos, Raseinių pavieto, Kauno gub. 
Aštuoni metai kaip Amerikoje. Pirm 
keturių metų apleido Chicagą Ir iš
važiavo dirbti ant farmų. Kas su
teiks atsakančią žinią, apie j|, gaus 
>2.00 dovanų.

Ona Pratašienė
4503 80. Wood st, Chicago, III.

Pajieškau Juozapo Vertelkos; Kau
no gub., Panevėžio pavieto, Ramyga
los parapijos ir valsčiaus; jisai yra 
gana geras muzikantas. Jis pats ar 
kas kitas malonės duoti žinią ad
resu:

Aug. A. Paliliunas 
8409 Kerfoot avė., Chicago, IU.

Pajieškau Jono Dungveckio; Kau
no gub., Šiaulių pavieto, Lūkės pa
rapijos, Jučų sodžiaus, 2 metai kaip 
Amerikoje. 5 pėdų ir 3 colių augš- 
fclo. Kas duos apie j( tikrą žinią, 
gaus 15.00 atlyginimo.

Domininkas M.
126 Kast st, New Britain, Conn.

‘ į
Pajieškau savo dėdės Antano Kur- 

zikauskio; Kauno gub., Panevėžio pa
vieto, Rozalino vol, Pakrojaus pa
rapijos. 20 metų kaip Amerikoje. 
Jis pats ar kas kitas teiksis duoti 
žinią adresu:

Ant Kurzinskas 
262 Clarion st, Phtladelphia, Pa.

Pajieškau savo • tėvo Kazimiero 
Kontrimo; Kauno gub.. Šiaulių pa
vieto, * Papilės vol., Blaklaukio so
džiaus. Pirm vienų metų buvo Chl- 
cagoje, o iš čia išvažiavo | Pennsyl- 
vaniją. Aš esu ką tik trys mėnesiai * 
atvažiavusi iš Lietuvos. Jis pats ar 
kas kitas malonės duoti žinią adresur

Barbora Kontrimai t ė
50 Bunker st, Chicago, III.

Pajieškau savo švogerlo Juozapo 
U t kaus; Kauno gub., Vilkmergės pa
vieto, Uknikso kaimo. 3 metai kaip 
Amerikoje. }is pats. ar kas kitas 
malonės duoti žinią adresu:

Jokūbas Braivys
29 N. Ames st, Brockton. Mase. 

(Montello).

Pajieškau savo 'draugo Antano Man- * 
gelio, penkios sąvaitės atgal išva
žiavo iš G r and Rapids J Chicagą. 
Jis pats ar kas kitas malonės duoti 
žinią adresu:

' A. King
83 Crosby st, Grand Rapids, Mich.

Pajieškau savo pusseserės Onos Zu- j 
tautaitės. penki metai atgal gyveno 
Wilkes Barre, Pa. 
kitas

KLAIDŲ ATITAISYMAS.
“Lietuvos” 39 No., skyriuje — 

"Iš Chicagos Lietuvių gyvenimo” 
— įsibriovė nemaža klaida, kurią 
visgi reikalinga pataisyti. Taigi 
Garbi Redakcija malonės ją ati
taisyti. Ten paminėta: p. K. Gu- 
gis 2 metas lanko Technologišką 
Armouro Institutą, o turi būti; K.į 
Gugis lanko 
nėtą Institutą. . „ 
lankymą įvairių skyrių 
tesnes mokyklas iš lietuvių Chica- 
goj žinios, teipgi turėtų būti pa
minėta ir apie p. K Kasputį, kuris 
šįmet pradėjo lankyti Kent Low 
Collage. 2?. Doviat. |

nedarni krikščionis,r nepapildo nuo
dėmę, jeigu tas išeina jų naudai. 
Jie velyja dėl vieno žydo gyvasties 
pražudyti dešimts krikščionių.

Ištiesų nors žydai Lietuvą ir lie
tuvius nemielaširdingai išnaudoja 
(dėl pačių lietuvių aklumo), bet 
visgi gėda kelti tarp tautysčių fa- 

Jisai tu-ĮHat’šką neapykantą, vieton gražaus

22 d. rugsėjo, seredoj, 8 vai. 
ryte, Humboldt Parke nusišovt 
Tadeušas Narijauskas. . ..----- ,, _
rėjo teip vadinamą “kriaučių ša- tautiško susipratimo.
pą” ant Paulina ir Eilėn gatvių. veikėjų, geriausiai savo už- 
Liko pati ir keli vaikai. Nusižu- duoti išpildė J. Briedis — Mauša. 
dymo priežastis tikrai nežinoma. *r N. Makaveckait^ — Sorė. Teip- 
Bet,- turbut, didžiausia priežasčia Pat neblogai lošė A. Žagaras, P. 
buvo skolos ir nepasekmė su by- Garmus. Kiti, arba nemokėjo sa- 
lonis, kurias prieš nusižudymą pra- vo r°hų, arba šiaip kas nesisekė, 
lošė. Mėnesis atgal, jis laike iš- Nuo amatorių daug reikalauti' ne
mokėjimo darbininkams algų per galima, bet visgi verta reikalauti 
porą dienų nesirodė; darbininkai, didesnio išpildymo ir veikimu Ge- 
ilgai nelaukdami, pradėjo nešioti rant išpildymui kenjeė netikusi dra- 
iš "šapos” žiuponus vieton užmo- ma neva iš žydų gyvenimo, kurio 

I.—’ .Vis

ką gadino aktorių žargonavimas 
lietuviškos kalbos visai nevietoje. 
Juk tie žydai negaląjo kalbėti terp 
savę% lietuviškai, jie kalbėjosi žy
di škai, todėl visai buvo be sąmo
nės žargonavimas. Goronin juk

kesties. Jis, sugrįžęs, kelis dar-pramos rašytojas nepažįsto, 
bininkus suareštavo; iš ti^ su Va
lūnu ir Macium bylą pralošė. Kiti 
mena, kad jis tyčia nusižudė, kad 
nereiktų skolas išmokėti, ir pini
gai liktų jo šeimynai, nes visur, 
krtr tik galėjo, jisai įsiskolino. Jis <,----------- —

Į(Petrąs Bružas “krito negyvas” I buvo lenkomanas arba, kaip lietu- maskolius, kodėl gi jis nežargona- 
—v---- ----- i~- — "

m.).
nedėlios saliune, sausins 27, 1907 vi" vadina- *«>>*«"’«i li',’»'Tus

- ’ ' žemino ir niekino.

Iš Chicagos Lietu- 
viiLGyvenimo.

Atidarymas “Lietuvių Ratelio” 
Svetaines ir Skaityklos. Atidary
mas bus 2 d. spalių (October), su- 
batoje, 7 vai. vakare. Bus pra
kalbos. V isus lietuvius, ir lietuvai
tes širdingai užkviečiama atsilan
kyt. išgirsti musų kalbėtojus ir 
pamatyti svetainę. Svetainės 
mas jandasi palei 32 gatvę, 
Halsted gatvės, 3149 Halsted

3 metas mi-
Teipogi, apie 

j augš-

i

Pranešimas.
StatistiškoB žinios iš lietuvių gy

venimo | “Lietuvos” Kalendorių 1910
m. patilims tiktai tos, kurios bus pri
siųstos iki 20 d. spalio.' Vėliau pri
siųstos žinios Depattlps, nes tuo laiku 
jau bus Kalendorius spaudoje. To
dėl malonėčiau gauti dar iki tam 
laikui statistiškų žinių iš visokių 
miestų ir miestelių. Prisiuntėjal 
gaus dovanas.

Su

3252 80. Halsted^st..
P. ______ ______

n. mo. kurios užgriebia plačiau negu 
kad kalendoriuje gali tilpti, bus vė
liau patalpintos "Lietuvoj”, kadangi 
jos bus labai naudingos visiems lie
tuviams.

pagarba,
_ J. Ilgaudas

* Chicago, m.
8.^ Tos žinios iš lietuvių gyva

apgarsinimaivo? Juk kaip jis teip ir žydai ne
buvo lietuviais. Tas žargonavi
mas dramą padarė tikra komedija, 

r n todėl žmonės raudojimų scenoseDramatiškas L. S. S. Ratelis, ... , - - • v
, , , , ' visi juokėsi, nes istiesų ir buvo26 d. rugsčjo, losi dramą Izraiho __

Vaikai”, 4 aktuose. Kas ją neskai
tė ir nematė, tam bus 
įdomu šį-tą apie ją sužinoti. Dra
mos turinys, trumpai nurodant, yra 
tokis: > -

Dalykas įvyksta Lietuvos paru- 
bežyj. Mauša Goldenveiaer ir Mi
kelis, turtingi pirkliai, turėjo kon- 
trabendnešius. savo darbininkus, 
Joską ir Šmulį. Mikeliui ir J06- 
kiui benešant pirkinius, užpuola 
juos rubežiaus sargai ir Mikelis 
nušauna sargunų rakinistrą. Be
bėgdamas, pameta revolverį. Su 
tuo tyrinėtojas Goronin daro ty
rinėjimus.,. Žydai visaip plianuo- 
ja išsisukti, tarp kitko sumano vis
ką suversti ant Joskės, kaipo taria- r 
mo socijalisto. Vienas pasakė, re
volverį pas jį matęs. ______
bežtaus sargų pažinęs Joskę, ir 
jis tapo suimtu. Žydai visaip pla
nuoja, kaip savo gentainius iški- 
vinkliuoti iš pinklių, ir apsisaugoti 
nuo išdavėjų. Npri kaip nors ty
rinėtoją papirkti, arba, kaipo ne
paperkamą, prašalinti. Bet nesi
seka. Rabinai nutaria, kad Mauša 
siųstų pas Goroniną savo dukterį 
Sorę, kuri turi ant jo įtekmę. Go
ronin su Sore buvo labai susimy- 
^ję dėl vienas antro teisingumo ir 
dofumo. Sorei žydų persenę pa
pročiai nepatinka, ji jų neapken
čia. Ji meldžia tyrinėtojo, kad ją 
gelbėtų, kad pasigailėtų, prie jo 
glamonėjasi. Tas viską sutinka 
padaryti. Bet patyręs, jog ji bu
vus siųsta kitų žydų, ją kaipo tik
rą žydę išniekina. Maušos broliuk 
Mikeliui, bekaitinant pas tyrinėtoją 
Joskę, kaipo užmušėją, tasy galop 
prisipažysta, kad jis buvo su kon- 
trabandnešiais, bet tikru žudytoju 
buvo Mikelis. Tyrinėtojas jį areš
tuoja. Sorės tėvas ir, rabinai pati
ria iš Sorės laiško, jog ji visų iš
sižada ir daugiaus negrįž, nes dau
giaus negali kęsti. Mauša eina jos 
jieškoti. Tyrinėtojas, dasižinojęs 
apie jos išbėgimą, nerimauja. Bet 
ant galo ji pas jį atėjo ir apreiškė, 
jog pabėgo nuo visų ir nori va
žiuoti Peterburgan^ Prokuroras

na- 
ant 
st.

Į “Aušros” 1 kuopos susirinki
mą, buvusį 26 *d. rugsėjo, atsilan
kė vos keli sąnariai, nežiūrint į 
tai, jog buvo gana svarbus reika

las aptarti. Kadangi buvo viri 
sąnariai kviesti, tad jiems neatsi
lankius nutarto, jog jie mano su
tikti su susirinkusių nutarimais. 
Susirinkimas įvyko, ant kurio bu
vo apsvarstyta prelekcijų rengimas 
ir išrinkta tom reikalingi komitetai.

Nutarta pirmą prel^kciją pa
ti tuomi į 
lodaugiau- 

siai klausytojų, teip greit, kaip bus 
galima, nes jau vėlus laikas. Nu
tarta, kad rengiamos prelekcijos 
butų kuopopuii&riškiausios, kuo- 
prieinamiausios lietuviška* visuo
menei. Ir kad prisitaikyti kitatau-

: ------ * ‘ ‘ >
prelekcijų arba ^referatų neturėti 
disiHisijų su klausytojais.

Teipgi nutarta skaityti tinkamus 
referatus, prisiųstus iš kitur.

Į Mieste Guayaąuil, Ecuadore rengti visiems dykai, 
(pietinėj Amerikoj) siaučia dar[prelekcijas patraukti 
vis azijatiškas maras; apart jo ap-

■ sireiškė čia dar geltonasis > dru
gys. , '

|Į Rugpiučio mėnesyj į vakarinę
Kanadą atkako 16000 ateivių, ti- 
me skaitliuje 500 ateivių buvo iš čitį prisilaikomų formų, t. po 
Jungtinių Valsčių. Skaitlius atei- 
vių. sulyginant su pereitais metais, 
pasidaugino ant 64%.

|| Maskolijoj mieste Oš, iš kalė
jimo pabėgo 19 prasižengėlių. Pa
kviesti gaudyti kareiviai užmušė 
9 pabėgėlius, 9 sunkiai pašovė, tik 

j- vienam iš jų pasisekė pabėgti. ’4

j| Ateinantį nedėklienį Berlyne, 
netoli Koepenicko, atsibus terp- 
tautišk’os orlaivių lenktynės. Kaip

; - iki šiol, lenktynėse Berlyne ge
riausiai sekasi prancūzui Lathamui

-ir jo naujam orlaiviui.

z- || Meksike, Tetrina anglių kasy
klose, Guanajuato apskrity j, atsi
tiko dujų expliozija, kurios penki 
meksikonai darbininkai ir kontrak- 
torius John. M. Grice, amerikonas,

i likosi užmušti.
- - *- • . 1

|| Azijatiškoj Turkijoj, šiauri
nėj Syrioj, 23 d. rugsėjo siautė 
baisios audros su debesų praply- 
šimais, kurie pagimdė tvanus, ku
rie sugriovė penkis šimtus namų. 
Prigėrė su viršum šimtas žmonių.

|| Ant Filipinų salų, jūrių plėši
kai užpuolė Amerikos muitininkų 
garlaivį Sora, laivą paėmė ir iš
skerdė *jo įgulą. f

Į| ' Mieste Balongne orlaivio 
•parnų likosi užmuštas prancūziu
kas orlaivininkas, kapitonas Fer- 

■ lar.

|| Prancūzijoj provincijoj Prova- 
ce 23 d. rugsėjo • siautė smarkios 
audros su žemės drebėjimais, kurie 
labai daug nuostolių pridirbo.

Lietuviai laiką įzoiną skyrių 
aukštesnes mokyklas .Chicagoje.

's Prie praeitam “Ljet.” num. pami
nėtų, dar čia pridėsim kelis, nors 
ir tai dar bus toli ne visi.

Jonas Kučinskas lanko . Kent 
Low College (juristiška mokykla).

Kaz. Kasputis lanko Kent Low 
College.

Aleksandravičius lanko Chicagos 
Dailės Institutą, skulptorystės sky
rių.

Brindžukas, atvažiavęs iš Nanti- 
cocke, Pa., baigti medicinos moks
lą, įstojo į Chicagos Medicinos 
Kolegiją.

Jonas Šileika, mokinęsis pir- 
miaus Chicagos Dailės Institute 
pięšimo ir tėpliorystės skyriuje, su
grįžo atgal į Chicagą ir įstojo į tą 
patį skyrių toliaus lavintis. In
stitutas jam suteikia mokslą dykai.

Jauną Dainininką Draugija 
esanti lietuvių apgyventoje vieto
je ties Aušros Vartų bažnyčia, Va
karinėje Chicagos dalyje, po va
dovyste p. Lankelio, kuris dirba 
kokiame ten angliškame saliune 
pietinėje Chicagos dalyje, tame sa
liune parengė koncertą. Pasakoja, 
kad dainuoti mokinasi tiktai prie 
stiklų alaus. Kiekvieno nario prie
dermė esanti visiems "užpundyti” 
laike repeticijų. Kaip ten nebūk, 
bet tokiais pasielgimais 
minama daina.

yra paže-

Redakcijos atsakymai.
P. D. Deltuvai. Jhjgu korespon-r 

dencija iki šiol ne patapo, tai ma
tyt j'i ne gauta. Terp nepatilpusių 
jgmistos kore>gondensįin nėra.

juokinga.
Taigi žargonavimas, kalbos ne

savo vietoje ir atėmė nuo dramos 
visus didesnius įspūdžius ir reališ- 

?* kurną.
Žmonių buvo pilnas teatras ir 

jie užsilaikė gana gerai, kaip dėl 
tokio perstatytno, hors meiliškose 
scenose iš pų|)liko$ lekianti lupų 
plekšėjimai dairė bifrurų įspūdį. To
kį plekšėjimą galima sutikti tik 
žemiausiuose angliškuose teatruo
se.

V ienas ru

Teisybes MylMofą Draugijos 12- 
metinis gyvavimo apvaikščiojimas, 
26 d. rugsėjo,1 atsibuvo su prakal
boms ji^ Jcęnratii.. -į«**

ApvaikščiojinfflC %ttv

Adv. 
neblo-

kalboj

VISUOMET ŽIBĄS.
“Tankiai vartojamas raktos ži

ba”, sako sena patarlė. Nuolati
nis darbas nedaleidžia raktui ru
dyti. Teip pat ir su žmogum; ta
sai, kuris nuolatos dirba visuomet 
bus sveikas ir pilnu energijos, kuo
met tasai, kuris tinginiauja greit 
pasijaus netinkančiu jokiam dar
bui. Teip greit kaip jo organai 
pradeda neveiktr, jis tuojau suser
ga. Jeigu gi Tamisto patėmytum 
save tokiame stovyje, tai netruk
damas pradėk tuojau prižiūrėti 
save. Jeigu gi Tam i s tos apetitas 
nėra tokiu kaip paprastai ir jeigu

Ji pati ar kas 
malonės duoti žinią adreso: 

Kaz. Žutautas
Parsons, Pa.

125.00 ATLYGINIMO, 
kuris duos žinią apie mano 

Mikolą Noreiką, kuris apie 7 
atgal gyveno 80. Omaha. Nebr.~ «« •-

1 brol| 
metai _ v.unua,
Jis paeina iš Kauno gub., Šiaulių 
pavieto, Sakinos parap., Kerbediftaių 
kaimo. Turiu prie jo labai svarbų 
reikalą. Jis pats ar kas kitas malo
nės duoti kuonogreičiausiai žinią ad
resu: _

Anton Noreika
15th st., Springfield, III

Lietuviai gyvenanti Chicagos už
miestyje žadinamame Maywood, _ _ . . <»-
Melrose Parh ir Belkcood, turi dvi Tamisto nesijauti taip gyvai kaip 
draugijas ir II vertelgų arba biz- visuomet, tada Tamistai laikas var,- 
n;erių toti Trinerio Amerikoniškąjį Elik-

Mayvroode ir Bdlwoode lietuvių syrą Karčiojo Vyno, kuris yra ge- 
----- <_«._! —. • .................... . 7 -• Vai- 

[stas visuomet pagelbsti skilvio, 
kraujo ir nervų nesveikumuose. 
Gaunamas aptiekose. Jos. Triner 
1333—1339 So. Ashland avė., Chi
cago, III.. .

gyvena labai mažai, daugiausiai jie Į bausiu sutvirtintoju skilvio, 
įgyvena MelroSe Parke. Bellwoode

Apvaikščiojifrf#!' %ftvo pągarsin-|yra du lietuviški saliunai: F. Lov- 
. tas nuo 3 vąL, bet prasidėjo nuo

4 vai.; turbut rengėjai norėjo pu
bliką pratinti prie kantrybės, o mo
teris prie cigarų ir papierosų du
rnų. Tas noras pratinti žmones 
prie kantrybės pasirodė ir vėlaus 
dar, kada “Notary fPublic”, per 
visą valandą pasakas pasakojo, 
kartais teip neoratoriškai išsitarda
mas, jog ir sienos galėjo užrausti; 
pav. — “sako, et jie š.. žino”. 
Jau ir programe buvo, matyti p. 
Chmieliausko skonis, kur pagar
sinta: “Kalba Notary Public, J, 
Chmielauskas”.

Per prakalbas svetainėj buvo 
gera tvarka, žmonės užsilaikė ty
kiai ir kantriai. Iškentėjo heužę 
iki pat galui, nors apie pora kalbė
tojų bandė žmonių kantrybę. 
"Grieže L. Vytauto orchestra.

1900 So.

re, Stipciko & Rajioiū.
Melrose Parke yra 3 valgių 

krautuvfs: F. Petrowięz, J. Liu- 
becki & Vaiszvils, Kvederas; gele
žinių daiktą krautuvė — J. Stefan- 
kiewicz; pienius — J. Januška; 
agentūra — ’Golubicki; 3 Uliūnai: 
F. Lępinskis & Jasiulis, J. Stefan- 
kiewicz, Tony Prabich.

Čia yra dvi draugiji: Kunig. s,° ------------
Algirdo, pašelpinė, ir Lietuviškas Miko Petrausko 
Khubas. atslbag

Kunig. Algirdo draugija susitvė- Nede||()5 3 g Spalio, I
rė 1903 met., turi 1 150 sąnarių ir K
į 1500 dol. kapitalo. Kliubas turi MUSIC HALU iuii Kamppriai ant vir 
i ao sųnarių ir j loo dol. pinigij. BU I ^.~da~*

Pirma lietuviška vcrtelgystė, iki certas). 
šiol tebeesanti, yra pp. F. Lepins- 1 
kio & Jasiulio* saliunas, užsidėjęs 8tas;

. ___________ /MelZae Parke lietuvių savinin- I

Griežimas buvo pilnai geras. Gie- Į kų yra į 20; Belhvoode yra apie 5- t^horac dainuos puikiausias

Ant Pardavimo.
Parsiduoda pigiai saliunas ant 

Mllwaukee avė. Taipgi reikalingas 
vyras ar moteris, turinti 8200 
gų prisidėjimui* kaipo pusininkas i 
gerai einanti bizn{. Nerašykite, bei

________________ . _ ateikite tuojau patys pas
J. Lucas (Lietuvys)

Draugysčiiį reikalai.. N,UJ,S -
__ Pigiai parsiduoda lietuviškas saKONGERlASa Hunas geroje vietoje, žale dideliu 

m. Koncertas
dainininko Ir komposllortan. p«^aV|mo _ nugll)lrkitDo t.rmon 

Atsišaukite adresu:
P. Šatkauskas 

Cor. 35 ir Morgan st.,*Chicago. III.

Į; Pigiai parsiduoda geras saliunas, 
lietuvių apgyventoje vietoje. Gyvena
mi kamhšrial ant viršaus. Taipgi 

_____________ ______________________ * i autuve mažam biz- (ten-pat kur buvo pirmutinis kon- nlul- Atsišaukite pas, 
——Julius London 

Koncerte dalyvaus apart Petrausko:_____80. Canal st.,
p. A. Pocius, žinomas lletuvys-ptani-

lietuvių vargonininkų Kvarte- f - - --—- —7“*"'“
1 Z. „ v. .. , šokių mažmožių krautuvėlė,tas ir "Birutės choras, susidedąs t.ma n.t.L.. <_ 1—-- lt oHl   d— - • - - -

sumokytas

Chicago. I1L

Pigiai parsiduoda saldumynų ir visi.. ---- a... ------------ Gepg
ą. Ateik

* ■ !•

pirk. Atsišaukite pas:, 
P. Szlaužis

1501 N. Ashland avė., Chicago, III

Parsiduoda saliunas, geroje lietu
vių ir lenkų apgyventoje vietoje. Ar
ti lietuvių bažnyčios. Parsiduoda te 
priežasties ligos. Pigi randa. Rašyk 
ar atsišauk asmeniškai:

August Marazas
4524 80. Wood st, Chicago, IIL>

_ _ ---------- ------ dainas;
dojo B. Janušauskio, Šv. Jurgio’ Lietuvių čia, abelnai, gal būt į Mti.‘kon^r“^’ bi
parap. choras Tautišką Hymnąją—5 šimtus. Jie lankosi į airių tokiu puikiu, kokio lietuviai iki šiol 

bažnyčią. Velykinės išklausyti at- *r *22?* ktekvieno He-• - . š, r . " tuvio pareiga atlankyti kon-
vaziuoja kun. N. Lukošius is Zie- certą ir pasiklausyti gražiausių dai
ginės Chicagos dalies. • n,r’ kurio8 , llrdl kiekvieno.

Visi čia gyvenanti lietuviai dir- Tlklstiį kainos: $1.00; 75c Ir 50c 

ba sekančiuose fabrikuose: Lat- Koncerto tikietai begau 
robe Steel and Coupler Co., gele- narni tiktai “Lietuvos” rė
žinis fabrikas; American Can Co. dakcijoje ir pas kasą svetai 
Factory, kur dirba ir kelios lietu- Mlisic Hali, 203 Mi- 
vaitės; 
Machine Co., liejykla; Shonk Chas 
w. 
ba kelios lietuvaitės. - BALIUS! BALIUS!

Uždarbiai, paprastai, nuo $1.50 Chicago, in. Susiv. Liet. Am. 36-ta 
iki $3.00 per dieną. Abelnai dir- J“^’s^te^Ocl1)** FroihJit “puratr 
bama 10 valandų. ;

Melrose Parke lietuviai gyvena 25c. pora*, 
ant gatvių: 22, 23 ir 24 avenue. ,1 i puikiausius ne

Melrose Park prasideda nuo-9 smagius šokius, 
avė. į vakarus iki North VVestem 
gelžkelio; Bellewood — nuo 23 
avė. į vakarus, o Maywood — nuo 
9 avė. į rytus. 

Nuo vidurmiescio į Melrose 
Park skaitoma 12 angliškų mylių. 

Į šiuos visus miesčiukus priveža 
Madison st. stritkariai, eina iš Chi
cagos vidurmiescio. 
--^finvant bedarbei, Latrobe Steel 
and Coupler Co. fabrikas stovėjo 
apie 18 mėn., todėl ir lietuvių čia 
buvo visai nedaug. Dabar jau apie 
porą mėnesių jisai dirba ir priima 
darbininkus, tik jame darbas gana 
sunkus. . • ;

Visur čia oras labai sveikas, nes 
medžių ir žolės daug, o durnų ir 
dvokimo veik nėra. Todėl čia, ga
lintiems rasti darbą, gyvenimas ga
li būti labai smagus. 

■ J

vyrų choras — “Pasįdkyk, Lietu
va” ; mergaičių choras"Sudiev, 
kvietkeli”, "Sveiki, broliai daini
ninkai” ir "Tu esi kaip kvi 
Pabaigoje, maišytas choras giedo
jo “Lietuva, tu brangi žemė”; ši 
daina yra tikrai graži, žodžiai ir 
meliodija malonus, žavinti ir* at
giedota labai puikiai; potam giedo
ta “Saulelė raudona, vakaras ne
toli” ir "Noriu miego” — paskuti
nė irgi graži.

Kalbėtojais buvo?* jau minėtas 
Notary Public/'Chmielauskas, Kr 
B. Balevičia, adv. F J P. Bradchu
lis ir adv. L. S. Hdfgler.

Chmielausko temįi neva buvo 
apie draugijos praeitį, bet jis nuo 
tos temos vėlidtis te?p nusitolino, 
ir viską maišė, Jog sunku jos turi
nį nurodyti. P-nas Chmielauskas 
butų puikiai atsižymėję^, jeigu, pa
baigęs apie draugijos praeitį, butų 
nuėjęs nuo estrados. Ponas Ba- 
levičia paėmė į ji arba žo<ų “Tei- 
sybė” ir ant jos statė išvedžioji
mus, bet visgi neiššilaikė ir perėjo 
ant edukuotos geležies ir edukuoto 
žmogaus. Neviską .aiškiai gahfna 
buvo suprasti, nes mat "teisybė” 
turi dvi prasmes — viena musų su
prantama, o kita gamtiška teisybė, 
pagal kurią diskas tvarkosi ir vy
stosi. Mes teisingą žmogų supran
tame kaipo dorą, gerą, o gamtoje 
teisingas arba neatbūtinas dalykas , 
gali mus pęasmei bųt ir nedoru. 
Pjūklelio geležis pasiliko kieta dėl 
gamtos tiesų arba teisybės ir ji

Reikalavimai.
F—theratnke Fotindrv & Chigan BVC., tarpe Congress Reikalauja gerų kriaučių prie ,no- ; Featnerstone 1 ounarj a terų suknių siuvimo. Reikalaujame -

ine Co., liejykla; Shonk Chas ir Buren St, (viaurmie- matiautlai dešimt}. Atsakantiems 
- f. t • Styie). mokame labai geras algas. Atsišao- |x>., htografai, čia irgi dir- J'J / kJte adregu. M27 w

tarpe Loomis ir Laflin st 
1
( Reikalauja 500 darbininkų -( va*-' į ’ stijas: California. Oregon ir Washing- 

ton. Algos nuo >2.50 iki 83.00 | die
ną. Kiekvienas turi užsimokėti savo t 
kelionės lėšas nuo Chicagos 823 00. 4 
Taipgi reikalanja 200 darbininkų į 
girias Michlgan ir Wiscoąsin val
stijų. Gera mokestis; - uždės kelio- 
nės lėšas iš Chicagos. Beto relka- ’T . 
lauja daug darbininkų Chicagoje ir V 
aplinkėje. Atsišaukite tuojaus se
ni en i škai, nerašykite.

Lithuanian Employment Office *
J. Lucas, Mgr., 531 Mihvaukee avė., | 

Chicago>Ill. ■ I

Reikalaujame agentų visuose .mite- .> 
stuose rinkti orderius moterų ir vy« W 
rų s.utama ir ploėčiams (overeoats) w 
darytiems sulyg mlera, ant orderio. 
Gera mokestis gabiems agentams. 
Rašyk lietuviškai adresu: I

Independent TaUoring Co.
180 Adams at, Chicago, III.

Reikalauja merginų mokytis 
siuvinėti guzikų skylutes. Atsi- T || 
šaukite pas,

Hart Schaffner & Max.
1922 So. Halsted, St. Chicago. Iii.

H 
Reikalauja 3 ar 4 patyrusių^^M 

darbininkų prie išrinkimo senos S | 
geležies. Atsišaukite adresu.

J. COHEN.^

ma jos tėvas ant trepu ir {vadina
ma vidun. Jis likęs vienas su ja, 
ją kvošii. Ta neišsižada ^avo ti
kėjimo, nemano apsivesti su krikš
čioniu, bet nenori pas tėvą likti. 
Visiškai jai atsisakius, tėvas, su 
pagelba kitų žydų, išsitraukia ją 
iš kambario laukan. Tyrinėtojui 
įbėgus vidun, Mauša, sugrįžęs, sa
ko: "dabar gali mane suimti, aš ją 
užsmaugiau” — ir puola raudoda
mas. - ..

Visa dramos tendencjja. atsiduo
da antisemitiškumu, kokiu ten pas
lėptu tikslu sukelti krikščionių ne
apykantą prieš žydus. Beteik kiek
vienas, ją išklausęs, pajus savo šir
dyje ką tokio, kas verčia kiekvie
ną žydą persistatyti amžinu krikš
čionių priešu. Xet jausliausi, do
riausi žydeliai arba žydelkos ir su
sipratę darbininkai perstatomi ne
išsižadanti savo draugijos. , Tik ta
da je tampa priešais, kada vienas 1 
pasirodo senovės formų niekinto- 1 
ju, bet tas verčiaus gauna galą, 
negu .prisideda prie krikščionių A-v . —

| svetainėje 3417—3421 So. Halsted st 
I Prasidės ,6t* val- P° Pietų, Įžanga 
| Gera lietuviška orchestra, griež 
puikiausius lietuviškus ir kitokius 

sus lietuvius ir 
kyti ir su visais 
sminti.

Todėl kviečiame vi- 
lietuvaites atsilan- 

draugiškai pasilink-
♦

S. L. A. 36 kp. Komitetu*

' F

Dalyje vadinamoje 
Lake tveriasi naujas 
kliubas vardu Demosthenes. Susi
rinkimas atsibuvo 25 d. rugsėjo.
Kliųbo tikslas busiąs — mokintis j Daug virtu Goronino kalba yra tie

Town o f 
lietuviškas

Pajieškojimai.
Pajieškau savo pusbrolio Jurgio 

Nakvoso; Kauno gub., Panevėžio pa
vieto, Oželių sodžiaus Aštunti me
tą! kaip Amerikoje ir buk gyvenąs 
Cbicagoje. Taip pat pajieškau savo 
dėdės Domininko Blyno iš Pitilišklų 
sodžiaus, Raguvos parapijos; girdė
jau, kad taip gi gyvenąs Cbldagoje. 
Jie patys ar kas kitas malonėąįduoti 
žinią adresu:

Misa Katrina Preidžiukė 
9313 Vaughan avė..

Burnside, Chicago, III.

Pajieškau Kazimiero Kasparaičio, 
Vilniaus gub., Kaisvidurių parap, 
Gudlenų kaimo. Aštuonis metus gy
veno Spring Valley, III.; vidutinio 
augio. Turiu | j( labai svarbų rei
kalą. Jis pats ar kas kitas malonės 
duoti žinią adresu:

425,
J. Galln&ltlsSprinK Vaiky, iii. 1*421 Canal St. Chicago, III

f

i- s

■ *
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PIRMA LIETUVIŠKA BANKA AMERIKOJE
3252 SOUTH HALSTED STREET, Kampas 33čios, CHICAGO, ILL

A. OLSZEWSK1S, Savininkas.

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

ŠITA BANKA taipgi priima užččdyjimui pinigus nuo mažiausiom iki didžiausios sumos 
ir moka depozitoriams 3%? metams.

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

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

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

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

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

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

BANKOS VALANDOS.
Musrj Banks yra atdara priėmimui, -išmokėjimui ir siuntimui pinigų ir Sifkorčių kas-
_ o Q nę(]ėldieniais ir šventomis dienomis nuo 9dien nuo 8 valandos ryto iki 9 valandai vakaro, o nedėldieniais ir šventomis dienomis nuo

valandos ryto iki 9 valandai vakare. rj
Olszewskis pats Bankoje būva šiose valandoje: AY*

šiokiomis dienomis: q
Nuo 8 valandos ryto iki 6 valandai vakare. x

Nedėldieniais ir šventomis dienomis: \;
Nuo 11 valandos ryto iki 4 valandai po pietų.

Panedėliaisi.
Nuo 8 iki 9 valandos ryto iki 1 valandai po pietų ir
Nbo 8 iki 9 valandai vakare. * VJ
Norintieji su patim >Olszewskiu asmeniškai (asabiškai) pasimatyti malonės kreiptis aueš 

čia u nurodytose valandose.
GYVENANTI tolymesniuose miestuose kreipkitės prie musų laiškais Adresuodami.

3252 SOUTH HALSTED ST

LIETUVIŠKAS ŠIUPINYS 
/Lietuviški šokiai: Suktinis, Našlys, 

Aguonėlė chorui su pritarimu piano; 
Klumpakojis ir Suktinis pianui; due
tas sopranui Ir tenorui iš operetės 
“Kamin. ir Mal/’. Prie šokių yra 
paaiškinimai kaip juos šokti. Kaina 

, $1.00. Gaunama pas kompozitorių.
M. PETRAUSKAS

3327 Low« avė., Chlcago, III.

Žiūrėkite.
Vienas gaspadorius turi 2 saliunu 

ir jam vienam persunku abu apžiū
rėti, todėl vienų iš Jų parduoda. Pa
siskirkite kokį norite. Kaina nedi
delė. Jeigu neturi visų pinigų, tai 
bravorą* uždės. Atsišaukite pas.

Brewing'Co. Agentų 
Washington Inn.

Hlgh st. ‘ Perth Amboy,4o4 N. J.

56) Pulkus 8 lubų murini* namas, 
pagyvoaimai pdr6 ruimus su mau- 

rkloms ir $ rutmų gražu*-. mūriais 
unells užpakaly). Rando* neša $67 
mėnesį. Kaina 'i........... $6790.

Čia talpa 202 dar gražesnės ir juokia- 
gesnėa pasakos. Chlcago, Iii. 1904, 
pust 333........................................ 81.25
Drūtai apdaryta.,............................$140

FAD®KAVON2 D-rui J. KULIUI.
Pranešu visiems lietuviams su di

deliu džiaugsmu, kad mane Dr. J. 
Kulis, 3255 So. Halsted st. išgydė nuo 
sunkios vidurių ligos, kuriųja vargi- 
nausi per keturis metus ir per jų 
buvau visai nustojęs viltį gyvenimo. 
Po operacijai Dr. J. Kulia tuojau iš
gijau ir jaučiuosi dabar, taip 
kad ketu gyventi šimtų' metų. 
todėL' nesuskaitomais kartais 
T)r. J. Kuliui.

Su pagarba,
** Aug. Paliliunas 

8409 Kerfoot avė., Chicago,

sveiku. 
Tąsiu 
"ačiū”

III.

MOKYKLA ŠOKIŲ
Prof. Julius S. užtikrina, kad išmo- 

rfkys šokti kiekvienų jaunų ar senų, 
-išmokina valcų 6 rijšių ir taip kad 

. gali dvasiai eit! šokti publikoje. Taip- 
• gi išmokys ir kitus šokius su 6 va

karais už 33 00 Kas moka vaikščio
ti, tas gali išmokti ir šokti. Kas 
nori mokytis tegul ateina į Jono Pail
gos svetainę, 1900 Union st, kampa* 

arti Halsted. Mokinama kas 
ir pėtnyčios vakarais.

FAHM08! PARMOS!
Pirrite Farmas Didžiausioje ė Trr 

rikos Lietuvių Fermerių zolionijoj, 
kurioje g/vena jau daugelis lietuvių, 
žemė lygi ir gera, ne akmenuota ir 
ne balos. Puikiausia vieta žmogui, 
jieškančiam geroe *1r nebrangios že
mės. Galima gauti lengvomis išmo- 
keetimis; reikia įmokėti mažų dalį, 
o kitų galima išmokėti per daugelį 
matų. žemė derlingų, auga visokį 
javai: kviečinl, rugiai, vasarojai, bul
ves ir kltL Yra žemės pagal upes ir 
ežerus, su tokiais-pat laukais kaip 
ir Lietuojc, todėl męs ir vadiname 
tų žemę Naujųja 
vakarinėje dalyje 
jos, n e pert oi i nuo Chlcagos, šalę pa
vietinio miestelio *'
žemė parsiduoda dabar po 88.00 ake- 
r 1 ir brangiau. Norėdami daugiau 
dasižinoti ar apžiūrėti tas žemės, at
važiuokite ar susineškite su mantm, 
gyvenančių ant tų žemių, šiuo adreso:

~ Antan Kiedis,
Peacock, Mich., Lake Co.

Lietuva. Ji guli 
Mlchlgano vaisti-

Manistee, Mich.

Paukščiai ir žmones.
žmogus, nors vadinasi ponu visų 

sutvėrimų, daug gali pasimokinti nuo 
kitų sutvėrimų.' nors mažesnių ir 
silpnesnių už savę. Pažiūrėkime j 
laisvus paukščius. .Silpni jie vra. o 
vienok aprūpina visus savo reikalus 
ir susisuka sau lizdų. Lizdas yra 
vienatiniu turtu paukščių. Valgį jie 
sau kas dienų parūpina, žmonės gi 
tankiausiai per visų savo amžių gy
vena svetimuose lizduose — namuose, 
nors už randų mokamų už tokius 
namus galėtų išsimokėti namų. Daug 
Sykių nurodėme kaip su mažais pi
nigais galima nuplrkt satf namų. 
Daugumas žmonių jau iš to pasinau
dojo, o ar jus iš to niekad nenorite 
pasinaudoti? Ateikite J musų ofisų 
ir persitikrinkite. Mes visus malo
nei priimame, kurie ateina. Paro
dome namus, ar juos pirkaite ar ne. 
Apžiūrėję musų namns, dasižlnoję 
kainų, ir išlygas, žinosite ar jum ver
ta pirkti ar ne. Jeigu neplrksite, 
musų patarnavimas nieko jums 
kaštuos, o jeigu pasidabos, tai 
jums palengvinsime nupirkimų.

Kelis namus pagarsiname šių 
vaitę. žemiau pridurtame surašė, 
skaitykite visų.

ne
mes

san-‘ 
Per-

3) 2 lubų kampinis mūrinis na
mas. 8 pagyvenimai. • Lotas 35x148, 
randa 845 į mėnesį. Kaina .... 83700.

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

13) Medinis namas. 9 ruimai. 2 pa
gyvenimai. randa 320 J mėnesį. Kai
na ................................................ 81700.

Vincas Pūkas 15) Mūrinis n-mas 2 pagyvenimai.
9 ruimai Kaina 32000.

Žemės.
Pasiturinčiuose Rock Island-Frisco 

•Valsčirose Texas, Oklahoma, New 
mitexico. Hansas, Arkansas ir Missouri 
^■ra daugelis tūkstančių akrų deri i n- 
^kos gerai drėkinamos . žemės, šitie 
Kkrai jaukia TAVĘS juos Išdirbti. 
■Mums linksma bus pagelbėti ener- 
■giškam praktiškam* žmogui be skir- 
■tumo tautybės surasti gerų vietų, 
■šituose valsčiuose padėjimų aprašy- 
■mal atspausti visokiose kal)x>se Ir 
■ lengvai suprantami reikalaujant bus 
V pasiųst! apmokėta kraęa. Adresas:

C. B. Schmidt. Room 1100 La 
I Šalie Station, Chicago, III., arba 
r Room 1100 Frisco, St Louls. Mo.

Vincas Pūkas, “Lietuvos” ke
liaujantis agentas šiose dienose 
aplankys lietuvius San Francisco 
ir aplinkiniuose miesteliuose val
stijos Califomija. Kur jis atsi
lankys galite prie jo užsirašyti 
laikraštj "Lietuvą” užsimokėti jam 
prenumeratą ir teipgi duoti pini
gus ant šifkorčių ir išsiuntimo j 
kraj^ Mes už j j atsakome.

A. OLSZEWSKIS, 
“Lietuve*” Išleistojas.

17) 
Lotas

18) 
pėdų

20) 
ture.

Mūrinis namas geroj 
26x131 pėdų. Kaina ..

Medinis namas. Lotas
Kaina .............................

vietoj.
82200.

25x125 
____ .81400.

3 lubų mūrinis namie, su kran- 
Randa 878 | mėnesį. Kai- 

.......................   37500.

23) Mūrinis namas. 6 kambariai, 
arti muaų banke*. Kalas .... 81500.

51) 2 hibų murini* namas. Krau
tuvė su 4 ruimais Ir 2 pagyvenimai 
po 4 ruimus. Staldu. Kaina 34500.

62) 8 ruimų mūrinis 
gyvenimai, 
pėdas, arti

Kampinis. 
Halsted st

namas, 2 pa
lotas 33x147 
Kaina 32300.

1 ifi su
57) Labai gražus mūrinis namelis 

.akėtas ponatnls ;‘lr viškat Užpa
kalyje staida* Lptas 27^4x127^ pe
las. Kaina ................................. $2000

p m
60) 6 ruimų myriais namu. Lo-

'•B 26x125. Kaina,................ $1200.

61) S ruimų mūrinis namas. Lo
tu 37^x127K. Kaina .......... $2100.

> -
64) 2 lubų murini* namu. Salįu- 

□u ir 3 pagyvenimai po 4 ruimus, 
itanda $540 f metus. Kaina $5000.

I
73) 2 lubų mūrinis namas, 

gyvenimai po 6 kambarius. 
25x135. Randa $22. Arti 
Kaina ........ ................................

No. 70 Lietuviškos pasakos įvairios. 
Surinko Dr. J. Basanavičius. Dalis IV. 
Chicago, III. 1905, pust 299. šioje da
lyje, taip kaip ir pirmesnėse dalyse 
Dro. J. Basanavičiaus surinktų pasa
kų, telpa keli šimtai užimančių ir juo
kingų pasakų. Kiekvienas, nusipirkęs 
Iš paminėtų knygų I. n, III ar IV 
dalį, turėz per visų savo amžių nniš- 
semamų pasakų turtų........... ... 81-10
Drūtai apdaryta............................... 8140

80) 2 lubų medinis namas, 
gyvenimai po 6 ruimus. 
125. Randa 825. > Kaina

81)
Lotas

2 pa- 
Lotas 
parko 
32500.

2 pa- 
Lotas 25x 
.... 82400.

2 pagyvenimų medinis namas 
25x125. > Randa $21. Kal- 

..................   82250.

2 lubų, liaujas mūrinis namas.88) 
Visi naujausi, įtaisymai, arti Ogden 
Parko............ ............................  $5500.

87)- Puikus namas 2 lubų, su vi
sais naujausiais {taisymais, arti mu
sų bankos .......................   36600.

89) Pulkus trijų lubų mūrinis na 
mas Ir gražiais medžiais apsodintas 
lotas šalyj už

90) 
Kaina

91) 
Kaina

86000.

2 lotai ant 33 Plaee, 50x150.
81600.

1 lotas ant 34 st,

V 93) 
ruimų.

94) 
nimal 
Kaina

Mūrinis namas 
Randa 818.

2 lubų mūrinis 
po 5 ruimus.

3> 95) 
venimal.

25x125. 
. $500.

ant stulpų. 10 
Kaina $1750.

namas, 2 gyve- 
Lotas 25x159. 

............. 82300.

lubų mūrinis 
Randa 347.

namas, 6 gy- 
Kaina 34700.

lotai. 50x15096) 2
plaee arti Auburn avė.

pėdų ant 33 
......... 81600.

97) 1 lotas 25x125 pėdų ant 34 st,
arti Morgan st............................. $500.

98) Du meiliniai namai 6
ruimų, lotas kampinis 31x147 
Kaina ............t..............

pėdų.
32000.

99) 2 lubų mūrinis namas, 
gyvenimai po^ 8 ruimus, su 
naujausiais įtaisymais. Garu 
durnas Namas 25x72 pėdų. 
27%xl25 pėdų.' J‘ , . 
2 lubų mūrinis^ staidai. Randa 365. 
Kaina .............................................86600.

2 l>a- 
visais 
apšil- 

___  ,_ x. Lotas 
Akmenų prlešakts.

100) 2 lubų mtųtois namas. 8 pa
gyvenimai — .4—5—6 ruimų. 1 mau
dykla. Puikus namas ant dviejų lo
tų. Pilsčius $0x147 Pėdų. Randa 
$77 į mėąes|. Gali būt pirktas leng
vomis IšmokesUrui* už ........'. $6000.

PASARGA >Kas- neri nusipirkt 
sau lotų pigiai, tegul ateina pas mus 

A.OIszewskl 
3252 S. Halsted St,

nygų Kataliogas
N c. 4 Al i ūma ir kitos pšhaKos Guy 

de MaupaMant*p, vertė J. Laukis. 
Telpa šios pasakos: 1. Aliuma, 2. Ne
tikri brangieji akmenys, 3. Baimė, 
4. Du maži kareiviai, 6. Dienynas pa
dūkėlio, 6. Mėnesienoje, 7. Vaiduiys. 
8. Užšalusio! padangėj, 9. Atsikirti
mas, 10. Vienatvė, 1L Tėvas ir sūnūs 
ir 13. Rocė. Guy de Maupassant yra 
vienas iš geriausių raštininkų pasakų 
U žmonių gyvenimo. Chicago, 111. 1908, 
pusi. 138.................  36c

Ne. 27 Gyvenimo mokykla. Paraše 
Orison Svett-Marden. Lietuviškon kai- 
bon išvertė K. žegota. Užrašai pagar
sėjusių žmonių. Labai naudinga kny
ga. Didelio formato. Chicago,' Iii. 
pusi. 236......................................... 81-25
Apdaryta..........................................$140

No. 35 Gyvenimo vaizdeliai, suside
danti Iš devynių sekančių grašių pasa
kaičių: Atsisveikinimas, Vagis, Kas 
kaitas, Gatvės vaikai, Paparčio žie
das. Miško sargas. Signalas, Keleivis, 
Būvio, esybė. Chicago, iii 1902, pus
lapių 99. ,.x........................................ 15c

No. 43 Iš gyvenimo lietuviškų Vė
lių bei Velnių. Pasakos surinktos d-ro 
J. Basanavičiaus, šioje knygoje telpa 
keli šimtai gralių pasakų, apie rojų 
(dangų), čyščių, peklų; apie giltinę, 
marų, cholerų; apie dvasias (dūšias), 
veiniuz, jų vaidln'mųsi ir tL Pasakos 
užrašytos tokioje tarmėje, kokioje bu
vo girdėto*. Panevėžy! — pagal tar
mę panęvėžiečių; 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. 19OT,' įusL 470. Popieros 
apdaruose. 1................$140
Audimo apdaruose, f................... $2.00

No. 44 Ii mano atsiminimų. (Bu ui- 
torisus pav.) PžraŠė Dr. Vincas Pie
taris. Spuudon parengė d-ra* J. Basa
navičiui ulatų* bifografiški a pi paša 
kojiniai ka<-«urių Lietuvos vietų. Chl 
cago, 111. 2905, pusi. $01.................... 75c

No. *44 Iš Gyvenimo Ssmojidų. 
Apie Llzdininkuš tr'felti naudingi pa
mokinimai ...... ................... 10c

No. U Karė*. Laukuose (Kareivio 
atsiminimai. > Parašė Vsevoiod Garšin. 
Vertė A. Lalts. Užimanti pasaka iš lai
kų karta maakdUų ėu -turkais. Chica
go, IU. 1906, pual. $1. ................... 20*

No. 67 Lietuviškos pasakos įvairios. 
Surinko Dr. J. Rasanavičius. Dalis I. 
Čia telpa 141 labai gražių, juokingų, 
išųilntlngų I; žingeidžių pasakų. Chi- 
eago, III. 1903. pusi. 280 .........  $125
Drūtai apdaryta. ........................$140

No. 68 Listuvlėkou pasakos (vairios. 
Surinko Dr. J. Basanavičius. Dalis It 
Čia telpa 205 labai gražių ir juokingų 
pasakų, berijančių kiekvienų skaity
tojų ir klausytųjų ir labai naudingos. 
Chlcago, UI. 19034 pusi. 330. 
Drūtai apdaryta. $140

Surinko Dr. J. Basanavičius. Dalia UL

No. c71 „alkrodinlnko atminimai. 
Pasak Erkman-šatrljanų sutaisė S. M. 
Paveikslas iš Napoleono I paskutinių
jų kariavimų. Chlcago, III. 1907, pus
lapių 44.................................................15o

No. 76 Maxlm Gerki). Pasakojimai. 
II rusų kalbos vertė A. L—ls. Turi
nys: Giesmė apie sakalų. Nenaudėlis, 
Makaras čudra, Rudenyj, DvlMUmts 
šeši ir viena. Chleago, Ui. 1906, pus
lapių 103..............*............................. 25c

Na. 471 Akyvi apsireiškimai sviete, 
į kuriuos žmonės nuolat žiuri, bet jų 
gerai nesupranta. Bu 7 paveikslėliais. 
I^abai naudinga knygelė tiems kurie 
nori sužinoti, ii ko darosi žaibai, 
griausmai. Uotus ir sniegas. Kas yra 
debesiai, ant ko jie laikosi Ir tt. Cht- 
cago, IU. 1894, pusi. 79................... 25c

No. 472 Apsireiškimai atmosferoje 
arba meteorologija Pagal profesorių 
Vojeikov’ų LUtaisė šernas. Aprašo, iš 
ko susitveria ore žaibai ir griaustiniai, 
nuo ko atsiranda ant dangaus įvai
rios šviesos ir šešėliai, ir daugybė 
kitų įvairiausių ore apsireiškimų. Pin
čiai ir labai suprantamai paaiškinta, 
kaip galima sužinoti oro. permainas ir 
daug kitų įdomių dalykų. Kiekvie
na* aprašymas, aiškesniam suprati
mui, parodytas ant paveikslo. Norin
tiems arčiau susipažinti s^ oro ypa
tybėmis, verta perskąitytt Chicago, 
IU. 1907, puri. 23Š..............................75c
Apdaryta. ..........................  .... $140

—H.l|| || |

$30 EthnologIJa arba mokslas

Itals. Yra tai svarbiausia moksliška 
knyga apie visas musų 'pasaulės žmo
nių veisles. Ji parodo visų viešpatys
čių, visų žemės kraštų ir net mažino* 
šių šale.'lų žmones ir jų paveikslu*. 
Aprašo jų kilmes, parvų, tikėjimų- pa
pročius, užsiėmimų ir abelna! viskų. 
Kas nori pilnai pažinti žmonių isto
rijų, tegul perskaito šių knygų. Chl
cago, IU. 1903, pual. 667. .......... $2.08
Apdaryta..........................................$24*

No. 90 Olltipa. Graži apysaka iš 
laikų savitarpinės karta tiaurinėę 
Amerikos indljonų. Vertė A. O|šev- 
skls. Antra pataisyta laida. Chicago, 
UL 1906, pusi. 95............................. 25o

No. 97 Pamokslai Išminties ir tei
sybės, ’šguMInėtl galvočių visų am
žių Lietuvos vaikeliams. Parašė kun. 
Tatarė. Trečia laida. Čia telpa 128 
juokingų, bet išmintlrgų ir pamoki
nančių pasakaičių, mokinančių doros 1

No. 478 Apie žemę ir kitus svietus, 
jų buvj ir pabaigų. Pagal Heilpernų, 
Falbų ir kitus sutaisė Šernas. Aprašo, 
kas yra žemė, U ko ji susideda, ant 
ko laikosi Ir kaip sukasi. Kas yra uau- 
lė, žvaigždės, mėnulis, planėtos, ko
metos ir kitos retai matomos žvaigž
dės. Su 30 astronomiškų paveikslų. 
Yra tai vienatinė knyga, U kurios 
žmogus tikrai gali apsišviesti. Chlca
go, 111. 1896. pusi. 255...................... 75c
Ta pati apdaryta. •...........................$1.00

No. 480 Biologija arba mokslas apie 
gyvu* daiktu*. Pagal profesorių Nus- 
baumų sutaisė Šernas. Mokslas, ko- 

x -  ------ -------------- ---—■■■» -------- i klu budu radosi gyvi sutvėrimai ant
ir išminties. Chlcago, III. 1899, pus- mugų žengs, k*|p jje vystėsi, prad* 

-V** *-'•. 500 JUB nuo vabalėlių, iki daėjo lig

No. 841 Geografija arba žemės ap- 
rašymas. Pagal Geikie, Nalkovskį ir 
kitus sutaisė šernas. Bu paveiksi*- 
♦irti. Aiškiai ir suprantamai -aprašo 
t u«ų žemę, jos pavidalų, didumų ir 
tiuumę; jos kalnus, jų vardus, augš- 
M. vulkanus, metančius iš savęs ug
nį; Iš kokių sluogsnių susideda žemėv 
kur ir kiek joje yra ingFų, geležies, 
aukso, druskos ir kitų gėrybių; kiek 
marių, ežerų, upių, jų vardai, plotis, 
gylis; kokie kuriuose vandenys: sū
rus, prėski, kartys: kokie juosė gy
vena gyvūnai ir tt. žemė aprašyta da- ... 
limls: išskaitytos visos viešpatystės, ** 
karalystės, kunigaikštystės, respubli
kos Ir tL Kiek kurioje žemėje yra 
gyventojų; kokie jų tikėjimai, kalbos, 
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 eo 
iių. ant geros standžios popieros apso
dinta. Chicago, Rl. 1906, pusL 469. 
Kaina.............................  $240 4

No. 98 Pragaro atgijimas. Parašė 
L. Tolstoi. vertė Z. A. Kritiškas pie
šinys dabartinės draugijos tvarko*, 
alegoriškai parašytas. Chlcago, III. 
1908, puri. 23. ..j..................  10c* I «*

No. 100 Pasaka apie kantrių Alenų, 
dukterį turku cieaoriaus Antonijaus, 
kurt per 22 metus vaikščiodama po 
■vietų, daugybę bėdų ir vargų išken
tėjo. Antra laida. Iš lenkiško vertė 
A. Olštaskis. Chicago. IU. 1902, pus- 
taųiy 66...............j...........................   20c

No. 103 Pasaka apie Adomų Ir JIS- 
vų. Priedas prie su ly gitam osiO* my- 
thologijos. Parašė Paul lafargue, pa
gal vokiškų vertimų lietuviškai sutai
sė P. Miškinis. Chicago, III. 1908, pus
lapių 31..................  10c

No. 114 Ponas Ir bernas. Apysakė- 
iš L. Tolstojaus iš gyvenimo masko
lių kaimiečių, žingeidi norintiems su
sipažinti su buviu ir sųlygums-masko
lių kaimiečių gyvenimo; ji verčia 
skaitytojų drauge jausti su vargo pri
slėgtais žmonėmis. Chicago, IU. 1904. 
pusi. 60...............j............................

No. 124 Robinzonas Kruzlus. Graži 
morališka pasaka. Antra pataisyta lai
da. Chlcago, III.,1903, pusi 83. ... 25c

No. 130 Revoliucijos žmonės. Para
šė A. Niemojewskl. vertė K. Puida, 
torius, 7. Paukštis. 8. Ponas Jėsus 
Varšavoje. Knygelė įdomi kiekvienam. 
Chlcago, Iii. 1908, pusi. 78 .......... 20c

No. 134 Sidabrini* kryželi* arba dai
lidė Iš Nazareto. Apysaka iš laikų 
kankinimo Kristaus. Eugenijus Sue. 
Vertė J. Laukis. Chicago, III. 1906, 
pusi. \ 3. (gitų knygelę Vilniaus vys
kupas uždraudė lietuviams skaityti.) 
Kaina .... ...................................  50*

No. 185 Žmogus neplluškis. Vertė ii 
švediško Nėris. Lapai grasi apyaakė- 
vedė su varginga mergina ir laimin
giau gyveno už kitus, apsivedusius su* 
turtlagoiu. Šita apysakėlė užima 
kiekvienų jaunų vaikinų ir merginų ir 
lė, kaip turtingo prekėjo sūnūs apel- 
Telpa čia sekanti apsakymai: 1. šun
takiais, 2. Viesulą,' 3. Motiejus Balta. 
4. Laisvės šventė, 5. Juras, 6. Redak- 
moklnr, tmozKko* doros. Chlcago. 
111. lUJ. i-isL M- ................ ioe

No. 200 Akis už akį, dantis ui dan
tį. Juokai vienamo akte. Perdirbta iė 
vokiško. Chicago, III. 1907, pusi. 39. 
Kalne....................    10e

No. 210 Dėdė atvažiavo? Komedija 
viename akte. Pagal lenkiškų sutai
sė- B. B—a ir 'M. p—ls. Chlcago, įli
pu*!. 62............................................... 20c

No. 225 Goriau* vėliau*, negu nie
kad. Komedija vienam* akte. Pagal 
lenkiškų sutaisė K. B—a ir M. P—ls. 
Chicago, III. 1902, pusi. 48........... 15c

No. 257 Kun. Gramulo* rsštlnyčlo- 
je. Komedija viename akte. Parašė 
kun. Fr. Hudor. Gražiai parašyta ko
medija, tinkanti perstatymui. Chica
go, UI. 1906, pusi. 14................. 15o

No. 262 Mindaugu, Lietuvos kara
lius. Istoriškas pavolkslas 5-se aktuo
se. Lenkiškai parašė Julius Slovrac- 
ki. Lietuviškai vertė V. Kapsas (Dr. 
V. Kudirka). Chicago, III. 1900, pus
lapių 86. .... .....................................25c

No. 286 Pirmi žingsniai. Drama ke
turiose veikmėse. Parašė Br. Varg
šas. Drama parašytr. iš revoliucijos 
judėjimo Lietuvoj. Chicago, Ui. 1909, 
puri. 60.......... ....-..........................  20c

No. 2&5 Pietro Carueo. Vieno veik
smo drama. Parašė R_ Bracco. Vertė 
K. Puida. Veiksmo vieta —Neapolis, 
filų laikų atsitikimas. Chlcago, 11L 
1908, puri. 31. . k-...............................10*

No. 302 ėiaurės Karžygiai. Keturių 
veiksmų tragedija. Parašė H. Ibsen. 
Iš rusų, lenkų Ir vokiečių vertimų ver 
tė K. Puida. Veikimas atsibūva Nor
vegijos šiaurėje karaliau* Eriko Kru
vinojo Kirvio laikuose. Chicago^ UL 
1908, puri. 77..................................... 25c

No. 331 žilė galvon — velnias vuo- 
degon. Komędija vienamo akto. Pa
gal lenkiškų sutaisė M. P—ls. Chi
cago, III. 1902, puri. 3L................10c

No. 381 Gyvybė (kantatas) ir kitos 
trumpos poėmoa Pnrašė Jonas VI*- 
koška. Telpa čia eilėe: Gyvybė, Iš
tvirkėlis. Vylius, 3 sonetai, Proverbal 
ir Jautimai. Chicago, IU. 1907, pus
lapių 41................   15c

No. 397 Keplos kančios. Eilės. Pa 
rašė Liepukas. Chlcago, 111. 1909, pus
lapių 28............  10c

No. 436 Revolluc’.’os dainos. Suran
kiotos iš visur 24 dainos naujos ga
dynės iš revollpcljos atbalsių. Chlca
go. Iii. 1908. pusi. 30...................  15c

No. 442 8vnjus arba vaizdas sieki
mo augštybės. Tragedija-poėma. Pen
kiuose aktuose. Parašė Jonas Viakoė- 
ka. Yra fantastiškas piešinėlis, para
šytas sceniškoje formoj*.- Chicago, IU. 
1907. puri. 18$, .... .......................... 40c

paukščių, žvėrių ir paties žmogaus. 
Su paveikslėliais. Chlcago, III. 1901, 
pusi. 147.............................................. 40c

Ta pati apdaryta audimo apdaruose, 
parašai ant nugaros ir šono. .... 8240

No- 490 Dvi Ksllonl į Tolimų šiau
rę. Sutaisė 8. Matulaitis. Labai žin
geidus ir naudingas aprašymas iš ke
lionės j šiaurės poliusų. Chlcago, 111- 
Kalna................   20c

N*. 607 Gamtos istorija Pagal Bert 
vertė Dr. A. Bacevičia. Knyga su dau
geliu vabalų, tuvių, žmonių, medžių 
ir akmenų paveikslėlių; trumpai, aiš
kiai ir suprantamai išaiškina gamtos 
istorijų, ypač tuos dalykus, į kuriuos 
žmonės žiuri, bet jų gerai nesupranta. 
Chicago, IB. 1903, pusi. 209. .... 50c

No. 508 Gamtoe pajiegos ir kaip Ii 
Jų naudot!*. Pagal Bltnerį sutaisė 
šernas. Svarbios moksliškos vertės 
knyga, su daugybe paveikslų įvairių 
mašinerijų ir kitokių prletatsy išnau
dojimui gamtos pajiegy. Chicago, III. 
1904, pnsL 238.................................. 50c

No. 516 Iš kur atsirado nrnsų nami
niai gyvuliai Ir auginami augmenys? 
Pagal juankevičių sutaisė šernas. Bu 
paveikslėliais. Chicago, 111. 1901, pus
lapių 73............................................... 20c

No. 525 Kaip gyvena augmenys? 
Pagal Lunkevtčių ir kitus sutaisė Šer
nas. Su paveikslėliais. Yra tai apra
šymas apie įvairius musų žemės aug» 
lūs, jų sudėjimų ir atmainas, gyvį ir 
pi ė toj i mus i nuo pat menkiausių pavi
dalų iki didžiausių ir tobuliausių. Chl
cago; III. 190L pusi. 129............  35c

No. 526 Kada ir kokiu budu svietas 
sutverta*. Parašė Prof. Dr. M. W. 
Meyer. U vokiečių 
Ilgaudas. Aprašyta, 
riari dangiški kūnai 
mė susitvėrė, taipgi,
rado ant jo* gyvybė. B'i paveikslais. 
Chlcago, III. 1906, pusi. 140. .. ... 35c

kalbos vertė J. 
kokiu budu tve- 
ir kaip musų že- 
kokiu budu alsi

No. $27 Kada Ir kokiu budu gali 
svietas kada-nors pasibaigti. Parašė 
Prof. Dr. M. Wilh.Meyer. Iš vokiečių 
kalbos vertė J. Ilgaudas. Knygelėje 
aprašyta svieto pabaiga. Kas nori at- 
sliiacti, kada ir kokiu budu gali avie- 
ta? t«asibaigti, tegul perskaito 
knygelę. Chlcago, Ilk 1906, pusi. 
Kaiao. •.... ........................

*ltų
135.

N o. 545 Nematomi priešai Ir drau
gai žmonių. Pagal Bitnerį sutaisė Šer
nas. Aprašymas smulkiausių bakteri
jų, gimdančių visokias ligas pas žmo
nes, jų susekimas, vystymusi Ir tt 
Su paveikslėliais. Chicago. I1L 1906. 
pusi. 113. .... ....................................30c

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

No. 566 Senų gadynių išnykę gyvi 
sutvėrimai. Pagal Hutchlnsonų sutaisė 
šernas. Su paveikslėliais. Aprašo se
niausių gadynių įvairius sutvėrimas, 
gyvemuius ant žemės dar prieš atsi
radimų žmogaus, šiandien tų sutvė
rimų kunus žmonės, kasdami gilias 
šulinius, kanalus, arba imdami iš že
mės anglis, randa giliai palaidotus že
mėje. Tūlų sutvėrimų atrado čielua, 
nesugadintas kunus, užklotus kelioli
kos sieksnių storio žemės eile. Jie 
yra šiandien Išstatyti įvairiuose mušė
juose, iš kurių žmonės mokinasi pa
žinti, kaip sena yra musų žemė. Mok
slinčiai, pagal storumų ir senumų že
mės sluogsnių, kuriuose tų sutvėrimų 
kūno* randa, gali spręsti- kaip sena 
yra musų žemė ir kaip seniai žmogus 
ant jos atsirado. Chicago, 111. 1900, 
puri. 370...................................  $140
Apdaryta................ ........................ $1^8

No. 655 Istorija abelna. Dalis L 
Nuo seniausių laikų Chlnljos — 2800 
m. pr. Kr. iki galutiniam išdalinimui , 
imperijos Aleksandro Makedontškojo 
146 m. pr. Kr, ourašė Dr. A. Bacevl- 
čia. Su paveikslais, parodančiais tų 
laikų pln-niaas, sienas pilių, tvirto
vių; t y pus kunigų ir kareivių. Hiero- 
glltus Akkadų rasto ir tt Chicago, PL 
1904, puri. 498.................................$140
Ta pati tvirtuose apdaruose. ... $1.29

No. 657 Istorija Suvienytų Valstijų 
šiaurinė* Amerikos nuo atradimo ir 
dar prieš atradimų Amerikos iki 1896 
m. Aprašo, kaip Kolumbas atrado 
Amerikų, kokie čia tada žmonės gy
veno, kokie žmonės pirmiausiai ii 
Europos pradėjo plaukti į Amerikų, 
kokios karės buvo, už kų kariavo ir 
kokiuose metuose; klek buvo prezi
dentų, kokie ir klek kuris gero šiai 
šaliai padarė. Prie galo knygos telpa 
Suvienytų Valstijų Konstitucija, auri 
yra reikalingiausia žinoti kiekvienam 
žmogui, gyvenančiam Moję šalyje. 
Chicago, I1L 1896, pual. 364. .... $140

Ta pati audimo apdaruose, aukso 
literos ant nugaros ir šono. .... $1J*

No. 658 Istorija Chlcago* Lietuvių, 
jų parapijų ir kun. Kraučuno prova su 
laikraščiu "Lietuva", burnai balan
džio mėnesyje 1899 m. Čia telpa ap
rašymas: kiek lietuvių yra Chlcago- 
je, klek lietuviškų draugysčių, su ko
kiais vardais ir siekiais; chronolo
giška peržvalga Chlcagos lietuvių dar
bų nuo pat čia jų atsiradimo Iki pa
baigai 1000 metų; istorija jų parapi
jų ir prova kun. Kraučuno su “Lie
tuva”. Chicago, III. 190 L po*L 580. 
Kaina...............................................$140
Apdaryta............................................$140

No. 67* Lietuvių Pratėviai Mažej* 
Azijoje nuo senovės iki jie pateko po 
valdžia Persų. Parašė Lietuvos My
lėtojas (Dr. J. šliupas). Knyga turi 
383 puslapius ir 4 dideles mapas. pa
rodančias vietas, kur senovėje gyvo- 
no lietuvių pratėviai. Aprašo lietuvių 
padėjimų dar 800 metų prieš Kristau, 
gimimų. Chicago, Ui. 18$9. 50a

No. 722 Trumpa senobė* istorija. 
Pagal prof. R. Vipper vertė iš rusų 
kalbos D. Su paveikslais senoviškų 
liekanų ir 6-iais spalvuotais šemln- 
piai*'(mapomis). Yra tai tikriausia 
svieto istorija nuo seniausių laikų, 
daug metų prieš Kristaus gimimų Iki 
nupuolimo Rymo viešpatystės. Chlca
go, III. 1904, pusi. 306...................$140
Drūtuose apdaruose. ...............  $1.25

No. 851 Apie turtų išdlrblmų. Pa
rašė Bebram. Vertė S. M. Veikalas 
gvildenantis politiškų ekonomijų. Ko
kiais keliais išsidirba tortai, kaip ji 
susikrauna Ir kaip atsiliepia ant gy
venimo draugijos. Chicago, III. 1900, 
pusi. 139............................................. 35o

No. 856 Aukos Karė* Dievui. Para
šė Jonas Gražys ši knygelė aprašo, 
kokio* kad* buvo karta, ka* buvo jų . 
yprtatasčia, kiek blėdies padarė Ir daro 
žmonėms ir kas į jus žmonijų štumia. 
Chlcago, III. 1902, pusi. 40......... 10c

No. 861 Dr. J. Basanavičius. Lenksi 
Lietuvoj?. Iš rusų kalbas vertė V. 
Gintautas. Nurodymai, kaip lenkiška 
kalba sunaikino Ir sudemorailzavo 
Lietuvę ir kaip ji kenkia lietuvystei 
aulyg šiai dienai. Chlcago, IR 1903,

No. 907 Kaip žmonės su ponais ko- 
vėjo? Sodiečių sukilimai Ispanijoje 
XV amžiuje, Anglijoj XVI amžiuje. 
Parašė A. J—tis. Chlcago, III. 1908, 
pusi. 34.......................   10a

No. 921 Labdarybė pirmiau* Ir da
bar. Parašė P. Lafargue. Vertė M. * 
N—as. Telpa čia: I. Senovės pagonų 
labdarybė. II. Vyskupų ir vienuolių 
labdarybė ir III. Buržuazų labdarybė. 
Chlcago, BĮ. 1908, pusi. 36............. 10c

No. 553 Paėjimas organiško avleto. 
Pagal Bltnerį sutaisė šernas. Knyga 
didelė* moksliškos vertės. JI aprašo 
tvėrimų*! viso sutvėrimo ir visų gam
tos sutvertų daiktų; parodo, pagal se
niausius ir giliausius žemės sluogą- 
sius, daug milijonų metų atgal gyve
nusius aut žemės augmenis, vabalus, 
žvėris, paukščių* ir tt. Bu paveiksi* 
Bals. Chlcago, ftt 1905 pusi. 137. 35c

No. 925 Moteris Ir jos vieta žmoni
joje. Parašė J. Laukis, šita knygelė 
aiškina motery klausimų, todėl yra 
akyva perskaityti moterims ir vy
rams. Kalbėtojai joje atras sau daug 
medžiagos. Chleago, Iii 1908, pusi. 47. 
Kaina............. ................................. įso

No. 569 Svieto pabaiga. Ii rusiško 
vertė Pr. Siūlelis. Kas nori ataižino- 
tl, kada bus svieto pabaiga, tegul per
skaito šių knygelę. Chicago, I1L 1902, 
pusi. 3L...............................................10c

No. 948 - Priedelis prie lietuviške 
klausime. Raštelis gvildenantis lleto- 
vystės reikalus po valdžia Rusijos ir 
po įtekme lenkystės. Chicago, III. 
1906, pusi. 38...............   1QO

No. 597 žvėrys Ir Žmogus. Pagal 
SchmehlT sutaisė Šernas. Mokslas 
apie subuiavojlmų kūno visokių žvė
rių. paukščių, sųnarkojų, žarnapi|vlų 
ir žmogaus. Kiekvienas žvėris arba 
gyvis aprašytas kas sau su visomis jo 
ypatybėmis ir kokių gyvūnų giminę 
jis tveria. Su paveikslėliais. Chica
go. BĮ. 1906, pusi. 813...................$140
Apdaryta..........................................81-21

No. MM Airija. Lopai iš istorijos 
Airijos. Parašė A. Janulaitis. Chlca
go, UI. 1908, pusi, 53. .... .... 15c

No. 970 Tautiškos Politikos Knygy
nėlis. Telpa čia Rusijos policijos vieš
patavimas, perrekiojimas ypatos lais
vės, draugijų ir susirinkimų, laistės 
žodžio ir aušinės, ir kame išganymas. 
Chicago, III. 1907, puri. 47.................3

No. 1102 Auginimas Ir maitinimas 
mažų kūdikių. Parašė Dr. J. Kuhs; 
Chicago, UL 1907, pust 28.......... 10c

No. 1135 Hygiena arba mokslas apl* 
užlaikymų sveikatos. Pagal Bernesų, 
D-rų NoU ir .kitus sutaisė šernas. Kas 
jų sn atyda perskaitys, pataikys F -
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šliupo. Antras pataisytas ir padldir 
tas spaudimas. Chlcago, III. 1901, pu 
lapių 211................... M............... . 60

No. 1428 Vaišės Kristaus pas pi 
giežių Pijų IX. Parašė Viktoras Ht 
go. Antra laida. Chicago, III. 1907 
Kaina............................................... 10

No. 1498 Lietuviškas Sa|>nlnykae 
surinktas iš daugelio svetini) sapnį 
nykų ir sutaisytas pagal tikrą persiš 
kai - eglptišką sapnį n y ką, su aprašy 
tnu planetų atspėjimo ateities, Ge 
riauslat išguldo visokius sapnus, ko 
kle tik žmogui prisisapnuoti gali. Chi 
cago, III. 1895,- pusi. 205.................. 50c
Tas pats drūtai apdarytas.............65c

No. 1457. Dangaus Augštumas ir 
Žmogaus Senumas; Anykščių šilelis 
ir daugelis naudingų žinių. Sutaisė 
P. M. Pusi. 112.............................. 15o

D-Hš Marija Dowlatt-Sass
Moterą Ir Valką Ligą Speciali*U.

BUSTAS, tesi w. Hirrisss et.
(arti W. »o* Ar*.)

OFISAS, 74S W. to-t h St.

Valasbm: Ni»»:S0lkl ILSOryte

SVARBUS DALYKAI VERTI APSVARSTYMO

Šifkortes ir Pinigu Siuntimas, 
• Jei nori, kad tavo šifkortė butų gerai ir greitai išsiųsta 
kad tavo ■pasažierius gerai atvažiuotų, .tai siųsk ją per,

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

siųsk juos teipgi per— • ■
> A. Olszewskio Banką

Olszevvskio ofisas siuntimui pinigų ir šifkorčių tapo įsteigtas 
„ prie laikraščio “Lietuvos” išleistuvės 1893 metuose mažytėje pa

samdytoje stubelėje po No. 941 33rd Place, o kad žmonių reikalus 
kaipo, tai: Siuntimą pinigų, šifkorčių ir kitus reikalus geriau ir tei
singiau vedė kaip kiti, tai šiądien tas pats Olszevvskio ofisas randasi 
savame, didžiausiame ir gražiausiame šios miesto dalies name 
vertame $110.000.00 ir gėrisi geriausiu 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
nės žinotų kiek jos kaštuoja ir kur jas geriausiai pirkti.

Dabartinis pinigų kursas yra $53.25 už 100 rublių.. Dabartinės 
šifkorčių kainos atvažiuoti Amerikon, nuo Tilžės iki Chicago yra 
sekančios:
I. Holland-Atnerican Linija, perplaukianti mares iš Rotterdam į 

New Yorką per 8 iki 10 dienų . ................................  $66.10.
North German Lloyd Linija, perplaukianti mares iš Bremo į 
Baltimore per 12 iki 16 dienų ....................................... $63.20.
North Gernian Lloyd Linija, perplaukianti mares iš Bremo į 
New Yorką per 9 iki 12 dienų .......................  $67.20.
North German Lloyd, Expresinč Linija, perplaukianti mares 
iš Bremo į New Yorką per 6 iki 8 dienų.................... $69.70.

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

Red Star Linija, perplaukianti mares iš Antwerpo į New 
Yorką per 8 iki 10 dienų ..................................................  $66.30.
Canadian Pacific R. R. Linija, perplaukianti mares iš Antwer- 
po į Montreal per 12 iki 15 dienų ................................ $62.80.
Russian-American Linija, perplaukianti mares iš Liepojaus 
į New Yorką per 13 iki 18 dienų .............................. . .$57-5°-
Hamburg Philadelphia .......?.................... .............. ^... $59.19.

Dabartinės šifkorčių kainos išvažiuoti Europon nuo Chicagos
iki Tilžės yra sekančios:

Holland-Amcrican Linija, perplaukianti mares iš New Yorko 
į Rotterdamą per 8 iki* ro dienų ....................................... $55.60.
North German Lloyd Linija, perplaukianti mares iš Baltimore 
į Bremą per 12 iki 16 dienų*......... . . .......................... $53-20.
North German Lloyd Linija, perplaukianti mares iš New 
Yorko į Bremą, per. 9 iki 12 dienų....................   $54.20
North German Lloyd, ExĮ>resinė Linija, perplaukianti mares 
iš New Yorko į-Bremą per 6 iki 8 dienų....... ;.................$61.20.
Hamburg-American Limfa, perplaukianti mares iš New Yorko 
į Hamburgą per 10 iki 14 dienų.......................   $55-85
Red Star Linija, perplaukianti mąres iš New Yorko į Antwer- 
pą per 8 iki 10 dienų ............. ..........................................  $55.80
Canadian Pacific R. Et. Linija, perplaukianti mares iš Mont- 
Teal į Antwerpą per 12 iki 15 dienų .. .............................  $56.85.
Russian-American Linija, perplaukianti mares iš New Yorko 
į Ličpojų per 13 iki 18 dienų . .. .....*...............................  $51.00.

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

_ Reikalaujanti šifkorčių į kitus miestus rašykite mums į kur 
norite išvažiuoti ar iš kur parvežti, o jėigu su vaikais, tai paduo
kite mums visų vaikų metus, o męs atgal pačta prisiusime jums 
visų linijų kainas, tada jus pasirinkę sau. liniją kokią norėsite, 
prisiųsti mums pinigus per Money Orderį ir męs jūsų šifkortes 
kuo greičiausai išsiųsime.

Adresuokite mums visada siteip:

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

ir

No. 1515 Naujas pilnas Orakulas 
arba knyga burtų, monų ir visokių pa
slapčių ir praktiška C. C. St. Oermain 
Delnažinystė, su paveikslėliais. Su
rinko ir Ašguldė iš svetimų kalbų J. 
Laukis. Yra tai didžiausia ir praktiš . 
klausia mon .* knyga, burtų ir delną- 
žinystės mokslo. Formatas 6x9 co
lius, ant viršaus apdarų koloriuotas 
paveikslas burtininko ruimo. Chica
go, 111.1904, pusi. 412. ------
Apdaruose....................

52.50
53.00

No. 1521 Paslapty* Magijos bei Spi
ritizmo šviesoje mokslo. Pagal sve
timus šaltinius lenkiškai sutaisė F. J. 
Lietuviškai vertė J. Laukis. Yra tai 
išaiškinimas monų darymo, šioje kny
goje atrasite visas monų,ir burtų pa
slaptis ir jas suprasite, ‘ nes aiškiai 
aprašytos ir paveikslais parodytos vi
sos slaptybės ir budai jų darymo. Chi- 
ąago, Iii. 1903, pusi. 262.............. 50e

No. 1525 Rankvedis gromatų rašy
mui. Knygelė pamokinanti, kaip ra
šyti gromatas | firmas, pažįstamas, 
gimines, prietellus, mylimus ir myli
mas prieš cpslvodlmą, | ponus, kuni
gus, vyskupus ir kitas augštos luo
tuos ypatos. Pasveikinimai ant Nau
jų metų, dienoje varduvių, gimimo ir 
kituose atsitikimuose. Chicago, Iii. 
1895, pusi. 115.................................... 35c

2.

3

4-

6.

7-

8.

9-

2.

3-

4-

5-
6:

7-

8.

Sisaugoti nuo visokių ligų, užlaikyti 
čieiybėje savo sveikatą, pailginti sa
vo amžių ir užauginti sveikus ir tvir
tus savo vaikus. Chicago, III. 1897, 
pusi. 132.............................................. 35c

ve be pagalbos mokytojo. Chicago. III. 
1906, pusi. 307.................. .. .... $1.25
Apdaryta......................................... |1<50

A. Olszevvski
3252 S. Halsted St, Chlcago, IIL

Kur gauti “Lietuvą”.
Galima gauti kiekvieną savaitę 

"Lietuvą” už 5c. pas šiuos agentus:
Brooklyn, N. Y.

E. Fremes, 73 Grand Street
Ant. Jankauskas, 37 Hudson avė. 
T. Jermalas, 215 Berry Street
J. Mi!ewski, 124 Grand st

Chicago, III. \
P. M. KLttia, 281 W. North Ava.
M. J. Tananeviče, 168 VV. i8th st

Ellzabeth,
Dori. Bočkus,

N. J. 
<11 Firet SL

JER8EY CITY, N. J. - 
Ant. Rėklaitis, 234 Wayne St

Lawrence,
A. Ramanauskas, .

/ M 0 nt alio,
B. P. Miszkinls,

Mass.
101 Oak Street 

Mase.
35 Arthur St

New Haven
And. Johnson,

, Conn. 
85 Chamber at

Philadelphia, Pa.
kT. A. Ignotas, 1028 So. 2-nd Street

John
Portland, Oreg.

Browman, Brovman Neirs Co.

Seattle, Wgah.
Forelgn and Domestic 

Periodical & Newspaper Agency

Worcester, Mas*.
M. Paltenavičla, 16 Milbury Street

LIETUVOS” AGENTAI.

’ Pas šiuo a agentus galima uasisa- 
kytl 'Lietuvą'* metams ar pusei * 
metų ir užsimokėti.
Jonas Janutas "keliaujantis Agentas 

po Illinois valstiją.

Brooklyn, N. Y.
A. Lesniauskas, 298 South Ist 21.
Jonas Lutkauskaa, 112 Orand st

Balti mere, Md.
Petras Glaveckas, 635 W. Lombard st 
L Gavrlis. 1834 N. Caetle Street 
Vincas želvis, 603 So. Paca st

NO. 1140 Išsivystymas vaisiaus gy- 
vunų. P .rašė Dr. J.- Kulis. Su dau- 

z geliu paveikslėlių iš embrioliogijos. 
Chicago, 111. 1907, pusi. 21. .... 10c

No. 1157 Koks privalo Luti valkų 
auklėjimasž Raukius raštį parašytų 
D-ro J. Šliupo. Chlcago, III. 1908, pus
lapinei................................................. 25c

No. 1328 Žodynas lietuviškai-angliš- 
kos Ir angliška, lietuviškos kalbų (abi 
dalys — I ir ii, t.y. No. 1326 ir No. 
1327) vienoje knygoje. Yra tai reika- 
lin^iaueia knyga norintiems gerai pa
žinti anglišką kalbą. Formatas ir ap> 
darai tokie pat kaip No. 1317. 564X>

Chlcago, III.
1098 So. Leavltt st 

124 W. 21at St 
873 — 34th PL

Jonas Balčas, 
Vlnc. L nl”, 
K. Steponis,
K. T. Urbutis, 4552 So. Ashland Avė. 
Ant ‘ —žukauskia, 871 — 34th PI

Pov.
Clevtland, Ohlo.

Sukis, 6524 Formas Ava. 8.

No. 1176 Pamatas Visokiai Refor
mai. Vadovas sveikatai, turtui ir Išta
rei. Populistiškas raštas apie klausi
mą vaigybos. Parašė Otto Carųue. 
Su raštininko leidimu vertė J. Laukis. 
Knyn-tė nurodo, kad mėsa ir kal-ku- 
rle kiti, teip pavadinti dilginanti val
giai yra netinkančiais1 žmonėms mais
tais. Chicago, III. 1907, pusi. 111. 30c

No. 1329 žodynas. Tas pato kaip 
No. 1328, tik pilnai apdarytos bran
gia. gražia moroko skųra. (čia audimo 
nėra nė tiaklo.) ............................57.00

Cambridgepcrt, Mase 
Pet. Bartkevičius,
C. Kavolius, 42

HARTFORD, 
Kar. Lesevičius,

719a Maln 
Washington

CONN.
40 Mulberry

St

St.

No. 1209 Angliškos Kalbos Vadovė
lis tiems, kurie nori trumpu laiku pra
mokti angliškai susikalbėti kasdieni
niuose reikaluose. Sutaisė J. Laukia 
Antra pataisyta laida. Chlcago, IIL 
1908. pusi. 90..................................... 25c

No. 1326 žodynas lietuviškai-angliš- 
kos kalbos. (Dalis I.) Sutaisė A. La- 
11b. čia rasi visus lietuviškus žodžius 
išguldytus angliškai. Kožnas žodis pa- 
ženklintas kursyvoms literoms prie 
kokio gramatikos skyriaus jis priguli. 
Knygos formatas 6x9 colius. Kieti 
audimo apdarai. ChicagOįvIU. 1902, 
PU»L 3«2............ .-S.. 52.00
Pcųrteroe viriais. ... ".................51.75

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

F.

No. 1210 Aritmetika. Sutaisė 8. 
Sksčkauskaa. Lengvas būdas išmokti 
skaitliuoti (rokuoti).' Knrga padalyta 
j penkis skyriue. Skyrius I —ZApie 
skaitlius. Skyrius II — Trupiniai. 
Skyrius III — Dešimtiniai truptniaL 
Skyrius IV — Prilyginimai ir propor
cijos. Skyrius V — proporcijų prieva- 
dinės. Chicago, Iii. 1897, pusi. 104. 25c

No. 1300 Rankvedys

T''j* ui 
tyt mul

KS^rnisb

kitu’

angliškos kak 
Harvey, Max- 
Lankis. Yra 

išBimoklni-

No. 1327 žodynas angliškai-lietuvlš- 
kos kalbos. (Dalis II.) Sutaisė A. La- 

Jis. čia rasi visus angliškus žodžius 
išguldytus lietuviškai. Prie kiekviena 
angliško žodžio kabėse yra pridėta 
tarmė, kaip žodžius angliškai tarti, 
teipgl kiekvienas žodis'* paženklintas 
kursyvoms lltaroms prie kokio gra
matikos skyriaus jis priguli. Knygos 
formatas 6x9 colius. Gražiais drūtais 
apdarais, nugara ir kampai drūtos, 
gražios moroko skures, šonai audimo, 
ant nugaros parašas aukso lltaroms, 
lapų kraštai marmuniotl............$4-00
Ta pati knyint popietes apdar. $3.00

No. 1420 Tikyba ar mokslas. Tikė-

aJEIGU J**’, n.a“b^? landžioti pas visokius da»larpal*lklu* ir ^Ra . ' W varginti savo ligą ir leist iliral įsisenėti per daktaru ne
ri. \ »aoianyipą ar u«tur*jl»ą gerą vaistą; arba jeigu jum* uusibido nuud\ •1 V,* !*“ Jl‘®ku,a P*t«ntu. tsis vslsUpalalkhi*; vvnals ir bahtamatelr 

n?ra PrtVaMcyti prte nTfbud“ r 
ftlVe r? . '•**t riiokism* nl •kam*. aUlian-
b .i« J?*1? yi*Jl?ksl «r l.ltku, o gaus.t- pase-ming* patanms
*okialkhgas,k,l'lO<'t<,MktMI'1‘r kuri’gydo pasekmingai vi-

Kodėl aš garsinu?
t a DĖLTO KA O Ai dirbau p b daktarų ir specialistą už lialikinioia ke- 

sj^ctelidą ’1UaU Ub** rilrieiĮ rkaithą pasekmingų daktarą it 

®KLTO KAO A4 tikiu. Jog yra teisingo! parodyti taką tiem*, kuri* 
wmnl r-,an“s r wl”. tlSSi, n^U.,a> .H.TCll.

■orą reiksią n gal-iBkitn taiko vi otelėms ni-kams. tetolpkit'a yi a- 
-kMMtm*DykaiB*ž‘*t UŪki* visados įdėkite n>ark{ už >c 

-I: H ryto nuo 10 iki 8 vakare. Nedėliotai* ir kitokioms »ventfml«:

tilkal *r atrėžykite 
greitam aisMkyn t»L| 

OFiao va. aaaoi 
Nuo 1S pktų iki i po iuMn. 

So visais reik^ aUlreipkltką lito adresu:

JOSEPH YUSHKEVVITZ
oom 10, 716 W. Madlson 8t., Netoli Halsted gatvės.

J . Telefonas Monro* 3818. CHICAGO, ILL.

_ Plymouth, Pa.
8. Poteliunas, 345 E. Rlver 8L

ROCKFORD, TU,
Adomas Kazakevičių, 310 E. Stote st

Dr. G. M. Glaser

N.
So. Boston, Mare 

Gandrelius, 324 Athens Street

Bpringfleld, III.
Geo. Tachilauckaa, 701 E. Mason st

Juos.

K.

D.

O.

Petrlkya, 1114 Rota

Shenandoafc, Pa.
Kryžanauskas, 12% Cherry Street

Tumore Faile. More 
P. Slinkoms.

į Tacoms, Wash.
J. Puilts, 220 E. Mth

» Union City, Conn.
F. Simaitis, 65 Brennaa

Watei*ury, Conn.
J. žemantauskan. 3b W. Porter
Jsvgls žemaitis. 834 Bank

Worceetor, Masa.
Ant. Bernotas, 45 Ward

8t

st

Šluotai praariu Kerbiamai publikai, jog ealu 
seniausiu gydytoju ant Bridgepcrto, praktikao- 
d*ma* 17 matą. Dabai savo ofisą perkėliau į 
savo namu* ponr.

3149 S. Morgan St.
Kampan 32ros gatvės

Mano ofita* aprūpinta* naujausiai* budai* gydy
mo. Visa* ligoniu* »t*ng«iuoalužgauKlintl, kaip 
ir lygiiol. Pa*itik*dama«, jog gerbiama publika 
ir toliau* mane rems, ealu namie ant kiekvieno 
pareikalavimo dieną ir naktį' Ealu ipecialUtaa 
Ilgo** vaiką, moterų ir vyrą ir nž**ndlnto*e ilgo 
•*. Darau visokią operaciją. Li*kuoai ra pagarba* 

Telefonas Yarda 887.

Dr. G. M. Glaser
3149 S. Morgan Street

TEVYNE8 MYLĖTOJŲ DR-«TES 
CENTRO VALDYBOS ANTRAŠAI:

Pirmininkas: B. K. Baleviėiusj
* > 8F19 — M-mt št, Chttsąo, III. 

Vice-Pirmlninkė! O. Ramanaucklenė, 
101 Oak st., Lawrence, Masa. 

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

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

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

Literatiikatif Komitetą*: J. Gabrys, 
11, rus Sommerard. Paris, France. 
V. Jokubynas, 81S W. Broadway. 
So. Boston, Mare J. Laukis, (jis 
ir redšktorius T. M. D. skyriaus), 
8252 So. Halsted st, Chlcago, Iii.

“SUNKY TIMES”
TIKRA DEGTINE

PASRRDMTA PO PRIEŽIŪRA
4 piln. kvort., $2.95 
8 piln. kvort, $5.50 

12 piln. kvortų, $8.25 
EXPRESAS

APMOKAMAS 
“5UNNY TIMES" 
eoną tikra degtinė 
yr* gryninusia *enlku*U Ir 
garlau.l* degtinė Ir priimnio 
skonio. Distiliuota i* i srltik- 
tą grūdą ir pasendinta i»ž- 
daryte** S.V. vai.t' bė* *ą- 
krov*ra. Užtikrinta gryna, 
tikra degtisė. 1 luoša nuo. vi
sokių pnemei1*. Nėra tai 
milai**, bot GRYNA TIKRA 
DEGTINE. -

Slą*k *ev* užslaakyasą

SCHILLER BROS.
Degt. 317 tara, UI., Ir Kanus City, Mo.

A. 01szewskio Bankoj 
galite aprūpinti visus 

savo reikalus
TOJ BANKOJ LIETUVYS NOTARAS
IJdirba “Dovlernastis” — Kon

traktus. Raitus pardavimo - 
ir visokius kitus dokumentus, ir už
tvirtina visokius dokumentus pas 
konsolių. Inkorporuoja draugijas ir 
atlieka visokiu* kitos notortjališkus 
darbus. / i

Visokiuose njrtarilMiškuoae reika
luose kreipkitės |

J. J. H«tiMBnowicz
(Notaag Public)

3252 So. HalBtatti, Chicago.

Ksnoshs, Wls.
Petrauskas, 72 N. Chicago st

Mokslain* Afcušerijos
> a Įkrapsrmd* p*«»l tie*** Sui

Melrose P ark, III.
A. Golubtckas, Box

_ 1IINERSVILLE, PA.
Ramanauskas, z Box

171.

538.

minas fcrili akušerijos. Pi- 
e.oe kj.no*. Diplomai svar
bus Misoje Amerikoj*. į mok

iąją pnsuaąa kiekviena taiko.
T Ap<L tarime li<onbuti, ku

riam* ntečios motenžkc* ap
turi*Jerąr prižiūrą, kartai* už

New Brltain, Conn. 
Čeponis, 21 Ploaaant Street

V. Ambrstevlčia, 178 Ferry Street

NORWOOD, MASS.
B. A. Tumavičtus, 28 Aastin St

Pitttburg, Pa.
Jonas A. Ignotas. 46 So. 22-ąd Sšreet
J.X>. Mlliauckas. 37 So. 19th st.

Raterson N. J. ■ * 
A. Varaškovičlus, 70 Lafayettė'St

Plttoton, Pą.
J Kazakovlšia, 163 No. Maln SL

dyką beturčio*. Arte»*totB* žiniom* kreipti* į
Polish College of Midwifery

I>r. W St»tkiewici, Pre*.

VteMtinfl Lietiniška Sankrova 
ir agentūra literatūros ate **North 81d* • Chicago. 
Čion galima gauti motesMiką, svtetilką ir drtet- 
tką knygą, rašančių. Uapliteių. abroeėllą, viso
kią laikraMlą. Amerikos ir Europos Ir popterą 
grotuotoms. Teipgi užlaikau vtookkJ teroro: Juo 
dylo, paltelių plunksną, drakuojamą mažlnukią, 
’britvų, stereoekopą ir dešrelio kitą daiktą. No 
■imlriklte atsilankyti, o kosite ai, suedlntl.

PETRAS M. KAITI8
881 N. Horth eve. Chlcago, IIL

Dr. O. C. MEINE
nermsTAS

OFIjK -Krept 31 ir h. RalHad gti, 
(IpMlMI HrtMftMM.) X CHIC180, iLL.

DAGIS”.

* Prudusk 10c. markėms, aj 
Oollins, “Vadovas in Sveil

MMl 
ten lietu vižkai, 

kurie " tuojaus 
•'■f i- 
Iba, teip

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

Atsmaukiantiems U kitur suteikiu sąžiningus patarimus per laiškus.
3312 So. Halsted S t., Telefonas

Chlcago, III. Yards 3162

___ _______„__ tmogų—li
gos ir išsipletoją iš menkų 
apsireiškimų nesveikumų; ko
dėl jei pajutęs tuojaus neai- 
gydysi o sakydama lauksi ry
tojaus, tada apsigaudinesi 
patsai sarę.

Neapsigauk i 
laukiant ryto, 
rašyk dar šiand 
pas gerai žinomus pasaulyje 
Profesorius, kurie 1 
užsims Tavo sveikatų, sutei
kiant vaistus ir page' 
kaip ir tiems tukstan 
gydytų, ka jau kiti daktarai 
buvo atsisakę, sustojant vil
ties. Neajisigaudinėk pats 
save, ilgiau. Neatidėliok, kad 
iŠ menkų nesveikumų, pasi
darytų didelė liga. Bet jei esi 
jau apsileidęs ir liga yra pa
vojinga, nenustok vilties, nors 
kiti daktarai neišgydė. Musų 
garsus Profesoriai yra atsižy
mėjo Medicinos mokslą ir ži
no, ką ir kada reikia daryti iš
gydymui, kada kiti nesujegė 
pagelbėti. Atsilankyk ar para-

Dr. E. O. OOLUNB, 
uždėto jas

Collins N. Y. Medical Instituto.

The GORINS N. Y. MEDICAL INSTITUTE 
140 West Mth Street, New York, N. Y.

Dr. J. J. McGlade, Dr. J. F. Ooyle, Mėdical Direktoriai.
Kasdien nuo 10 iš ryto ik 5 po p.Švent.nuo 10 ik 1 Vak.Ut.ir Pet.7-8 

garsiąją knygą, Dr. E. C. 
parašytą lietuviškai. 9

NMF3I0/K1K PATS 54YL
Vyrai ir moteris, kurie apsigaudinėją patys, yra didžiausi savo 

priešai. Dievas davė Tau sveikatų, ta didžiausiu turtą, idant ją ser
gėtume! ir atsakančiai naudotumeis. Didelės upes susiBeją iš malą 

upelių. Didelis medis išaugą 
Ubu.*

kioa

IŠGYDO IN 5 DIENAS*”"-“-5i Papursimas cyaią) ,
■•■FYriioprjIteuaf I

Noriu Hfivdvti kiekvieną vyra sartaati tiplerimn lytiiku daliu žvslą. striklura, 
užsikrečiamu* kraujo anodu*, nervtfką *une<»lžįimą pažlužimą lytiškų damį at U£aa ' 
liečiančia* vyru*. — Šita* nuoiirdu* pa*i*iuhnimua yra atvira* visiems, kuri* praleido 
d aut pini tų ant daktarą ir vaiatų be jokio* naudos, ir mano noru yra-p*rodyti visiem* į • 
žiliems rmontms kurie buvo tydomi driimitie* ar daužiau* daktaru be jokio uasiae- kimo, kad ai turiu viraintUj būdą, kuriuomi tikrai iižvdau. H

Nomokik už gydymą bo naudos — mokėk už tikrą l*«ydymą.

. v t .,

Satyros, pašaipos ir juokų 
: : mėnesinis laikraštis : :

su juokingais paveikslėliais iš lietuvių 
politiškojo lauko ir muaų didvyrių gy
venimo. Teipgi visokį linksmi pasiskai
tymai, eilės, monologai ir tt. Išeina 
16 pusi, formoje knygos, su viriais. Pir
ma išeidinėjo Bostone, <" " 
Chicaga. Pi 
pavienis num. 10c. Adresas:

"DAGIS” PUB. CO.
812 33rd St. Sta. K Chlcago. IIL

-------- tone, dabar persikėlė į 
’renumerata melams 51.00,

Dr. P. G. WIEGNER
(t* LATYtJRS)

Priima ligoniu* aavo ofise:
3315 8. MORGAN ST.
Kasdiena iki 2 vai. po pietų iy nuo 6 vai. 
vakare. 'Telefoną*: Yards 709.

KOŽNAS GAUS DYKAI 
kurt* prisius keletą 
markių, inusą No. 3 
kataliogą, didžiausią 
llriuvUkoj kalboj, M 
dideli puslapiai. Jam* 
t'lpa aprUv suvlrt 

' KM lljtų. viry, moįr-ų
p»-.>kn nuo k.-

porinti, kaip nuo jų 
*palsaugou. kokias gj. 
(Juoba naudoti, kiek 
jos | r.'kluo> ir kur 

l’.iv-ik-lHlir pre 
Z.', ' ki's jvalrlų kvepiančių

rejyNMI >r lOdtvnėiM m'tlltJ. Pvr
03?" tIsS tumų, Elektro-gydan.

čią aparatų. Robcri- 
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Adresas

Stata-

F. P. BRADCHULIS
Attorney & Counselor at Law

132 S. Clark, Cor.Madison St.
Atwood Bldg., Room 806

Tol. Frenklin 117b.
Lietuvy* advokatu, baiffi tiesų mokslu Ame

rikoje. Veda visokia* bylas, civiliikas ir krini 
aaliikas visuose teismuose (suduos* >.

6yv. 3112 S. Halsted st., arti 3lmos
Talephone Y arda 2390.

Dr. J, KULIS
Listuvią Gydytoju* ir Chirurgu. ■ 

3255 So. Hšlstod SL, Chicago, IIL 
• Gydo visokiu Mg»» fflotrrą, valką ir vyrą. 
Tvipgi «ur» dtdel* praktiką Ir gydo j>»»<-kn:.nPai 
visokias llmptiličiu. ui*i*«i>4j**ias ir paslaptla-

............. i m i.

Naujas Išradimas
Tūkstančiai pliką Amoniu atgavo pai
kius plaukus, suialkodlnklaią pi»uka

kraaos ženklelį.

PATARIMAS IR 
IŠTYRIMAS DYKAI.

ižŽTdoms treitai. tikrai ir su 
pilna slaptybe. Nervų nuail- 
pnėjūnaa, nupuolimas sveika
tos, žudymas stiprybės, nubė- 
timaa kranto, užnuodijimas, 
Napummis taiitys.

Plaučių ligos, 
busnlys, Bronchitas ir kito* 
plautių lito* tikrai iitydoma 
mano viliančiu bodu. Širdie*

Ižtvdo kad butum

puikai, piktoji dedervinė, Jun- 
votėe, niežulys, hemorbiodai. 
sutinimas žilių, naikinanti nu- 
bč tunai, jsisenijunos Kžos.

Moterų Ilgos, 
Vidurine* lito*. *k*usm*i «trt- 
noK, Baltocio* takčjim** ir 
kito* bto* tikrai iktvdomo*. 
Užpakaliai* žarao*. užsendin 
to* ir nemiko* lito* moterų.

Užnuodijimas 
Kraujo,

DR. ZINS,«CHICAGO
■

Męs Apdraudžiame
(Itisuriname)

I Nuo Ugnies visokį turtą, ar tai butų namai, naminiai 
daiktai, vaizba ar kitoniškas turtas.

1 Nuo Vagių ;r Plčšikų. Nuo Ligos ir Sužeidimų. 
Nuo Mirties.

Męs apdraudžiama VISKĄ Ir nuo VISOKIŲ NELAIMIŲ
■ j

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

Apsidraudimo kainos yra labai mažos. Su apdraudimo 
reikalais kreipkitės pas

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

Seniausis Lietuvoje laikraštis.

LIETUVOS ŪKININKAS’
• ■ * • -

kas sąvaitė eina iš Vilniaus be perstojtmo nuo 1905 metų. ;>

“Lietuvos
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numeriu, 
numerius 
numerių.

Ūkininkas’* 190R m. duoda: 
“Lietuvoa Ūkininko” ......... 
“Žemės” .... .. .......................
“Mokyklos”.............................. .
Vilniaus Kalendorių 1910 m.,
šešeriopų daržovių sėklų išbandymui,

6. Nuo Liepos mėnesio duos dar kasmėnuo daktariškus pa- 
tarimus ar daktarišką knygelę. »

“Lietuvos Ūkininke” rašoma apie visus svarbiausius Lietuvos 1 
ir kitų šalių reikalus Ir atsitikimus; rašoma teipgi apie lietuvių 
gyvenimą Amerikoje, Anginoje ir kitur.

Politikos ir V. Durnos skyrius vedamas musų atstovams pri- . 
žiūrint, “te- veda mokytos agronomas, “Mokyklą” — mokytojų 
būrelis. 7?

Beto "Lietuvos Ūkininkas” savo ėmėjams duoda patarimus tei- 
šių (bylų), ūkio, žmonių ir gyvulių sveikatos reikaluose peri’ da
lykų žinovus: advokatus, agronomus, žmonių ir gyvulių gydytojus

Kas nori gauti DOVANAI KALENDORIŲ 1910 m., dar gali 
užsisakyti “Lietuvoj Vklniaką” visiems metams. /

Kaina su prlsiuntimu: Lietuvoje ir Rusijoje metams tik 3 rb 
pusei metų — irb, 50 k.,

Amerikoje ir abelnai užsienyje metams 4 rb., pusei metų — 2rb
Amerikos lietuviai gerai padarys užsisaką “Lietuvos Ūkinin

ką” sau ir savo giminėms ir pažįstamiems, pasitikusiems Lietuvoje.
Pinigai galima siųsti ir “money orderiais”, tik ant “money 

orderio” visuomet turi būti parašyto, kene tie pinigai.
ADRESAS:

LIETUVOS ŪKININKO REDAKCIJA.
Semionovskaja (Bauifratrų) ui. Nr. 10.

VILKUS Rusija-Lietu va.
-—-—.— ..............
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