
“LIETUVA’ SAVAITINIS LAIKRAŠTIS

_.š

-e
Kr.44

_____________A'.-kTYsifi lsto dieną rugsėjo . ma- poimsios žinios, i nifesto, kuriame jis randa prie- 
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MASKOLIJA.
Caras jau pasimatė su Italijos * menės reikaluose.

žmonių sprando uždėtus pančius.
Kadangi už-

Susitiko juodu mieste klausimas surengtas labai aštrioje 
Keliaujant jam iš 

Odesos, geizkeho Emjas ne vien 
Maskolijoj, bet Prosuose, Pran- 
zijoj ir Italijoj dabojo kariumenė, 
kad Maskolijos despotiškam val
donus kas blogo nepadarytų. Gana 
pasakyti, kad Italijoj gelžkclio li
niją daboti nuo rubeziaus iki Rac- 
conigi. iš viso 75 angliškas mylias, 
sutravkė net r 1000 kareivių. Bran
giai mat atsieina caro kelionės ne 
tik Maskoliuos ukėsąms, bet ir 
užsienių tautoms, per kurių že
mes keliauja Maskoiiros valdonas, 
nors kitiems kraštams caras tan
kiai daugiau blogo negu gero pa
daro. Tą jaučia jau dabar Pran
cūzija, kuri savo pinigais traukė 
Masfcobjos biurokratų nuklampytą 
į purvyną iždą, šelpė Maskohją 
milijardais prancūzų nuo amžių 
azėėdytų pinigų, kurių gal ne at
gauti, nes svetimoms paskoloms, 
ne pakeliant krašto ekonomiškai, 
nieks ne įstengs iždo iš purvyno iš
traukti.

5nu Baublys.
simokyti.

Iš ūkio padargų ir mašinų pa

karaliumi.
formoj, sekretorius atsisakė jį po-

perduotas tapo specijąliškai komi
sijai. kuri į 14 dienų turi durna*, 
savo nuomonę apie tą užklausimą 
išreikšti. Taigi, rodosi, komisija 
negalės to užklausimo paslėpti, kaip 
tankiai daro. Durnoj, kaip ma
tyt, rengiama susikirtimas su ran
du. o jo pasekmių negalima įspėti.

Finlandijos teisme pasibaigė by
la sąnarių Lygos tikrųjų masko-

mente apreiškė, jog ji nepritaria 
ir Mauros pralietam karui su Mo 
rokko maurais, kurią jis pradėjo 
manydamas tuorn sudrutinti savo 
poziciją, bet ir gi aprinko, nes

Dtibar

pam J ai paimti nuo Morokko didės visokias paskalas: Įkalbinėja. kad 
mų žemės plotų. Naujasis karo pasirašysią, pavirsią ma-

IS PANEVĖŽIO,

žiuūtkystčs ir sadimukystčs 
da. Parodoj buvo išstatyta dau-

labai mažai (daugiausia pomido
rų); viskas buvo pastatyta beveik

J a kubi lu.

LŠ UŽUVODŽIŲ SODŽIAUS 
Zarasų pav.

kydavo kone kasdieną: 30 d. pra-

kabamąją mašinas, arpą, arklinį 
grėblį; kur-ne-kur tenka Matyti.

amos, linams brukti, burokams ko-. 
poti mašinos, fukteriai, senarato-

sviestui mušyklos. r

padėtojo, darbininko Lariškino. pa
tekusių teisman už užmušimą bu
vusio <tumos atstovo Hercensteino. 
šituodu tikrųjų maskolių veikėjai 
rasti kaltais ir pasmerkti mažiau
siai šešiems metams kalėjimam 
Perdėtims tikrųjų maskolių, Dr. 
Dubrovin. pabūgęs teismo, išdūmė 
į užsiėmus. Tas atsitikimas, su
prantama, nepakels garbės tikru-, 
jų maskolių. Nors caras Lygą 
rėmė ir už ją užstojo, bet dabar, 
jai teip biauriai susiteršus. jau. tur
būt, atvirai ne drys ją remti.

Caro randas, bijodamas F’mlan 
tfijos sukilimo dėl siaurinimo jos 

Dar prieš iš-į gyventojų teisių .siunčia ion tik- 
slapta, caras:tu maskolių kareivių vis dau-

reiškė parlamente, jog dabartiniai 
ministeriai nutarė nevesti karo Af
rikoj, netęsti jo iki kanri su visu 
Morokku. Nuo nzpuolimo Mellilę

apsknčio nuo Morokko paimtu že-

aplink tą miestą, kuriems ir dabar 
yra pakaktinai kareivių.

Ministeris nepritarė nė susiauri
nimui žmonių laisvės Barcelionoj 
ir visame jos apskrityj. Iš boru-

kaip lenkai įkalbinėja.
Kįla aikštėn klausimos: ar ger-

dyti kelią?

Tik Zaviša lyg išsiskyrė. Valstie
čių parodoj buvo labai mažai ir tai

užpykęs K. šovė iš revolverio 
augštyn. Persigandęs šūvio vai

Iš KETURV ALAKIŲ, 
Vilkaviškio pav.

Ant rytojaus tuoj nuvarė į Vilka-

Pitom-

barių gėlių (kvietkų'j: Bielinavi- primušė, kad vargti bepagįs. Taip jokio rasto neišdavė.

tai gražu? Gaidelis. kad į Vdnių jau daugiais nevežši

Caras iš Italijos iškeliavo 35
d. spalių. Karalius ir karališkos 
giminės kunigaikščiai palydėjo rį 
ant geizkeiio stoties.

' keliausiant, žinoma 
su Italijos karaliumi automobiliu giau. Nusiuntė kazokus, kurie vi-

. _ - — . - - ! . 1 • t v- • - ___ r _ • _

vęs karo ministeris Weyler; jis 
paskirtas karišku gubernatorių Ka-

Vaikams mokyti klebonas pasikvie-

clau paskirtas civilišku gubernato
rių Barcelionoš apskričio. Gal

lenkiškai. Lietuvškai gi mokė pat buvo duota už kar-kuriucs daik-
IŠ PAEŽERIŲ,

f tavas Barzdyla.

Rugsėjį 7 d. iš Kalvarijos ka
lėjimo paleido buvusį “šviesos”

Iš RYGOS.

nai Italijos karakų giminės. Mas- 
kotijoj caras turbūt, ne drystą au- 
tornobtliu, be didelės kareivių ir 
kazokų sargybos kur nors išva
žiuoti. Mat, nors užsieniuose ma
žai yra pritariančių caro valdymo 
badui, bet kad jo sunki ranka už- 

• 1 sienių žmonių nepasiekia, ten jo 
sunkios rankc® žmones ne jaučia, 
tai caras užsieniuose jaučiasi ra
mesniu, ten jo gyvastis visgi ge
riau apsaugota negu namie j e. kur, 
apart biurokratų ir “Lygos tikrų
jų maskolių” ir jos suorganizuotų 
juodašimčių jis turi vien priešus, 
o ne pritarėjus.

Nors Italijos gyventojai, arba 
bent jų didesnė dalis, protestavo 
smarkiai prieš caro atsilankymą, 
bet jam išvažiuojaut prie gelžkebo 
stoties susirinko daug žioplių pa
žiopsoti; dalį žiopso tojų gal pati 
policiją suvarė, norėdama carui 
parodyti, kad ir Italijos žmonės 

, širdingai jį priima.
Maskcdijos užsieniu ministeris 

priėmė Italijos lajkraštinnikus. ku
riems apreiškė, jog caras Italijon 
atkako ažmegsti dar tvirtesnius 
draugiškus ryšius terp tautų Mas- 
koGjos ir Italijos; jis buk atkako 
n.irėtiamas patarnauti tautų santai
kai. Bet draugiškus ryšius mas
koliai su itafijenais ir be caro ke
lionių gali sudrutinti, caro va!dy-> 
mo būdas vien kenkia sudrutmi- 
mui draugiškų ryšių, nes despotiš- 

‘ ko valdymo budo šiądien nekenčia 
nė viena civilizuota tauta. Nei pra- 

į -Lrnti karus, ftėt juos suskubinti

šoktų sukilimų malšinime pasigar
sino savo žiauriais darbais: sutrau-

Išpanijoj uusiramįs.
Renkant miesto viršininkus so- 

stapilyj Madride, išrinko beveik vi
sus respublikos šalininkus.

lietuviškai mokydavosi po kelias valstiečius aš esu matęs geresnių

(“V’-tis”).

narį, Naudziškįų sodžiaus J. Rim
šą. Jisai kaltinamas už pirminin
kavimą “šviesos” skyriuj Pilviš
kiuose 1908 metais. Kalėjime iš-

H

kariumenės diviziją. Finlandiečiai 
užsilaiko ramiai, bet nežinia, kaip 
ilgai teip bus. Caro randas lyg 
tyčia juos erzina, rodosi neri, kad 
jie sukiltų, nes tąsyk turėtų geriau
sią progą panaikinti visas laisves 
teip, kaip 80 metų atgal padarė 
Lenki joj. Pereitą sanvaitę likosi 
nuplautas nutiestas Finlandijos pa-

Charbine, Mandžurijoj, kalbant 
su maskolišku iždo ministeriu, k-

veikėjas, kunigaikštis Ito.

ISPANIJA.
Nors Ispanijos konservatyviško- 

sios ministerijos pirmininkas Mau
ra, klienkalų įnagis, parlamente už
tikrino, jog jo ministerija dėl gaz-

pasitrauks nuo vietos, bet susirin
kus parlamentui, pamatė, kad ja
me irgi mažai turi pritarėjų, turė-

Iš DARSŪNIŠKIO,

VIDURINE AMERIKA. *
Iš respublikos San Domingo, kur

nekalbant jau apie valstiečius. Be-

Nutarė

ateina žinios: suiyg rando garsina
mų žinių — revoliucija nesiplati- 
na, randas tikisi ją greitai suval
dyti. bet pnvatiškos žinios visai 
kitaip dalykus perstato. Sulyg pri- 
vatiškų žinių: revoliucijouieriai už
ima vis daugiau miestų, o tėrp 
tų turi užėmę ir kelis pajūrių mie-

gabenimą. Laivai su ginklais atei-

nuo Haiti respublikos yra revoliu- 
cijonierių rankose.

-ekasi vidurinės Amerikos respu
blikoj Ntcaraguoj. Telegramai 
atėję į Calon užtikrina, buk pagar
sėjęs savo despotiškais užsimany- 
mais Nica raguos prezidentas Ze-

inu jo rezignaciją priėmė, nes jis,

pranešė, kad tas neturėtų progos 
pasmerkimą perkeisti, ant Ispani
jos užtraukė panieką viso civili
zuoto svieto. Mauros vietą užėmė

ris pasirinko sau iš savo partijos at-

s kai tykią įsteigti; kad 1

Prie draugijos prisirašė išviso aoo 
žmonių. J. Strazds&s.

IŠ ANDRIUNŲ,

Musų apielmkėj įsiveisė kokia

tiekoriaus Kotelės. buvo rusų. len- valkijos prasišalinti. J na autu.

nuo mokslo apygardos globėjo tam 
tikrą pavelijimą. 4

Te priima 'nors, prastą, bet šir-

IŠ. PILVIŠKIŲ.

kyti: revoliucijotiieriai visur ima 
viršų. Ir mažuose ir dideliuose

daro baisios žaizdos. Kar-kurie

(“Žemė”).

Iš VILKIJOS, o jau ištolo mintis ir širdis trau

staiga apsirgo ckoUra. Vienas 
iš jų rytą apsirgo, o tos pačios 
dienos vakarą jau pasimirė. Be 
jo, dar keletas žmonių mirė. Kas

pagelba. Buvo atvykęs Dr. And- 
rzejevslds iš Eiriogalos ir. davęs

Rugsėjo 2t dieną atvažiavo iš
Kauno pagribirrinkas gubernijos

ramu, kaip malonu pasidaro. Mat, dirvos artojams prisideda mažas 
sklypelis. Reikia tikėtis, kad ir 
irs bus išdirbtas. Seu. .Indra.

Praeina viena, antra rami valan-

ateina nemažai žmonių. Vieni laik

Peterburgo Teismo Rūmų sesija

stiečių E. Jarjano ir K. Adamso- 
no, kurie buvo kaltinami už ta,

lavos kariumenė likosi sumušta. 
Didesnis mušis buvo aplinkinėse 
San Carfos. Revoliucijotriertai. 
vedami jenerolo Charaarro, susi
rėmė su 1000 prezidento Zelayos 
geriausių kareivių, kurie, nužudę 
loo užmuštų ir 300 pašautų, taigi 
netoli pusę žmonių, nuo mušk) lau
ko pabėgo. Revoliucijonieriams 
pateko dvi apgulimo kanuolės ir 
400 karabinų. Jenerolas Chamar-

Žmonės gydytojų pagelbos nesi- 
šaukia. “Kad mirtis «žėjo> tai nei pasiseks užkirsti kelią cholerai ta

me kampelyje. Matyti, ne kitaip, 
kaip Nemuno vanduo bus jau už tant kokj-nors laikraštį. Gal jau

nori.
(“šaltinis”).

IŠ KAUNO. Juostlis.

te tiri”, ir prisiekusiojo advokate

vokato: Kersnovskio ir Trono už 
tai. buk jie sutverę revoliucijos 
tribūną (teismą), nagrinėjo fer

džios ligi rugsėjo. 14 d. Kauno 
gub. apsirgo cholera 51 žmogus, 
išgijo 8. mirė ai. Iš šilo skai
čiaus. Kaune: apsirgtame. mirė 4;

IŠ ANYKŠČIŲ,
IS VILKAVISKIO APSKRIČIO

policijos agentų — Miulneno ir

nė j imą sustatę protokolą, po ku
riuo pasirašę, 
tinami tame,

ro jis ir klerikalams blogai patar-
sigiminiavo su policija ir dabar

jonės Maskolijoj kiltų riaušės gal

karui su Japonija. Neįstabu te

pajiegos nuo smūgių japor.iečių su
teiktų dar nesusitvarkė: tvarkos 
nėra nei pačioj Maskolijoj. Pra

išskyrus vikius, kuriuos sunaikino 
Apskritai musų apielin-

Jau nuo seniai turi nekokį var
dą Aniunų kaimo Antanas Balta

to dvasiškuos įnagiu, tarnavo kle

Iibera-

lš VILNIAUS.

jenati

nesyje.

fcos'j ryšį. Šiądien caro valdžia 
kenkti gali- tik Maskolijos žmo-

greifai drebėti pradės. Maža Ja-

policijai, kur krėsti.

ja, kalbina eigtiesi su ja teip, kaip

klioštorių. Liberalai, be abejonės.

Maura nemokėjo surasti kitokio 
budo kovos su revoliucija kaip

šštifrimaTs žmonėms, ka-

IŠ GIRDIS

Girdiškėje bus

bausmės pusvienuolikto rub. Bet

man už nuplėšimą šlovės ir teis
mas nuteisė 7 paras atsėdėti. Vis-

(“L. U.*).

Iš TELŠIŲ, 
Kauno gubernijos.

1905 m. pabaigoje, kada buvo

IŠ GIEDRAIČIŲ



pradžia. Pasidarė barsi panika įsiustus darb«% geriausiu vienbal- 
(sumišimas). Žydai puolė prie j šiai buvo pripažintas piešinys, ku- 
stvo inteligentų, — daktaro Elias- 
bergo, šenfejdto ir kitų, kad 
jie važiuotų pas gubernatorių ir 
prašytų sustabdyti prasidėjusį po
gromą. Tuo tarpu Dr. Eliasber- 
gui buvo per telefoną pranešti, kad 
minia pagavusi du slaptosios po
licijos agentu, iš kurių vienas šo
vęs į daktarą Zalkindą, ir buvo 
prašoma, kad jis atsiųstų ant ne
laimingo atsitikimo rietas 2 3 
juristus tam dalykui gerai ištirti, 
surašyti liudininkus, kad galima 
butų paskiau kaltininkus paduot 
teisman. Dr. Eliasbergis, per te
lefoną suradęs tam tikslui advo
katus: Mincą, Kemovskį ir Tro- 
ną. Šie pastarieji pribuvę ant tos 
vietos, kur buvo pašautas Dr. Zal- 
kihdas, sužinojo, kad minia nuve- 

. dusi suareštuotus agentus Latvių
teatran (Romanovo g. No. 25), 
puvvko ten, istirinėjo tą atsiti
kimą ir surašė protokolą. Tuo

• tarpu kareiviai apsupo teatrą, su-
• ėmė visus ten buvusius ir atrado 

minėtąjį protokolą. Nuo to pra
sidėjo visa ta byla.

Po išklausimui liudininkų Rū
mų Teismo prokuroras atsisakė 
nuo kaltinimo, ir teismas (su luo
mų atstovais) pripažino visus kal
tinamuosius išteisintais. Gynė juos 
prisiekusieji advokatai: kunigaikš
tis Mansyrevas, Bekkeris, Kazari- 
novas, Šablovskis ir kiti. Publikos 
buvo pilna salė. - Binoklis.

(“R. Garsas”).

ris perstata vandens plotą su per- 
taka ant horiionto tarp dviejų sta
čių krantų. Ant pirmo pliano dvi 
fontanos tarp gražiai sukomponuo
tų vandens žolynų. Pačiam gi vi
duryje — laivelis su plačiai išskė
stais irklais. Visas piešinys sukom
ponuotas simetriškai, ir ąbelnai da
ro labai malonų įspūdį.

Atidarius konvertus ^pasirodė, 
kad autorium išskirto darbo yra 
žinomas musų dailininkas Petras 
Rimša iš Peterburgo, kur jis da
bar yra išvažiavęs dėl studijų. Iki- 
šioliai P. Rimšą buvome pažinę 
vien tik kaipo skulptorių.

L. Dailės Draugijos valdyba tar
dama dalyvavusiems konkurse ar
tistams širdingą ačių, visgi negali 
neišreikšti savo pastebėjimo, kad 
ikišioliai dar tik taip mažas dai
lininkų skaičius dalyvauja musų 
dailės konkursuose.

L.. Dailės Draugijos Valdyba. 
(“Lietuvos Žinios”).

PILEKALNIŲ TYRINĖJIMAS.
Žinomasai mokslo vyras ir mu

sų priekalnių tyrinėtojas p. L. 
Krzyrickis (lenkas iš \ aršavos, 
gimęs Plocke), kasinėjo šią va
sarą Lietuvoje 3 pilekalnius. Apie 
tai jis pats savo laiške šitaip tarp 
kito ko mini: "Nukasiau 3 pile
kalnius: vieną Žemaičiuose, du ap
link ’ Obelius (EžerėntĮ pav.). 
Koksai skirtumas! Žemaičiuose 
XII—XIV amž.: bronzas, geležis^ 
Aplink Obelius kitokia išvaizda, 
metalų nėra, daugybė padarynių 
iš kaulo (jiešmai, peiliai, adatos), 
akmens kirvukai, taigi laikai apie 
1500—2000 metų prieš musų ga
dynę! Ištisai neolitinis laikatar- 
pis (t. y. gadynė, kuomet žmonės 
metalų dar nežinojo ir dirbosi rei
kalinguosius sau ginklus ir daik
tus iš dailintojo akmens, kaulo ir 
tt.). Paleolitina gi gadynė senovės 
tyrinėtojai vadina tą laiko tarpą, 
kuomet žmonės nei to nemokėjo 
ir ką pagriebdami naudojosi sau 
apsiginti, žvėriui nudėti — tai 
žiliausia, istorijos rūkuose pasken
dusi, žmonių gyvatos gadynė. 
Kitą kart pilekalniai turėjo kitaip 
išrodyti negu šiandien....”

J. Šaulys.
(“Lietuvos Žinios”).

“21 BŪRELIO” APYSKAITA.
“Žiburėlis” — tai yra prieš ke

lis metus įsikurusi Vilniuje drau
gija mokslus einančios, bet nepa- 
sturinčios lietuvių jaunuomenės 
šelpimui.

Rugpiučio 15,d. buvo Vilniuje 
metinis tos draugijos susirinkimas. 
Sulyg valdybos praneštos apyskai
tos, šiais metais išduota pašelpos 
14 mokiniams išviso 1237 rub. 76 
kap.

Prie “Žiburėlio”* priguli 86 žmo
nės. Nario mokesnis metams 5 
rub.

Draugijos valdyba tokia: J. Vi- 
šinskienė, ‘F. Bortkevičienė ir M. 
Putvinskaitė; kandidatu-gi St By
tautas.

“Žiburėlio” adresas: Vilnius, Bo
nifratrų gatvė, No. 10—-i.

(“R. Garsas”).

dėjo atgal.... Du iš vei
kliausiųjų narių, negalėdami tan
kiai susieiti, pradeda per laiškui 
daryti viena* antram įvairius pa- 
tėmijimus, kritikuoti vienas kito 
pasielgimus, taip-pat galvoti ir nu
rodinėti, kas daryti toliau. Vie
nam iš jų ateina į galvą mislis — 
ar ne butų gerai raštu susižinoti 
ir su kitais draugais, ar nebūtų ga
lima juos tokiu bodu pakrutinti. 
Šis praneša savo sumanymą anam, 
tas pritaria, ir jau rengia pirmąjį 
numerį. Daug tame pirmame No. 
yra jausmo, gal daugiau negu pro
tavimo, bet savo visgi padaro — 
pasiseka vėl sujudinti draugus. 
Toliau pasiseka padaryti ir susi
rinkimas, visi pripažįsta, kad toks 
raštelis labai naudingas, prižada 
bendradarbiauti, išrenka redakto
rių. Ir nuo to laiko, nors pačia
me “Ratelyje” įvyko daug per
mainų, keli veiklesnieji nariai tu
rėjo prasišalinti, net patsai pir
mutinis laikraščio redaktorius iš
ėjo svetur, “Ratelis” vis stiprėja 
(pritraukiama nauj nariai), laik
raštėlis eina kas mėnuo ir geri- 
nasi. Užtai kalba patsai laikraštė
lis, kurio 4 pirmieji numeriai štai 
guli prieš mane. Pirmame nume
ryje yra du straipsniai agitatyviš- 
ko turinio ir feljetonas “pirmoji 
gegužės diena”. Antras jau daug 
įvairesnis — yra ir agitacijos ir 
praktiški nurodymai, ir eilės. Tre
čiame No?* ant pirmos vietos “Ra
telio” metų gyvenimo peržvalga, 
sceniškas vaizdelis (paimta tikras 
vietinis atsitikimas), atsakymas 
ant kai-kurių užmėtinėjimų drau
gams No. 3. Ketvirtame-gi “Ra
telio” nutarimai, laiškas, šaukiantis 
prie darbo ir apsišvietimo mergi
nas, ypač draugų seseris, tąsa sce
niškojo vaizdelio ir straipsnelis apie 
tuolaikinius vietinius rekalus. — 
Gana ;domi metų gyvenimo per
žvalga. Po trumpos įžangos ir 
nurodymo sąlygų, prie kokių pri-

“ yr B; ’
daugjap. apie savo darbus pagal
voti, jeigu nenori jaunuomenės įsi- 
tikėjimo nustoti; 3) kad toki laik
raštėliai yra labai naudingi, nes 
lavina jaunuomenę. A. K—lis.
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SENOVĖS' LIEKANŲ RINKI- 

’ - MAS.
Ateina ilgi rudens ir žiemos va-

SUS4- 
pasi- 
gerai

akis

PASIŽILTRĖKITE IR PAGAL- Įsiėjo veikti, randame drąsiai pasa-

Kaimo jaunimui jau nusibodo 
susitraukus tūnoti, jis veržiasi ert- 
vėn, jieško šviesos. Tai patvirti
na ir “L Uk-ko” š. m. NN. 18, 
22, 24, 30, 31, 32, 33, 35 ir 36. 
Kad kaimo jaunimas daugelyj vie
tų kruta, spiečiasi į kuopeles, ra
telius; kad nori šviestis ir kitus 
šviesti, tai šiandien jau neužgina
mas daiktas, nors kai-kam labai 
nemalonu tas girdėti. Visas tas 
judėjimas aiškiai rodo, kad kaimo 
ir apšviestesniam jaunimui daug- 
ko trūksta, daug-ko reikia. Ir 
kad tas spragas užpildyti, reikia 
nemažai dirbti, nemažai galvoti, 
reikia ir spaudoje, riešai apie tai 
pakalbėti, kad butų galima pasek- 
mingiau paskui ant vietos dirbti. 
Apie tai gal prisieis dar kitusyk 
pakalbėti; dabar-gi aš noriu paro
dyti, kaip vietomis jaunimas pra
deda darbą, ir kaip paskui dirbi 
toliau.

Dėjosi tai vienoje Lietuvos vie
toje, bus jau keliolika mėnesių 
atgal. Aplinkinėse vietose 
kios tokios draugijos, o tenai 
ko. Sutverti pagal savo noro 
šą draugiją nebuvo galima, 
vaikinų, kurie norėtų šį-tą pasi
skaityti, šviestis, keletas visgi bu
vo. Ką daryti? Tiesa, buvo dar 
neva užsilikusi politiškos partijos 
kuopelė, bet pasirodė, kad iš jos 
maža nauda: reikia labai žiūrėti 
į draugų “ištikimybę^, daugelis bi
josi. O su maža spėka ką pada
rysi! Susirinkę tos kuopelės na
riai nutaria įsteigti bepartijinį 
“Jaunuomenės Ratelį”, j kurį butų 
galima įtraukti daugiau žmonių, 
Reikia padaryti įsteigiamasis susi
rinkimas — nėra kur. Ant galo 
paskirta ant vieno pilekalnio, tan- 

, . Kaip tik tą dieną kiti 
daro gužynę. Daug darbo ir pa
vojaus, kol iš tos gužynės kai- 
kurie išsisuko ir pasiekė paskirtą 
rietą. Kiti draugai už tai pyko, 
keršijo.... Susirinkimas pasisekė 
puikiai: išdirbta įstatai, visi priža
dėjo laikytis tvirtai, mokėti kas 
mėnuo po 15—20 kap., išsirašyti 
laikraščių, knygų. Išpradžių vis
kas eina gerai. Kitas susirinki
mas vėl ant pilekalnio. Bet pas
kui jau šalta, o triobos susirinkti 
nėra kur gauti. Pagalios pasiseka 
pas vieną ūkininką susirinkti, bet 
tuoj po tam prasideda kalbos, pa
vojus. ... Visi išsigąstą tuom la- 

; biau, kad tuo laiku labai pradėjo 
siausti policija, žandarai: draugi
jos valdžios uždaromos, daugybė 
žmonių atsidūrė kalėjime. Nors 
čia dar nieko tokio neatsitiko, bet 
kitusyk jau nėra kur susirinkti, 
pasikalbėti.... Sąnariai mokesnį 
jau ne visi užsimoka. Pas visus

Ratelio na- 
pirmiau bepradėję rim-

Peržiurėjus pri- čiau į gyvenimą žiūrėti, vėl pra-

LIETUVIŲ DAILĖS DRAUGI
JOS REIKALAL

Šiuo metų bertainiu pasididino 
skaičius nuolatinių Liet. Dailės 
Draugijos narių: įsirašė visam 
gyvenimui šie žmonės: iš Chicago: 
Dr. Antanas Žimantas, kun. Mi- 
kolas Krušas, p. Antanas J. Bier- 
žinskis, p. Kazimieras Stulga, p. 
Stanislovas Ma.cinkevičius, p. Sta
nislovas Anušauskis, kun. Pranas 
B. Serafinas, Dr. Jokūbas Kulis 
ir kun. Alioizas Jurgutis iš Pitts- 
burgo, Pa. Tuo pačiu laiku įsira
šė dar šie žmonės: p. Andrius Bu
lota, durnos atstovas iš Suvalkų 
gub., Dr. Jonas Staugaitis » Nau
miesčio, p. Vincas Rutkauskas iš 
Grasseili, Ind. Amerikoje, kun. 
Tomas Žilnskas iš Bostono, Mass., 
p. F. P. Bradchulis, advokatas iš 
Chicagos, ir p-lė Gedminaitė iš 
Vilniaus. \ 41

L D. D. Valdyba labai prašo sa-Į kumyne. 
vo narių, kurie dar neužsimokėjo 
už šiuos metus, pasiskubinti atsių
sti prideramuosius narių mokės-1 
nius. Neužilgo bus dalinamos na
riams premijos ir bus traukiama 
lioterija. Premijas gaus ir daly
vaus lioterijoje tiktai tie nariai, 
kurie pilnai bus užsimokėję šiems 
metams.

Pinigus siųsti reikia tokiuo ad
resu: p. Sofija Gimbutaitė (Gim- 
butt), Vilnius, Preobfaženska 9-— 
I. Dailės Draugijai.

(“V-tis”).

1 kyta: “visgi pirmyn žengiame”. 
Štai darbai: per metus padaryta 4 
susirųildmai; nariai lankydavosi 
visi; knygynėlyj yra apie 60 kny
gų ; knygos kai-kurių narių visos 
perskaitytos. Mėnesinių mokesčių 
surinkta apie 16 rub.; turi savo 
raštelį, kurio išėjo 3 NN. — 
ėgz. Toliau parašyta: "Prieš 
sitvėrimą į “Ratelį”, ar urnai 
snsitvėrimo, ' gėrėdavomės, 
įkaušdavome, ar kitam ausų 
duoda vom ;
patįs neapkenčiame”. — Laiške 
draugų seseris” daug išlieta jau
smo ir žodžių, kad pritraukti prie 
darbo moteris. — Ypač į akis me
tasi visuose numeriuose, visuose 
straipsniuose pasiskundimas, kad 
trūksta inteligentiškų spėkų. Štai 
No. 4 rašyta: “Dėlko mes negalė
jome taip greitai nužengti pirmyn ? 
Užtat...., kad trūksta mums inte
ligentiškų spėkų”, 
viso ratelio narių, 
nas vos pabaigęs 
mokyklą; kiti visi

17 
su
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Dabar tokių darbų
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KONKURSO PASEKMES.
Pastaromis dienomis pasibaigė 

konkursas, kurį L. Dailės Draugi
ja buvo apskelbus laikraščio “Van
dens Kultūra” viršeliui. Sis laik
raštis netrukus pradės eiti iš Vil
niaus trimis kalbomis, redaguojant

Darbų išviso buvo prisiųsta
Į jnry honkutso įėjo dailininkai: apatija (atšalimas).
M. Čiurliams, A. Žmuidzinavičius riai, 
^^Rybakovas.

Ir ištikrųjų, iš 
rodos, tik vie- 
pradinę kaimo 
daugiausia tik 

patįs per savę prasimokinę. Pas
kui žvilgsnis ant vietinių inteli
gentų— turtingesniųjų ir apšvies- 

1 tesniųjų ūkininkaičių, besimokinan
čios jaunuomenės, mokytojų, var
gonininkų. Ant klausimo — “dėl
ko tie mokyklas išėję, neplatina 
tarp žmonių šviesos” — atsakyta 
trumpai: dėlto, “kad kai-kuriam 
mokytam žmogui geriau (suprask, 
lengviau) yra “tamsuolį" nuskriau
sti".... Trumpa ir aišku. Situos 
paskutinius žodžius ypač turėtų 
įsidėti musų kaimo inteligentija— 
mokytojai, valsčių raštininkai, var- 
ginininkai ir kiti. Atsiminkite, kad 
tai ne tuščias ir ne laikinis pasa
kymas, bet tai kaimo apšviestesnio- 
jo jaunimu nuomonė apie jus. Ir 
nežinau, kaip galima nurimti ska
roj turint tokį vardą pas žmones! 
Ir šitas yra ne tik toj vietoj, bet 
beveik visur. Tai galėčiau patvir
tinti daugybe atsitikimų. Laikraš
tėlyje neužmiršta * ir kuni
gų, ir draugų, ir giminių po
litika. Jų politika nupiešta taip 
jau buvo nekartą ir “L. U-ke” mi
nėta. Bet kas įdomiausia. Nežiū
rint į visokias kliūtis ir nepasise
kimus, nežiūrint, kad neturi inte
ligento, nuo kurio galėtų daugiau 
pasimokyti, nežiūrint, kad iš visų 
pusių sutinka. tik persekioji
mus, nematyti dvasios nupuolimo 
nei laikraštėlyje, nei pas pačius 
ratelio narius (aš beveik visus 
juos pažįstu).

Baigiu. Iš to, ką aš čia papa
sakojau, matome: 1) kad kaimų 
jaunimas patsai be inteligentų iš 
šalies pagelbos jau sukruto savo 
apšvietimu rūpintis; 2) kad kaimo ] 
inteligentams: mokytojams, moks- j 
leiviams, raštininkams, vargoninin- j 
kams, šviesesniems -siuvėjams ir

menę naudingai tą laiką apversti: 
skaityti laikraščius, knygas, 
rinkus apie įvairius reikalus 
tarti ir kt. Žinoma, kad tai 
yra. '*

Bet aš norėčiau atkreipti
musų šviesesnės žmonių dalies dar 
į vieną reikalą: į senovės liekanų 
rinkimą. Tie patįs ilgieji vakarai 
seniau, kada dar laikraščių ir kny
gų nebuVo, daugiausia praeidavo 
pasakas berezgant,' mjslis beme- 
nant, visokius atsitikimus bepa
sakojant. Naudinga butų, kad kas 
tik gali tais vakarais dar ir šian
dien senovę atmintų — tegul už
rašinėja pasakas, mjslis, priežo
džius, patarles, dainas, prietarus, 
burtus, užžadėjimus, vietų vardus 
su padavimais prie jų prigulinčiais, 
dainas, šokius, apeigas (pabaigtu
vių, šermenų, veselijų ir kt.), žai
dimus ir. tt.

Kas kiek to užrašys, tegul siun
čia laikraščių redakcijoms arba 
Lietuvių Mokslo Draugijos Valdy
bai. Tai yra svarbus dalykai ir, 
jei jų dabar neatidedami nepasi
rūpinsime užrašyti, tai jie gali am
žinai pražūti, kaip daug jau yra 
pranykę. Jaigi, neužmirškime ir 
šito reikalo. Žinoma, kas surinks 
daugiau svarbios medego% ta* *«Jk- 
raščių redakcijos ar Lietuvių 
Mokslo Draugija tokiam pagal jo 
norą, reikia tikėtis, galės atlyginti 
už jo darbą — ar knygomis, ar 
laikraščiais, į ar pagalios ir pinigais, 
arba taksai sądarbininkas galės 
būt vįsuotino Lietuvių Mokslo 
Draugijos susirinkimo priimtas į 
tos draugijos narius-bendradar- 
bius.

Beta, geistina yra, kad kiekvie
nas dalykas butų ant atskirų lape
lių užrašytas, tada daug lengviau 
butų jįe tvirkinti.

] ("L- t
. K.

kokia epidemija užpuolė Lietuvą. 
Daro moterų suvažiavimą — rai
šios, rengia teatro jubilėjų — ir- 

> gi mišios. ' , t .J x
Prieš šį sumanymą atsirado ne

mažai protesto balsų ir ant vietos 
Vilniuje ir spaudoje. Karštai pro
testavo vieni dėl to, kad patįs mo
tyvai tos programos dalies buvo 
veidmainingi (“kad klerikalus pri
traukti” — p. Eandsbergo žo
džiai), antri dėlto, kad mišios tos 
buvo skiriamos už “dūšią” a. a. 
Povilo Višinskio, žmogaus, kurį, 
gyvam esant, bažnyčia keikė, -ir 
kurs nieko bendro su mišiomis ne
turėjo. Atkaklumas sumanytojų 
komiteto išardė ir pačios iškilmės 
grožę. Atsisakė dalyvauti šven
tėje artistai-dailininkai, beliko pro
gramoje. jau tik lošimas, o vieton 
koncerto, kurio taip laukėme, pa
vaišino mus pietumis prie to dar 
nepigiais (po 2 rub. nuo ypatos).

Nežiūrint į tas visas kliutįi, su- 
sivažiavo rugpiučio 15 d. skaitlin
gas _ inteligentijos būrys. Tie, ką 
atvykti negalėjo, prisiuntė savo 
pasveikinimus telegrafu. Visų vei
dai linksmus, nušvitę — visi laukė 
žingeidžiai uždangos pakėlimo.

Sulaukė, bęt — kaip-gi apsivilė! 
Vargiai ar buvo kur per tą dešimtį 
metų taip blogai dekoruota ir loš
ta “Amerika Pirtyje” kaip per tą 
jubilėjinę šventę.

, Geresnį įspūdį paliko “Birutė”, 
kurios jau vienos muzikos dailios 
meliodijos (M. Petrauskio) nelei
džia patėmyti artistų-losėjų ir 
koracijos ydų.

An' rytojaus rautas, viena 
ta vien dailių žodžių kalba ir 
sibaigė šventė.

’ Kas-gi toliau? — Kol kas, nie
kas, bet blogiau negu niekas.... 
Pykčiai įžeistų ambicijų už kriti
kos žodį, ftvaili pykčiai! Ypatos 
(suprask ypatiškos savimeilės) ne- 
paliečiamybė pas mus perdaug glo
bojama. Ar gerai, ar blogai, o 
turi dainuoti pagyros hymną. Tuo- 
tarpu atsirado vienas drąsuolis, 
kurs papeikti išdrįso. Tai niekis, 
kad jojo kritika-recenzija buvo 
kuorimčiausia (žiur. “Lietuvos Ži
niose” No.-23), tai niekis, kad tą 
teisybę pasakė žilas, visų gerbia
mas p. Daugirdas, žinomas musų 
praeities žinovas, bet kaip išdrįso 
jis kritkuoti manę, Landsbergį- 
Žemkalnį, Venclauckieaę ir tt. 
štai kas svarbiausia ir kas visą mu
sų darbą trukdą

štai ko-gi laukėme iš musų de- 
šimtmetinio teatro jubilėjaus ir ką 
turime?

Toji šventė žadėjo būti tautos 
teatro naujos eros užgimimu. Ten 
žadėjo lošti geriausios musų jie- 
gos ir savo spėkomis išaiškinti, su
naikinti tas ydas, kurios lyg šiol 
buvo. Ten turėjo būti referatai 
rišanti klausimą kuom yra kiekvie
nai tautai josios scena-dailė, kaip 
ją auklėti, kaip koveikiausiai įstum
ti į naujas vėžes. Šiuo tarpu-gi, 
tik ačiū perdaug drąsiam kelių ypa
tų savarankiškumui to viso nebu
vo. ,

Pavalgę skanių pietų, prisiklau- 
sš gražių kalbų, išsiskirstėme kiek
vienas sau ir finis visų darbų.

Ne šis ir ne tas.
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IS TĖVYNES.
(Sava korespondencija).

Tarp įvairių įvairiausių klausi
mų, sumanymų musų tautos dir
voje, labiausiai triūsėme šįmet apie 
Lietuvos teatro jubilėjų. Mat kaip 
tik šių metų rugpiučio mėnesyje 
sukako dešimts metų nuo tos die
nos, kada buvo surengtas pirmasis 
viešas spektaklis Lietuvoj, Palan
goje. Jau ilgai prieš tas sukaktu
ves buvo pradėta rašyti laikraš
čiuose apie reikalingumą iškilmin
gai tą jubilėjų apvakščioti. Pir
mutinis šiame sumanyme pakėlė 
balsą p. Landsbergis (Žemkalnis) 
straipsnyje tilpusiame dar “Vil
niaus Žiniose”. Bet kasžin kodėl, 
nors visi tai busimajai šventei pri
tarė, niekas daugiau apie ją ne
kalbėjo spaudoj — ir tūlą laiką 
tas puikus sumanymas rodėsi pra
dings kaip daug jų pas mus pra
dingsta.

Bet tas pats ponas Landsbergis 
pajudino jį po nekurio laiko i$nau- 
jo per “Vilties” skiltįs ir nebe- 
paisydadamas platesnio visuomenės 
aptarimo, gana savarankiškai elg- 
damos, darė per buvusią Šiauliuo
se gegužinę teatro mėgėjų 
suvažiavimą (tiesa, labai nedau
gelis mėgėjų apie tai žinojo ir la
bai mažai jų ten buvo) išrinko ten 
pat busimojo^ jubilėjaus komitetą 
ir darbafs prddėjo eitr sparčiai.

Šventi’ ajJvaikščiojimui išrink
tas Vilnnii, širdis visų musų min
čių, darBų tĄtoghnm tos šventės 
kviečiamos buto talkon visos lie
tuviškos,J draugijos ir mažai atsi
rado toHų, trrn 1 atsisakė prisi
dėti savd skhtiku. Visa Lietuva 
laukė toš1 švehtės, visa inteligenti- 1 
ja vien ilk ir1*'šneka apie tą dieną. <

Etai pdrirod?? ir teatro jubilėjaus 1 
komiteto1 atsišaukimas kartu su i 
tos šventės programa. — Bus lo- < 
šiama, atminčiai pirmojo spekta
klio, kaip ir anuomet “Amerika 
Pirtyje” ir geriausias ką per tą de
šimtį metų musų jaunutė scena 
išauklėjo “Birutė" Žemkalnio. Prie 
to dar naujausias musų scenai sim- 
fonįnis koncertas mūsų pačių jie- 
gonris, artistams: K. Petrauskiui, 
Andriejui, Ciurlianiui dalyvaujant.

Ir viskas gerai, bet — teatro ju
bilėjų pradeda su pamaldomis-mi- 
šiomis atminčiai mirusių artistų 
pirmamjame spektaklyje Palango
je dalyvavusių. J '

To tik ir reikėjo. Tiesiog kaž-lną be baliono orlaivį savo išradi-

15 AMERIKOS
REIKALAUJA ATLYGINIMO.

San Antonio, Tex. Atkeliavus 
čia prezidentui Taftui, valdžios, 
pasiremdamos ant melagingo skun
do, suareštavo sekretorių Politi- 
cal Refuge and Defesnse Lygos, 
Johną Murray. Išvažiavus Taf
tui, jį paleido. Už bereikalingą 
suareštavimą jis apskundė teisman 
detektyvą ir maršalą Lancaster ir 
reikalauja atlyginimo 25000 dol.

MOTERŲ RINKIMO TEISES.
Richmond, Va. Gyventojai tur

tingųjų 
Ginter 
miesto 
terims 
teises.
skirti negrai ir neturinti nekrutan
čių turtų.

apgyvento priemiesčio 
. Park nutarė, renkant 
viršininkus, pripažinti mo- 
lygias su vyrais balsavimo 
Nuo balsavimo vienok iš-

REIKALAUJA SUNAIKINIMO 
ORLAIVIO.

New York. Orlaivio be baliono 
išradėjai, broliai Wifbur ir Or- 
ville Wright atsišaukė teisman rei
kalaudami uždraudimo lakioti 
Ralphui Satrfner su pirktu Pran
cūzijoj orlaivių ir sunaikinimo mi
nėto orlaivio, kadangi buk jis pa
imtas iš jų patento. Bet Saul- 
nero mašina yra tokia jau 
kaip prancūzo Blerroto. Broliai 
Wrightai gal užsimanyti kickrie-

mu . laikyti ir reikalauti sunai
kinimo; tai tąsyk mat konkurentų 
nebūtų.

NETIKROS PBNKDOLIARI-
* . NES.
New York. Rando detektyvai 

susekė daug netikrų penkdoliari- 
nių popierinių pinigų paleistų čia 
terp žmonių. Pinigai padirbti Ita
lijoj, o Amerikon agentų atgaben
ti. Minėtos netikros penkdoliari- 
nės turi prezidento Jacksono pa
veikslą, o numerį A 24441118, 
1907. . . - , ■ .

DŽIOVA TERP DARBININKŲ.
Sulyg žinių surinktų Amerikos 

daktarų, išėmus valstijas Rhode 
Island, Vermont ir Colorado, nuo
šimtis džiova sergančių Amerikoj 
sumažėjo. Terp darbininkų džio
va siaučia vienok labai smarkiai: 
iš pasimirusių darbininkų 30% 
buvo mirusių nuo džiovos apskri
tai imant Iš darbninkų nuo džio
vos miršta daugiau rašto statė jų, 
nes 49%, taigi beveik pusė min
siu.

ŽEMIŲ LIOSAVIMAS.
Aberdeen, S. D. Bus čia liekuo

jamos žemės kolionizacijai atidary
tų Cheynone indi jonų rezervacijų. 
Užsirašiusių yra 81000 ypatų, o 
žemės sklypų išdalinimui yra 10- 
000.

IŠSILAVINUSI MOTERIS.
Rice Lake, IVis. Čia gyvena 

moteris J. H. Peters. Ji dirba 
kaipo gisere ir mašiniste dirbtuvėj. 
Ji lentų plovykloj moka valdyti 
didinę: dirba, išpiausto sulyg pieši
nio modelius; moką ji ugnį sukurti 
po gariniu katilu ir palaikyti vie
nodą šilumą. Ji moka mašiną iš
ardyti ir vėl sudėti. Apart to, mo
ka ji gerai šauti, virti ir skambinti 
ant piano, turi ji ir gražų balsą ir 
moka gerai giedoti. Mažai yra 
tokių visopusiškai išlavintų moterų.

PRIGAVYSTĖS NEW YORKO 
•MUITYNĖJ. ' 

tVashington, D. C. Cianykščioj 
muitynėj susekė prigavystes sve
riant iš svetur atgabentas prekes. 
Manoma, kad per tai iždas likosi 
nuskriaustas net ant daugelio mi
lijonų dolarių; spėjama, kad tos 
ptigavystės traukėsi jau nuo 50 
metų.

PROTESTAS DEL FERRERO 
NUŽUDYMO.

Cleveland, O. Goodrich svetai
nėj pereitos nedėlios dieną susirin
ko italijonai, vokiečiai, žydai ir 
mažas amerikonų skaitlius ir kėlė 
protestą prieš nužudymą išpaniško 
revoliucijonierio Ferrero.

SKIEPIJA GREKIŠKUS 
VIUS.

New York. Dr. Doty 
pagelbinmkai pereitos nedėlios die
ną įskiepijo rauples 1045 grekiš- 
kiems ateiviams, kadangi buk gre- 
kiškiejie daktarai negeras rauples 
vartoja. Klausymas tik iš kur apie 
tą negerumą Dr. Doty gali žinoti 
jeigu skiepai užgijo.

ATEI-

ir tris

EXPLIOZIJOS.
Eldorado, Ark. Lentų plovy

klose Griffin San Mill Co. explio- 
davo garinis katilas. Expliozijos 
septyni darbininkai likosi užmušti, 
o 3 ypatos tapo sužeistos.

San Joss, Cal. Trjs vaikai užsi
manė lošti angliakasių rolę. Gavę 
500 dinamito patronų, nusinešė 
juos j vieną žemės drebėjimo pa
dirbtą žemėj olą, jos sienoj iš- 
grąžė skyles, į jas sudėjo patro
nus. Vienas patronas expliodavo, 
bet nuo sutrenkimo expliodavo ir 
kiti. Visi trįs vaikai tapo j šmo
tus sudraskyti.

NELAIMES ANT GELŽKELIŲ.
Hamilton, O. Ant Big Four 

gelžkelio, netoli Sharon prekių 
traukinio expliodavo garinis kati
las. Expliozijos mašinistas ir peč- 
kurys likosi užmušti, o trįs kiti 
gelžkelio tarnai sunkiai užgauti.

Hastshorne, Okla. Kasyklose 
No. 8 Rock Island Coal Mining 
Co. *atsitiko expliozija, kurios 10 
darbininkų likosi užmuštų, o trįs 
apkalti.

GAISRAI.
Shertdan, IPyo. Su visu išdegė 

netoli nuo čia esantis kalnakasių 
miestelis Dillon. Sudegė ir žiemai 
kalnakasiams sugabenti reikalingi

Bridgeport, III. žaibas uždegė 
čia du kerosino rezervoaru, kuriuo
se buvo 57000 bačkų kerosino. 
Nuostolius ugnies padarytus skai
to ant 150000 doL

Fortvood, Mich. Sudegė čia na
meliai kalnakasio ]oao T re jako. 
Sudegė ir trejatas vaikų.

Wichitą, Kas. Sudegė čia šieno 
krautuvės, o jose sudegė trjs vy
riškiai ir 30 arklių.

Hamtington, Pa. Netoli nuo 
čia, miestelyj Maphton siautė gais
ras, kuris pridirbo nuostolių ant 
200000 dol.

Phillips, Wis. Sudegė čia lentų 
plovyklos Davis Lumber Co. Nuo
stolius gaisro padarytus skaito ant 
200000 dol..

Ogdenburg, N. Y. Sudegė čia 
Flynno arklydės. Sudegė vienas 
lenktynių arklys ir 69 metų arklių 
prižiūrėtojas.

Dayton, O. Gaisras siautė įtai- 
sose Dayton Computing Co. Nuo
stolius gaisro padarytus skaito ant 
300000 dol.

NELAIMES ANT s 
GELEŽINKELIŲ

Colhnsville, O. Netoli nuo čia 
susimušė du traukiniai Pennsyl- 
vania gelžkelio ir susidaužė. Prie 
to septynios ypatos tapo užmuštos, 
o daug žmonių tapo sužeistų, bet, 
kaip sako, ne pavojingai.

S DARBO LAOKO.
f Pereitą sanvaitę Amerikoj bu

vo 244 nusibankrutinimai, arba ant 
13 daugiau negu užpereitą.

I Gary, Ind, American Bridge 
Co. garsina, jog tuojaus čia pra
dės statyti naujas dideles dirbtu
ves; netoli Gary mano statyti nau
jas dirbtuves teipgi Illinois | Steel

f St; Louis, Mo. Sustreikavo
čia 220 vielų jungėjų Kenlack Te- 
lephone Co. Jie reikalauja pakė
limo algų ant 10%. Bell Co. suti- ' 
ko išpildyti savo darbininkų reika
lavimus.

f Orange, N. Y. r 
streikas skrybelninkių Conneet Co. 
Streike dalyvavo 1300 darbininkų. 
Kitose dirbtuvėse dar traukiasi 
steikas. ...

Pasibaigė

f Butte, Mont. Darbai čianykš- 
ciose kasy klose pradeda eiti geria, 
bet dabar suvažiavo čia nuo laukų 
daug darbininkų, todėl iš kitur 
pnbuvosiam ne lengva darbas 
gauti.

IJETOi'lAl AMERIKOJ.
is ST. CHARLES, ILU •

Darbai šiuom kartu eina labai 
gerai; pribuvę iš kitur greitai dar
bą gauna.

Lietuviškas benas, pereitą, ru
denį suorganizuotas, susidedantis 
ir trylikos muzikantų, jau gero
kai išsilavino, gegužio mėnesyj, 
per Decoration day parodoj da
lyvavo užprašytas miesto. Ir an
gliškuose laikraščiuose tilpo straips
niai apie leturiško beno veiklumą. 
Kiti čianykščiai lietuviai neveikia 
nieko, nors jų nemažas skaitlius 
yra. Turime neva tautišką drau- 
giją -— D. L. K. Vytauto, bet tau-/ 
tiškoj dirvoj, nei visuomenės labuiJ 
nieko ji ne veikia. Buvo susitvėnj 
L S. S. kuopa iš keletos narių, 
bet mėnesį išgyvenusi, pairo, nes 
sanjungiečiai pats nežinojo kam 
socijalizmas reikalingas.

Vytautas.

Iš CEDAR POINT, ILL.
Miestelis nedidelis, turi 800— 

900 gyventojų. Trįs metai atgal 
La Šalie Carbon Coal Co. atidarė 
vienas anglių kasyklas; tąsyk ir 
šitas miestelis įsikūrė.

Lietuvių čia yra apie y šeimy
nų ir apie 50 pavienių. 4 lietu
viai laiko karčiamas, o vienas val
gomų daigtų ir mėsos krautuvę. 
Lietuviai čia gyvena nepastoviai: 
atvažiuoja iš kitur, kiek padirba 
ir vėl traukia pasiėmę rakandus.

Pereitą metą liepos mėnesyj čia 
buvo susitvėrusi S. t. A. 195 
kuopa, bet po tūlam laikui, nete
kusi vadovų, nuėjo pas Abra
omą. ... šįmet vėl susitvėrė Kliu- 
bas vardu “Did. Liet Kunig. Vy
tauto. Kliubo mieriai progresy- 
riški; jis teipgi šelps draugus li
goje ir užsiims politikos reikalais.

Kad ir da jaunas musų Kliu- 
bas, vienok pradžioj savo gyveni
mo dienų nutarė prisidėti prie ap- 
vaikščiojimo 40 metų jubiliejaus 
lietuvių emigracijos Amerikon



Rengėjai viršminėto apvaikščioji- 
mo kviečia ir kitų šios apielinkės 

—miestelių lietuvius j parengti vaka-
kus paminėjimui lietuvių ateivy- 
b tės. Mes Cedar Pointiškiai ski
riame tam dieną 20 lapkričio. Tą 
dieną atsibus prakalbos su paaiški
nimais lietuvių praeities ir dabar
tinio gyvenimo.

Spring Vallėys apskrity j nėra 
gerų lietuviškų kalbėtojų, tai susi
tarus visiems -iš vien, kaip tai: 
Spring Valley, Cedar Point, Og 
ksby^CheryJ^odd ir kitiems galima 
paeiliui kas vakaras prakalbas sa
vame miestelyj turėti. Žinoma, 
jei daugiau miestelių susitarsime, 
galėsime ir iš toliaus palbėtoją par- 

. sikvesti, nes mažiau butų lėšų. No- 
rintiejie prisidėti |>rie 40-metmės 
lietuvių ateivystės šventės apvaikš- 
čiojimo malonėkite susinešti su K. 
šnuolių, Box u, Cedar Point, III.

Taigi, nežiūrint, socijalistas, ar 
tautietis, ar kunigas, ar laisvama
nis padėkite savo vpatiškus siekius 
bei idealus į šalį nors ant to trum
po laiko, imkimės visi bendro dar
bo, nes gana mums aišku, kad 
vienybėje galybė, tai ir dirbkime 
vis iš vieno, o darbas atneš milži
niškus vaisius. Taipgi kviečiame 
gerb. kun. P. Valaitį prisidėti prie 
surengimo šio prakilnaus darbo. 
Kadangi jis turi nemažą įtek
mę ant savo parapijos lietuvių.’ 
tai jo prisidėjimas atneštų nema
žus vaisius; kaip kitur lietuviški 
kunigai daugiausia darbavosi to
kiuose apvaikščiojimuose. tai gerb. 
kun. Valačiui butų nepadoru pa
silikti užpakalyje .kitų.

K. Snuolis.

IŠ SPRINGFIELD, ILL.
Viršutinnių darbų Springfielde 

kaip ir nėra, išimant 2—3 vietų, 
kur dirba labai mažas žmonių 
skaitlius ir tai tik amatininkai. 
Aplinkui yra daug anglių kasy
klų. kur darbams einant, galima 
gauti darbas su neperblogiausiu 
uždarbiu. Bet kur uždarbis geras, 
ten reikėdavo įsipirkti. Kasyki^ 
užžiurėtojai turėdavo agentus, per 
kuriuos ir buvo galima pirkti dar
bą, — kaina būdavo $5^—60; kito
se imdavo $5—6, o vienose kasy
klose užžiurėtojas reikalauna “už- 
fundyti” visokius dalykus. Ky
šių emikai ir agentai labai atsar
giai vedė savo reikalus. Su už- 
Veizdos agentu reikėdavo daug 

, pragerti įgijimui jo užsitikėjimo, 
o paskui tik aplinkiniais keliais 
duodavosi pnnigai ir įsipirkęs už 
kelių mėnesių darbą gaudavo. Visi 
apie tai atvirai šnekėdavo, net kai- 
kurių agentų pravardes minėdavo, 
bet ne sugautas ne vagis. Pirkdavo 
darbus nesusipratę darbininkai, 
pirkdavo net ir socijalistai.

Vienas anglių šaudytojas', susi
pratęs . darbininkas, idant gauti 
darbą vasaros laike, turėjo užveiz- 
dai pragirdyti netoli 20 doL Par
sitraukęs 4 brolius iš Lietuvos, tu
rėjo teipgi visiems darbą pirkti.

Bet dabar, ačiū vienam lietuviui, 
tapo sugauti keli agentai (daugu
mas jų lietuviai), už darbų parda- 

. .vinėjimą jie nubausti. Vienus vi
sai unija išmetė, kitus ant kelių 

1

teri 
dan

man rodos, tas neatgrąsįs 
rdarinėjimo ir pirkimo dar- 

padarys agentus atsarges- 
viskas eis po senovei, kol 

ininkai neprašalįs savo 
timi> to papročio. Ir, be 

abejonės, reiks dar ilgai to. tikro 
*usitpatimo laukti, nes susipratu- 

•sieji darbininkai blogą pavyzdį 
• duoda kitiems, pats pirkdami dar- 
Įbus, arba lakdydami “bosus”.

Pranas Siuleis.

IŠ DETROIT, MICH.
1 Lietuvių yra čia būrelis, yra ke
lios lietuviškos karčiame*. Lietu
viai čia turi savo bažnyčią ir drau- 
įją;. yra ir kunigas. Bet yra 
*‘ug girtuoklių, kurie ką uždirba, 
5-t prageria. Saliunų laikytojai 

aru I pas savę žmonės traukti: jie 
^Klausiai iškelia balius, ant ku- 

-4 susirenka raūgalo mylėtojai, 
o paskui, pasigėrę, pešasi už mer
ginas, ar genaus sakant, už pa
taites. Argi ne geriau ir ar ne- 
naudingiau butų, jeigu vyrai, ypač 
merginos, “vietoj trankytiesi po kar
damas, kad griebtųsi skaitymo 
laikraščių ir knygų.

5. M asinis tis.

ni

IS UNION TOWN, PA.
Darbai anglių kasyklose eina čia 

gerai: j dvi sanvaiti uždirbame 40 
dol. ir daugiau. » ,

vienas

13; du apsivedę, o pavienių'yra 
10. Apšvietimas jų stovi žemai. 
Laikraštis ateina tik

- "Lietuva”. Draugijos nėra, nes
nėra čia gero vadovo, kuris prie 
gero lietuvius trauktų.

— - Jodsevičia.

IS SCRANTON, PA.
Laikraščių praneštos žinios apie 

kruvinus ųitsitikimus Ispanijoje, tu
rėjusius rezultate nužudymą gar
saus veikėjo -auklėtojo prof. Fr. 
Ferrero ir daugybės kitų žmonių, 
rado atbalsį ir tarpe musų lietu
vių. Per inicijatyvą kaikurių "Lai
svos Minties” sąnarių tapo sušauk
tas visuotinas susirinkimas, kuria
me žmonės išklausė kalbėtojus—M. 
V alentinavičių, Fr. Živatkauską ir 
Dr. Šliupą ir priėmė žemiaus pa
duotą rezoliuciją. Be to, nutarta 
rezoliucijos nuorašus pasiųsti Suv. 
\ aisti jų sekretoriui ir Išpanijos 
ambasadai Washingtone, «" pagar
sinti lietuviškuose bei angliškuose

veikalą — “Vienas iš musų turi 
apsivesti. Fytitris.

Rezoliucija:
“Kadangi prof. Fr.* Ferrer, ži

nojo Ispaniją ir Lotynų respubli
kas galėsiant socijališkai iškilti ne 
per barikadas ir bombas, o tik per 
visatiną liaudies apšvietimą, ir to
dėl jis Įsteigė pilningą vortinklę 
mokyklų po vada savos Escuela 
Modemą; ~ .

“Kadangi už tai jis buvo nuo
širdžiai neapkenčiamas Romos ka
talikų bažnyčios, kuri ypatoje Bar- 
celonos archivyskupo nesigalėjo jo
kių pastangų, pramanydama jį 
anarchistu ir kviezdama Išpanijos 
valdžią, kad pragaišintų- jį ir jo 
“bedieviškas” mokyklas ir kad to
kiu budu išgelbėti bažnyčią nuo 
nemielų jai nedraugų;

"Kadangi suvirs 100 Ferrero 
įsteigtų mokyklų tapo uždarytų 
iš bažnyčios ir valdžios dėkos, se
rijos prakilnių veikalų, atmuštų 
spaustuvėje Escuela Modemą 
tapo konfiskuotos, gi pati spaustu
vė ir mašinos — sunaikintos;

. ‘Tr kadangi pats Fr. Ferrerer 
spalių 12 d. tapo sušaudytas pa
mūrėje Montjuichc, lyg koks vy- 
liugis, be ųkėsų teismo, pagal pra
manytą skundą, buk jis labiausiai 
kurstęs revoliuciją Barcelonoje, — 

"Mes, lietuviai, ukėsai Scrantono 
miesto, visuotiname susirinkime,lai
kytame 17 d. spalių mėn. 1909 m. 
po No. 112 W. Market gatvės, 
vienbalsiai nutarėme:

XI — kad nužudymą prof. Fr. 
Ferrero mes laikome pasibaisėtina 
politiška žmogžudyste;

2 — kad Romos katalikų baž 
nyčia, kaipo vyriausias kurstytojas, 
pasielgė tolygiai, kaip atsitikimuose 
su Jonu Hussu, Giordano Bruno, 
Savonarola kitais kankintiniais 
už mokslą ir teisybę, ir kad todėl 
bažnyčia naujai prasikalto prieš 
žmoniją ir visatiną laisvę;
^3 — kad karalius Alfonsas ir jo 
vyresnybė, kaipo pavirkus bažny
čios įrankis, prisidėjo prie suokal
bio ant gyvasties prof. Ferrero ir 
gyvasties jo mokyklų, ir tuomi už
sitraukė ant savęs dėmę galvažu
džių ir barbarų, ir tik tokiais gali 
pripažinti juos visos civilizuotos 
tautos ir

4 — Protestuojame prieš
torturas ir kankinimus suiminių 
Montjuiche. Montanoje, Manroeso- 
ję, Sabadeliuje ir tt., ir meldžiame 
Suv. Valstijų vyresnybę, vardan 
žmoniškumo, užsistoti už kankinti- 
nius dėl laisvės religijoje ir po
litikoje.”

Po rezoliucija pasirašė: Susirin
kimo pirmsėdis M Valentinavičia, 

Sekretorius V. K. Račkauckas.

IŠ PALMERSTON, P.
Darbai čia eina gerai, bet iš ki

tur pribuvusiam sunku darbas 
gauti.

Lietuviškų šeimynų yra čia vie
nuolika, o pavienių lietuvių yra 
apie 30. Vienas turi turtą vertės 
14000 dol. Merginų čia trūksta. 
Musų miestelio lietuviai ne gali 
be alaus gyventi.

' Jonas Vencfialus.

IS CLEVELANDO, O.
Darbai čia jau pasitaisė. Visi 

dirba, ir iš kitur pribuvusiam ne 
sunku darbas gauti.

Lietuvių yra čia diktokas būre
lis yra ir pasiturinčių, daugumas 
jau turi savo namus, daugiausiai 
gyvena apie lietuvišką šv. Jurgio 
bažnyčią. Vertelgų irgi nestoka: 
yra Staučių, kriaučių, mėsinyčių ir 
valgomų dauktų krautuvės, bet 
daugiausiai yra smuklininkų, kurie 
žmonis nuodina alkoholiniais nuo
dais. Nors Blaivininkų draugija 
turėjo prakalbas ir gana gerai iš
aiškino blėdingumą alkoholinių gė
rimų ir naudingumą blaivybės, bet 
gėrikams vėjais nušvilpė.

ar d. lapkričio Teatrališko cho
ro draugija rengia teatrą ir šo
kius. Loš komediją "Gudri našlė”. 
Bus teipgi dainos, o aktų tarpuose 
šokiai, dekliamacijos. Pelnas pa
skirtas įsteigimui Blaivininkų kny
gyno.

Jau nutarė pradėti mokintis kitą

IS BURLINGTON, N. Y.
Darbai čia eina pusėtinai; pasi

taiko, kad ir iš kitur pribuvęs gau
na darbą. Algos darbininkų vi
sose dirbtuvėse ne didelės.

Lenkai buvo susiradę kunigą, 
kuris pradėjo rinkti aukas statymui 
bažnyčios; kaip žmonės sako, su
rinkęs 750 dol., bet ne ilgai lai
kėsi, tuojaus ir pats iš čia išva
žiavo. Mat čia lenkų nedaug, tai 
iš vienų lenkų sunku išgyventi, o 
lietuviai ne labai norėjo prisidėti 
savo pinigais. Lietuviai nori, kad 
kunigas ir lietuviškai mokėtų, o 
šitas nemokėjo. . Ir suprantamas 
lieturių noras. Kam jiems laiky
ti kunigą, su kuriuom susikalbėti 
negalima; jeigu jau toks butų lie
tuvių likimas, kad jie negalėtų gau
ti lietuviškai mokančio kunigo, tai 
kam jau jiems laikyti lenką, kuris 
juk niekada lietuviškai neišmoks, 
nes dar tokio atsitikimo, turbut 
ne buvo, o vokietis, airys ar angli- 
jonas jau pasitaikė, kad išmoko lie
tuviškai. Vietinis airys klebonas 
reikalauja 125 dol. mėnesyj už
laikymui lenko kunigo.
-.Nr. 38 "Lietuvos” buvo rašyta, 
jog Sv. Kazimiero Draugijos Kliu- 
be 23 d. rugpiučio kilo muštynės; 
kuriose G. Adomaitis teip tapo su
muštas, kad ant rytojaus pasimirė. 
13 d. spalių teisme buvo byla. 
Teismas apkaltinta j j išteisino, nes 
dakatrai pripažino, kad Adomaitis 
mirė ne nuo sumušimo, bet ligą 
turėjo daugiau kaip nuo metų, o 
degtinė ir alus mirtį suskubino. 
Apkaltintasis teipgi buvo pusėtinai 
sumuštas; jis iki teismui kalėjime 
išsėdėjo 6 sanvaites. Girdėjau, 
kad Kliubą vėl rengiasi atidaryti 
kadangi mat valdžia laisnio ne at
ėmė. Reiktų Kliubui nešiojančiam 
šventojo vardą geriau susitvarkyti, 
kad panašių atsitikimų daugiau ne 
butų.

Burlingtone lietuviai labai neken
čia korespondentų, kurie apie juos 
kartais teisybę parašo. Pa vasary j, 
pasirodžius "Lietuvoj” korespon
dencijai bėgo pas advokatą ir į 
policiją, kad suareštuotų korespon
dentą, bet nieko ne pešė. Ir da
bar tas pats buvo. Bet nors visus 
korespondentus suareštuotų, teisy
bės ne paslėps, nes už teisybę žmo
nės kraują lieja, nesibijo kalėjimo.

A. J. Neris.

Jurgio draugijos savastis, vęrtė? 
$11500 Naugetucke vyJ&ryje^tnk- 
sto ir atneša naudą, nesJ visolčiems 
tautiškiems reikalam* sate ir par
kas yra atdaras. Lietuvių Ukėsų 
Politiškas Kliubas išsilašo visus 
lietuviškus laikraščius ir* šelpia au
komis tautiškus reikalus, teipgi rū
pinasi vietiniais žmonių r reikalais. 
§v. Petro, draugija turi šmotelį 
žemės gale miesto ve r lės $1500; 
yra dvi kuopos S. L. .\f, kuopa L. 
S. S., kuopa T. M. D., Dr. 'V. 
Kudirkos knygynas, Lietuvos Duk
terų draugija, Fr Vaičaičio teat
rališka draugija, S. L. R. K. A. 
kuopa, Lietuvių Liuteronų para
pija su i.iedine bažnyčią, §v. Fran- 
čiškaus draugija. Lietuvių ver
telgų yra devyniolika: karčiamnin- 
kai 8, mėsininkai 3; vaisių krau
tuvėlės 3, barzdaskučiai 2, drapa
nų krautuvė su rubsuviais 1, duon
kepė i, ir kurptus I, ūkininkai 8, 
namų savininkai 35, jų turtas, pa
gal miesto raportą, vertas $145- 
700. Turtingiausi lietuviai yra: 
Rakavičia Tarnas, savininkas 3 
blokų ir 4 namų vertės $32200. 
Juozas, savininkas 4 naihų ir ūkės 
netoli miesto, vertas $16310, abu
du karčiamninkai ir gana darbš
tus žmones. Lietuviai dirba dau
giausiai geležies liejyklose ir gu
minėse dirbtuvėse, išdirba iš gu
mos kaliošus ir kitokius reikalin
gus daiktus; tą darbą atlieka mer
ginos lygiai kaip ir vyrai. Lie
tuviai inteligentai čia neužsilaiko, 
nes nėia jiems atsakančio užsiėmi
mo.

Rugpiučio 7 d. Kliubas parengė 
apvaikščiojimą paminėjimui 40 me
tų emigracijos su pikninku. Daly
vavo apvaikščiojime: Sv. Jurgio, 
Sv. Petro ir Lietuvos Dukterų 
draugijos. Gėrimus suaukavo lie
tuviai karčiamninkai. Rugpiučio 
8 d. atsibuvo jubilėjinės prakalbos. 
Kalbėjo kun. Jonas Žilinskas iš 
So. Boston, Mass. Kalbėto jaą 
plačiai atakino baudžiavą Lietuvoj. 
pradžią emigracijos ir negrų ver
giją. Paminėjo ir šižndiedinius 
reikalus, ragino šelpti ' lietJvišką 
mokyklą ir aukauti išleidimui 
“premijuotų vadovėlių”. Aukų su
rinkta $15.86. Jos perduotos Pet
rui ČepHkui. .

Kliubas iš kasos paa’tikavo $40, 
Aukos pasiųstos p. Gabriui į Pary
žių. Lietuvių Ukėsų Politiško 
Klinbo vardu visoms draugijoms, 
aukautojams ir kalbėtojui kun. J. 
Žilinskui, tariu širdingą ačiū.

Donatas F. Eimaitis, Sekr.MECHANICVILLE. N. Y. 
d. spalių buvo susirinkimas

partraukti kunigą 24 d. š. m. 
prakalba, kad jis pamokytų, 
daryt su parapijos reikalais, 
jie nori statyti bažnyčią. Dar
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lietuvių ir lenkų. Likosi sutverta 
draugija Sv. Jono Krikštytojo. Iš 
karto prisirašė 40 narių. Jie ma
no 
su 
ką 
nes
mat letuviai mažai pristatė len • 
kams Dievo namų! Bet čianykščiai 
lietuviai nežino, kokias skriaudas 
jiems padarė ir daro lenkai. Iš 
kurgi jie žinos, jeigu pas lietuvius 
čia nematyti lietuviškų laikraščių 
tiktai "Amerika-Echo”, arba 
“Gazeta Polska”. Daugelis visai 
nenori lietuviškai kalbėti. Teisy
bė yra tokių lietuvių, kurie nenori 
į tą draugiją prigulėt; bet gaila, 
kad ir tie ne nori nieko pamoki
nančio skatyti, daugiau rūpinasi 
svaiginančiais gėrimais. Yra čia 
lenkiški ir lietuviški 9 saliunai ir 
visiems gerai sekasi

Mechaniri'iJlietis.

Iš BACHE, OKLAHOMA.
Čia yra tik trįs lietuvių šeimy

nos: "vyrų 6, moterų trįs. vaikiu
kų 4. mergaičių 5. Savastį turi 
du lietuviai vertės $2850. Vyrai 
risi dirba anglių laužyklose. Už
darbiai į dvi sanvaiti apie $30— 
50. Pragyvenimas ant mėnesio 
apie $17—2a K P.

Poli-
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LIETUVIŲ STATISTIKA 
NAUGATUCKO IR UNION 

CITY, CONN.
Surinkta Lietuvių Ukėsų 

tiško Kliubo, spalių 1909 m.
Naugatucke yra r 68 

mynos, su 63 vaikiukais iki 
metų, ir 72 duketrims, iki 16
tų. Yra 75 pavieni vyrai, ir 42 
merginos, arba 288 ypatų.

Union City yra 89 šeimynos su 
87 vaikiukais iki 16 metų ir 96 
dukterims iki 16 metų. Pavienių 
yra 99 vyrai, ir 46 merginos, arba 
506 ypatų.

Bracon Falls, Conn. yra 13 šei
mynų, 11 vaikiukų ir 10 dukterų. 
Pavienių yra ii vyrų ir 5 mergi
nos, arba 60 ypatų.

Sykiu imant Naugatucką ir 
Union City, Conn. yra šeimynų 
157; vaikiukų iki 16 metų 15c; 
mergaičių iki 16 metų 168; pavie
nių vyrų 174; merginų 88.

Viso lietuvių 894 ypatos. Nau
gatucke ir Union City, ant 14700 
gyventojų, kas šešioliktas žmogus 
lietuvis. Lietuviškų draugijų yra 
trįlika: pirmutinė Sv. Jurgio, su
sitvėrė balandžio 22 d. 1893 m., 
turi šmotą žemės ir salę, kurią 
leidžia kitoms draugijoms mitin
gams, baliams ir pikninkams, Lie
pų Parkas (Lindeu F ark) Sv.

IS ALDERSON, OKLAHOMA.
Čia yra lietuvių 14 šeimynų, vi

so: vyrų 28, moterų 14, vaikiukų 
12, mergaičių 14. Savo namus 
turi n, jie verti $7350. Vyrai 
visi dirba anglių laužyklose. Da
bar dirba kasdieną. Uždarbis vi
dutiniškas į dvi sanvaiti $25—40. 
Pragyvenimas vienam į mėnesį 
$18-^20. Vienas lietuvi* laiko 
bihjardus, bet kasžin kodėl žmonės 
lovėsi lankę, reikėjo uždaryti; ro
dosi truko mandagumo apsėjime 
su svečiais. Apie -apšvietimą čia- 
nykšeių letuvių nėra kalbos, jie 
atsilikę tame nuo kitų vietų lietu
vių. v. P.

IS KREBS, OKLAHOMA.
Į šiaurvakarus nuo Alderson, 

apie dvi angliški myli yra Krebs. 
Čia teippat tik anglių laužyklos. 
Grynai lietuviškų šeimynų ^ra 13 
ir vienas su slovake apsivedęs; yra 
viena pasiturinti našlėijšyj^o: vy
rų 24, moterų 14, vaikiukų 23, 
mergaičių .20. Savastį turi ^lž lie
tuvių, ji verta $16500,. Du lietu
viai turi valgomų daigtų krautuvė
les, bet abudu dirba anglių laužy
klose, o namie j e moters pardavinė
ja. Čia yra pašelpinė draugija 
šv. Juozapo turinti apie 3a narių, 
o turto apie $200; į ją priguli ir 
Aldersono lietuviai. Jokių, amati
ninkų nesiranda, tik vienas lietu
vis išdavė egzaminą anglių laužy
klose apžiūrėti dujas. Skaityti 
čianykščiai lietuviai ne mėgsta, to
dėl ir apšvietime jie atsilikę nuo 
kitų vietų lietuvių. Oklahomos lie
tuviai savo parapijų, nei bažnyčių 
neturi, juos laiko savo globoj airių 
kunigėliai su minyškų pagelba, ku
rios giria, kad lietuviai daug 
geresni katalikai negu airiai ir 
duosnesni. Oras šiame laike, 22 
d. spalių, gana šiltas: šilumos būva 
82—84° naktįs teippat šiltos.

IS HARTSHORNE, OKLA.
Čia lietuvių šęimynų yra 62, iš 

viso: vyrų 164, moterų 62 ir 4 
našlės ir gyvanašlės; vaikiukų 68, 
mergaitės 68, suaugusios merge
lės 9. Savastį turi 45 lietuviai 
vertės $56450 su skola tik $200. 
4 lietuviai turi krautuves, 3 tik val
gomų daigtų, vienas valgomų ir 
mastinių, kiti visi vyrai dirba an
glių laužyklose. Dabar kasyklo
se dirba 3—4 dienas sanvaitėj; už
darbis nuo $25—40 į dvi sanvaiti. 
Pragyvenimas ant mėnesio vienam 
žmogui atsieina $18—21. Netu
rinti savo namų moka landos mė-

Draugijos yra 3: 199 kuopa S. 
L. A. drauge pašelpinė D. L. 
Kunig. Gedimino. Draugija turi 
narių per 50, turto apie $75.00; 
antra bažnytinė, Sv. Kazimiero 
dradgija turi narių apie 60, turto 
apie $500—600; susitvėrė Tėvy
nės Mylėtojų Dr-jos kp., kuri turi 
apie 18 narių. Abelnai imant, 
Hartshome lietuviai neprasčiausiai 
apšvietime stovi, bet kiek ir ko
kių laikraščių ateina, nepatyriau. 
Kiek bačkučių alaus pareina ne
žinau. Bet reikia atminti, kad 
Oklahoma valstija yra teip vadi
nama blaivybės valstija.

šešios amerikoniškos mylios į 
šiaurius dar yra dvejos anglų; ka
syklos: vienos vadinamos Cambre. 
Čia tik pavienių yra 13 Vyrų betu
riu. Antros vadinasi Gowen. Čia 
yra dvi šeimynos lietuviškos ir 
pora pavienių, iš rišo: vyrų 4, 
moterų 2, vaikučiai 3, mergaitės 
2. Vienas lietuvis laiko valgo
mų daiktų krautuvėlę; du turi sa
vo namus vertės apie $3550. Ki
ti lietuviai dirba anglių kasyklo
se. . V. P.

VYRAI NE APSIRjKKIM!
Kaip visiems žinoma, paskutiniu 

laiku buvo pasekmingai varomas 
darbas ir visi pritarė, kad reikia 
apvaikščiot 40 metų sukaktuves lie
tuvių emigracijos į Shv. Valst. 
Amerik.; rinkt aukas leidimui lie
tuviškoms mokyklos vadovėlių. Tas 
sumanymas pakeltas kun. J. Ži
linsko ir jis daugiausiaij su prita
rimu visų (tautiečių, socijalistų, 
laisvamanių ir tt.), galima sakyt 
pasekmingai varė. Bet nelaimė: 
5 num. “Draugo” išlenda musų 
kunigėlių sumanymas (kurį Vin- 
dunas pastebėjo), kad aukas reikia 
apverst ne liet. mok. vadovėlių lei
dimui, bet šv. Kazimiero ar airiš
koms seserims. “Tėvynės” 37 nu- 
meryj tilpo straipsnis Vinciuno 
"Musų reikalai”, kuris, žinoma, iš
ėjo kunigėliams ant sveikatos. Jie 
pabijojo apie tai rašyt, dėlto pa- 
sirižo savo mierį atsiekt kitokiu 
budu. Pamatė, kad netik tautie
čiai, socijalištai, bet ir laisvamaniai 
prie to darbo prisideda, pradėjo 
daugiausiai šliupą ignoruot, kenkt 
nepageidaujamiems kalbėtojams, 
kas keliose vietose ( Philadelphijoj 
ir Plymouthe) pasisekė: šliupą ir 
kitus kalbėtojus su pagelba savo 
įnagių išvarė, tai dabar jie galės 
sakyt, kad tik kunigai vični dirbo, 
todėl šv. Kazimiero seserims pri
guli visos aukos. Kas seserys yra, 
kiek jos yra naudingos tautai čia 
nekalbėsiu, tik tiek noriu pasakyti, 
kad kunigai ir tokios sesetįs niekur 
tautos nepakėlė, neapšvietė, bet prie
šingai, temdė, alino, ir visada 
iš vien su despotiškoms valdžioms 
tautas valdė; valdžios padėtojais ku
nigai pasirodė ypač paskutiniuose 
metuose revoliucijos. Kunigai bu
vo pirmutinė, kurie bandė šokt ant 
fš vargo sukilusios liaudies. Dėlto 
ir mes gyvenimo ir istorijos pamo
kyti, bukkime atsargesniais. Juk 
musų kunigėliai kiekvieną laisves
nę mintį keikia ir naikina.

Pereitą nedėldienį 17 d. spalių 
musų kamendorius kun. T. Žilins
kas (kun. J. Žilinsko gentis ir jo 
vietininkas) per visą pamokslą 
keikė "Laisvą Mintį” ir meldė su 
ašaromis savo parapijonų neskaitėt 
tokių laikraščių. Raulinaitis.

’ MUSU YDOS.
Tarpe daugelio visokių kitų ap

sireiškimų, yra ydos, kurias reikia 
patėmyti. Paimkim, pavizdin mu
sų lietuviškąją kalbą, kiek joje 
visokių svetimų priemaišų, kiek 
nenuoseklumo. O kalbos grynu
mas būtinai reikalingas, taippat 
kaip ir valgis. Ir ištikro, kasžin 
ar rasime kur kitur tiek kalbos 
negrynumo kai pas mus (angliš
koj kalboj rasime dar didesnį mi
šinį. Red.). Didelio užmėtinė- 
jimo lietuviams, žinoma, negali
ama daryti, ir teip lietuviai gali 
didžiuotis tuomi, kad savo kalbą 
išlaikė iki šiol. Bet dabar, kada 
lietuviškoji liaudis atbunda, ka
da musų kalba atsigaivina, reikia

ją apvalyti nruo svetimų žodžių. 
Laikraščiai tarnauja visuomenei, o 
visuomenė žengia, nors palengva 
tuom taku, kokį praskina laikraš
čiai. Negalima sakyti, kad musų 
laikraščiai viską apšviečia kaip rei
kia ; anaiptol ne. Priežasčių yra 
daug. Turime nors tuom tarpu 
pasikakinti nurodymu ydų, kad 
galėtume pagerinti musų kalbą, 
musų raštą. Paimkime Amerikos 
laikraščius. Margumas ir įvairu
mas rašybos jokiu budu nelei
džią pažinti tikrą rašybą, išmokti 
vienodumo. Yra toks margumas, 
kad, kas laikraštis, tai rašyba, vis 
sava. O juk daugeliui mokslas ne
prieinamas, juos mokina tik laik
raščiai ir knygos. Ypač pas mus 
didžiausia yda — tai nesilaikymas 
savo kalbos grynumo.

Paimsime teip tankiai laikraš
čiuose randamą daiktavardį: “stu- 
ba”, tas žodis nelietuviškas, d* 
juom lyg tyčia, gražina rnusų laik
raščius. Jeigu dabar pažiūrėsime 
į jo kilmę, atrasime, kad tai gry
nai vokiškas žodis “die Stube”. Jis 
vartojamas vien Suvalkų guberni
joj, iš dalies tik Kauno gubernijoj.

Būtinai reikia redaktorių susi
važiavimo; gal tas susivažiavimas 
kiek nors prisidės prie grynumo 
lietuviškos kalbos, padarys progra
mą, laikraščiams ir jie taps gy- 
vesniais kelrodžiais ir gaivintojais, 
bei valytojais lietuviškos kalbos 
nuo svetimų įsiskverbimų. Gali
ma kaip kada atrasti teipgi ir gi- 
liukį, kurio kilmė ta pati. Lenkai 
turėdami nemažą įtekmę ant lietu
vių įbruko daugybę savo žodžių. 
Teip girdžiasi žmonės sakant 
“krajus”. Jei mes negalime ap
valyti savo kalbos, ir dar teip 
turtingos, tai gresia jai didelis pa? I 
vojus. Patėmyję ydas, jas nai
kinkime, nes toli dar socijalizmo 
laikai, todėl dar branginkime musų 1 
kalbą, ją godokime.

P. Gintaras

LENKŲ SEMINARIJA DE
TROITE IR LIETUVIAI.

Tūlas seminarijos Augintinis (“Ka
taliko” N. 42) nori atkreipti lietu
viškos inteligentijos atidą į len
kų seminariją kaipo į mokslo insti
tuciją. Rektorius — girdi — yra 
labai prielankus lietuviams; moky
klos padėjimas labai patogus — 
ant ežero kranto; mokestis $165 
į metus. Ir todėl jau lodosi rei-; 
ketų įkurti ten lietuvišką kolioni- 
ją. Bet tai svajonė ir niekas dau
giau !!!

Jei rektorius lenkų seminarijos 
yra prilaukus tenai tiniams lietu
viams, tai argi galima stebėtis? 
Jis juk turi protą; daro tą, kas 
pridera daryti kiekvienam žmogui: 
seka savo sąžinę ir klauso šalies 
teisių. Be to, juk ir lietuviai pri
guli prie civilizuotų tautų; taigi 
nėra reikalo su jais kitaip elgties.

Nėra ką nei kalbėti apie patogų 
padėjimą lenkų seminarijos. Juk 
lietuviai ne nukrito nuo mėnulio; 
jie matė ir girdėjo apie daugybę 
kitų institucijų ant “ežero kranto”.

Tas pats yra ir su mokesčiu. 
Patarlė sako; “pigią mėsą šunes 
ėda”. Prityrimas irgi mokina, 
kad kiekvienas daiktas turi savo 
kainą. Arba, geriau sakant, rei
kia duoti už jį tiek, kiek jis ver
tas....

Aš, iš savo pusės, negalėčiau 
nieko kito apie lenkų seminariją 
pasakyti, kaip tik tą, ką visi apie 
ją mano.

Pirmiausia, kokią naudą apturės 
lietuvis iš tenai gauto mokslo? 
Nei jokios. Liks tamsus it bato 
aulas, kas blogiausia —lenkų ver
gas. Mokslas juk turi suteikti 
tvirtą ramumą dvasiai ir kunui; bet 
tik toks mokslas, kurį galima su
naudoti. Na, o kurgi mes, lietu
viai, čia Amerikoj su lenkišku 
mokslu dingtume? Sunku ir tikėti, 
kad lenkiškoj seminarijoj galima 
kokį-nors mokslą įgyti. Teko man 
sutikti ne vieną lenkų seminarijos 
“auklėtinį”, kurie visur ir visame 
ne geriausią lošė 
sprendžiu, kad ten 
ra.

Svajonė įkūrimo 
kolionijos jau atgyveno savo die
nas, bet "Seminarijos 
nieko apie tą nežino.

rolę ir iš to 
nieko gero nė-

ten lietuviškos

Augintinis' 
Gaila.
Vainikas.

BEVIELINIS TELEFONAS.
U ir asai R udšilto Sf ūko Stotyje. 
"Draugo” katalikiškoji konserva

torija išrašė dipliomą plačiai pa
garsėjusiam Scrantono improviza- 
toriui-giesmininkui — klebonui. 
Muzikališkieji diplomo autoriai iš
garbino dievobaimingojo gerklinį 
talentą, pasipiktindami nebįliais 

dijatoriaus Miko. Kad Mikas pa- 
rodijatorius, tai diplomo autoaiai, 
išskaitė aksijomoje garbaus p. 
Naujalio, kurs dėvi labai skaisčius 
muzikališkus akinius, pirktus p. 
Klasiko sankrovoje; o kad Miko 
gerklė nebįlė, sulyginant su gerkle 
dipliomuotojo Scrantono klebono, 
tai ir be teoremiskųjų prirodymų 
aišku visiems “Draugo” skaityto
jams, o net ir visiems prenume
ratoriams dar negimusios “Laisvoa 
Minties”.... ir kas-gi neatskirs 
Miko nebįliosios žuvinės nuo anoj 
skardžiosios aulinės, kuri tik ir 
atrajoja įvairiausios rųšies laisva
manius, bedievius, netgi visą pra
garą su jo juodaisiais vienšnerviais 
ir kitokiomis bjaurybėmis?! E-e! 
čia, brač, tai gerklės esamai.... 
Joks “Draugo” dipliomas nepajiega 
priderančiai jos išgarbinti!

Keturdešimtinės apaštalas "Tė
vynėje” išrecitavo locnus laudes'vts. 
Vieni kalba, jog tai padaręs iš 
džiaugsmo, kad juodieji kriuksiai 
iškodyiavo iš Plvmoutho Baisųjį 
Barzdočių, o kiti vėlei kalba, kad 
tai dėl penkinių, kurios zadovį- 
liams šaukiamos, o sau atsiskaito
mos. Keturdešimtinės apaštalas 
brūzgus! \

Lėšomis sveikatos XX biudžeto 
lietuviai ligoniai pagarsino įsteigė
ją Collinso I n sriauto buvus tikru 
lietuviu Kolinskiu. Dėlei tos prie
žasties, šarlatanologija privadžio- 
ja, kad ir patį institutą apsimokės 
pagarsinti grynai tautiška-lietuvis
ką įstaiga, — tik, žinoma, lietu
viams . ... Lenkams institutas pa
garsės lenkiška-tautiška įstaiga, 
čekams — čekiška, slovakams — 
slovakiška, ir tt.

šarliatanologija tai yra šariata- 
nokratijos doktrina, o šarlatanokra- 
tija yra tai luomą, kuri pas mus 
globia sveikatos biudžetą.

Žvairė čiaupuoklė Mizgė užtilo 
rina, kad "Nusistebėjimų Ratelis* 
ritasi visai taktiškai, bet smailano 
sis delnažinys Murma pasitrepsė- 
damas gina, kad Mizgė meluoja, 
nes “Nusistebėjimų Ratelis” sekąs

Nenuorama Skeptikas šnipinėja, 
ar labai didelė premija paskirta 
konkursui Kazimierinių Sesučių 
vadovėliams. Keturesdešimtinės 
apaštalas privalėtų kur*-nors apie 
tai pašnabždėti, nes tuomet visos 
tautiškosios draugijos butų daug 
duosnesnės. Baigšena Kritika be 
vilties numojo ranka ir niurna, 
kad jau papūgų košelena baigia 
virti. "Tėvynė” pradės tuojaur 
proteguoti, kad “Tėvynės Mylėto
jų” draugija užsiimtų išleidimu 
vadovėlių Kazimierinėms Sesutėms.

Užrašė Rudšilio Saukas.

. rtEVALYBE ORE.
Daugelis žino, kad nesmaguma^ 

liga, net mirtis gali ateiti nuo užsi
darymo ankštame kambaryj ir 
abelnai pripažinta, jog šitos išda
vos paeina nuo nudėvėtų alsavi
mo padarų susirinkimo; bet iki ne
perseniai fizijologai nežinojo ge
rai tikro šitų pavojingų padarų 
pobūdžio. Senieji raštininkai pa
skaitydavo visokias kliūtis anglia- 
rugščiai — sulyginamai nežalin
gai dujai grynybėje, kurioje gali
ma prigerti teip kaip vandenyj, bet 
kuri vargiai tegali būti pavadinta 
nuodinga. Vėliaus, blogumo šak
nis buvo surasta tūluose nuodin
guose padaruose esančiuose labai 
mažomis apštimis iškvėptame ore, 
bet po to abejonė buvo užtraukta 
ant šito išradimo tyrinėjimais, pa
rodančiais, jog temperatūra i ir 
drėgnis daug prisideda prie suga
dinimo uždaryto ‘oro. Neseniai, 
prancūzų fizijologas, Henriet iš 
Montsouris Observatorijos sujun
gė šitas dvi duičių eiles ir parodė, 
jog augšta temperatūra ir drėgnis 
didina šitų nuodingų padarų veik
mę, neleidžiant jiems sutirštėti. 
Tas aiškiai išdėta H. Roussett 
straipsnyje, tilpusiame laikr. “Cos- 
mos” (Paryžiuje). Jis sako:

"Fizijologiška kvėpuojamo oro 
svarba nėra gana apkainojama; 
mes kasdien per plaučius įimame 
didesnį degio svarumą negu suval
gomo maisto. Mes tolydžio įkve
piame orą, kuris tiesiog yra pa
imamas kraujo be jokios pri rengi
mo ar valymo aigos, kuri atsibūva 
varškinimo supanašinime.

"Be abejonės šitas dalykų sto
vis atsako aštriai oro sudėtybės 
pastovybei ir jos prigimtam gry
numui. Bet miestuose, ypatingai 
viduj ir vietose, kur didelės dau
gybės žmonių gyvena drauge, tas
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pats oras, kuris ant jūrių (50 my
lių nuo kranto) neturi jokių mi
kroorganizmų, turi kubiniame ma
ste, sulyg Miquelio ištyrimų, nuo 
400 iki 500 mikrobų Montsouriso 
darže, nuo 3000 iki 4000 Rue de 
Rivoli, 36000 gyvenamoje prie 
Rue Monge, ir 74000 ligonbutyje 
La Pitie. Be šitų perų, kurie san- 
tikiuoja su užtaršos laipsniu, oras 
būva užterštas alsavimo padarais, 

» —— angliarugščia ir kvaptingais da
lykais, išgaromis begalinės mažy
tės ir nepasiekiamo analyzai po
būdžio, bet nemažiaus pavojingo
mis. ...

“Uždaryto oro nuodingumą pir
mutinis tikrai moksliškai ištyrė 
Brown-Sequard ir D’Arsonval; jie 
sutirštino tik ką iškvėpuoto oro 
garą ir tokiu budu apturėtą skys
čių jsmirkštė triušiams; tie tuo- 
jaus pastipo. Gare tad turėjo bū
ti nuodingi padarai, kurie, turbut, 
yra nesmagumo priežasčia, jaučia
ma kvėpuojant uždarytu oru. Ka
dangi mes šitų nuodų negalime 
matuoti — gerai žinoma, jog nuo
dai organizmo išmesti yra labai at
mainomais padarais, tebesančiais 
tik be galo mažose apštyse — tai 
mes priimame, jog jų svarumas 
priguli nuo išmestos tuo pat laiKu 
angliarūgšties apšties. Tąsyk leng
va, matuojant karboninę dują ore, 
ištirti jo nuodingumas ir padėti 
ant i,-io nuošimč. didžiausio dau
gio; kuris gali būti uždarytame 
ore.

“Bet mes surandame, kad šitas 
rubežius, kurį galima patirti, 
yra lengvai pereinamas, pav. rui
me apšildomame ir apšviečiamame 
duja (gazu). Čion, be iškvėpuotos 
angliarūgšties mes turime degimo 
padarytąją. Ir anglinė duja pati 
yra nuodinga tik didelėse apštise.

“Todėl uždaryto oro nuodingu
mas nėra nuo anglinės dujos; prie- 
tam įvairių fizijologtl tyrinėjimai 
dabar prirodė, jog Brown-Sequar- 
do teorijos sulyg išmetamųjų pa
darų yra klaidingos. Mokytas 
Breslavo bakterijologas. Dr. Flueg
ge, tvirtina, jog nuodingoji užda
ryto oro veikmė paeina vien nuo 
jo temperatūros ir drėgnio; jis 
antgalo išveda, kad nėra reikalo 
vėdyti gyvenami ruimai; reikia tik 
esą, mažiau šildyti ir laikyti sau-

Tikėjimų Istorijos RanMis
Su paveikslais ,

Parašė, bendradarbiaujant kitiems mokslininkams,

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

Vertė J. Laukis
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Henriet išbandė visus šituos suo- 
pročius ir jo tardymai padėjo jam 
sutaikyti iš pažiūros priešingas bui
tis. Jis prirodė, kad dujiniuose 
plaučių išmetu padaruose yra su
plėkusios kvapsties dalykai, pri
skiriant kelias organines rūgštis 
didelės išdėstomos pajiegos, su
jungtas su amoniakiniais padėlkais. 
Bet fizijoliogiškoji šitų išmetu 
veikmė, kaip pastebėjo Brown-Se- 

' quard, yra vienok hydrometriškojo 
stovio pildenybė, kuriai Fluegge 
priduoda visą svarbą. Sakykime, 
sako Henriet, kad uždarytoje 
vėje yra tiek daug drėgnio, 
oras juom prisisotina. Šitoj 
landoj tirštėjimas prasidės ir 
mo sienos apsitrauks lašeliais,
traukiančiais visus ištirpdomus al
savimo padarus. Permirkusiame 
gare pasiliks išmetu apštis atsakan
ti vandens garo apsčiai; vieninte
liai kas gali pasididinti — tai van
dens lašelių ir angliarūgšties san
tyki*.  x

•) (B. Laistner. Nrtelaagen !)•« Raeth»«l der- Splitu*
(2, tom , 188*>. kuriame jis nurodo, jof •‘der AlptrsunT yra ant dugno 
daugumos mytų. - .« •-<

? • n.. • į ~

tologijoą mokykla turėjo kuone neužginamą viršų, tik vė
lesniais metais daugumas ją apleuki. Jai užmetama, kad, 
nors per trisdešimts met;ų ji buvo palaikoma tokių puikių 
autoritetų, bet gali duoti tik labai mažai pilnai tikrų išva
dų. Ne tik priešingi aiškinimai tam pačiam mytui, bet 
daugelis jų, iš pirmo pažiūrėjimo įtikinančio tikrumo, pa
rodo daug sunkenybių arčiaus prisižiūrėjus ir netinka my
tui be versmo. Dabar daugelis žmonių palinkę matyti suly- 
ginamojoj mytologijoj ne ką daugiau kąip« sumaningus ban
dymus be naudos mokslui, šitas, be abejonės, nėra teisinga 
ir mums tik ant valandos tereikia persikelti atgal į laiką 
pirma uždėjimo sulyginamosios mytologijos, idant pamatyti 
kiek daug kalti esame jai.. I-abai teisinga, jog jos išvadai 
reikia akylai peržiūrėti ir jog be to kelio, kurį ji nurodė, 
teipgi reikia bandyti kiti, kurie nuvestų mus arčiau prie 
tikslo.

šitas buvo padaryta antropologiškos mokyklos, sekan
čios Tylorą savo vadovu. Jei kas skaitys skyrius apie my
tologiją pirmame Tylom tome Primitive Culture,. tai męs 
pamatysime, jog jis anaiptol neims tos pačios priešingos 
pažiūros M. Muellerio metodai, kaip tūli jo vėlesnių pase
kėjų tą padarė. Yra vienas skirtumas, kuris lengva su
prasti. " Teisybė, kad M. Muelleris teiravosi teipgi apie my
tus kitų veislių, visiškai neisirišančių su indogermanų šei- 
mvna; reikia tik perskaityti jo Chips ir įvairias knygas apie 
pietinę Afriką bei Polynėziją, idant’ įsitikinti tame. Bet 
jis savo mvtų aiškinimuose tvirtai apsistoja rubežiuose 
indogermaniškų studijų. Tyloras, priešingai, nori kaman
tinėti mytus pas veisles ir tautai gyvenančias po šiai dienai. 
M Muelleris visuomet pradeda kamantinėdamas žodį su
radimui rakto mytui; Tyloras tvirtina, jog tikra ir ciupm 
analogija yra pagrindu mytologijai ir jog žodinių metaforų 
kaita vrak antriniu faziumi. Bet čion teipgi iiziskas aiški
nimas yra pritaikomas daugeliui mytų; štas įvyko ėmus 
plačiau tyrinėti padavimus. Padavimai apima visatą, kas 
yra liaudiniu, ne tik rašliavoje, bet ir supratime, papročiuose 
ir būduose. Tankiai būva kuoveizdžiausias panašumas 
terp to, kas yra išimtinai pas žemesnes veisles ir to, kas 
išlikęs! žemesniuose civilizuotų žmonių shiogsniuose. Šita 
tai medžiaga ir vadinasi padavimais. Ji apima pasakas, le
gendas. visokios rųšies prietarus, dainas ir melodijas, patar
les ' ir žaismes, naminio, kaiminio ir bažnytinio gyvenimo 
budus žodžiu, visokius dalykus, kurių čion negalime pa
duoti suskirstytoj kaleinoj. Keletas sulyginamųjų mytologijų, 
kaip be Gubernatis, Schwartz ir Kuhn akylai prisidėjo 
padavimais, bet visuomet stengėsi įdėti juos į rėmus savo 
pedantiškų1 nuomonių.' Suprantamesnis ir teipgi asmeniš
kai kliokis buvo vartojimas, kurį J. Grimm savo vokiečių 
mvtologiioj padarė “niekuomet nepasiliaujancia gyvų bū
dų ir legendų tėkmė”. Bet daugumas jo mokinių įėjo 1 
sulyginamosios mytologijos vagas, nors Lachmanno moky
kla laikosi tūlame atokume nuo to. Mannhardt savo pra
kalboje prie “Antike Wald und Feldkulten’, 18/6, apskel
bė griežtai savo perėjimą nuo sulyginamosios 1 antropolo- 
giška mokyklą priešingai ne tik savo paties ptrmesmems 
darbams ir Grimmo mokiniams, bet ir Grimmui pačiam. 
Dabar priešingumas terp sulyginamosios metodos ir antro
pologų ir padavimininkų metodos yra be galo astrus, ypa- 
^gli terp >rancuzų ir anglų padav.mnnnky ka.p Gardoz 
A Lang ir kiti. Abi puses laikosi pnesmgumo ne su 
tikru kaltumu, tik su ironišku prasinesybės įsvyrdau. Pa- 
davimimnkai juokiasi iš sulyginamosios metodos, kuri ru- 
bežiuoja savo sulyginimus tik indogermanais ir atanato 
imti i skattlių stipresnes analogijas terp mąsciy mdoger- 
maniį ir laukinių. Jie laiko priimtu, kad mytai reikia ais-

Taigi besiskėtimo pajiega, kurią 
vandens garas gali tuAėti, yra juo 
didesnė, juo temperatūra augštes- 
nė; jei ruimo temperatūra yra ga
na žema, tai garas turės tik men
ką besiskėtimo pajiegą pirm tirš- 
tėjimo prasidėjimo. Todėl di
džiausias sugedimas neužkenks 
tiek, kad pagimdyti ligą. Bet jei 
temperatūra yra augštesnė, van
dens garo apštis, reikalinga per- 
sitonimui, bus didesnė, o teipgi ir 
išmetu apštis.

“Tokiu budu oro užteršimas pri
klauso nuo temperatūros, nežiū
rint į tai, kiek anglinės dujos jis 
turėtų; šita kritiškoji uždaryto 
oro temperatūra prityrimu yra pri
pažinta apie 25’ Cent (87° F.)..

Praktiški išvadai. t Mes galime 
oro namuose ar viešose vietose su
gedimą apskaityti ne anglinės dujos 
matavimu, bet galime daug leng
vesniu budu, pastebint termometro 
ir bygrometro parodymą. Pasku
tinysis visuomet privalo stovėti 
kuotoliausiai nuo IQO (prisisotini
mo laipsnio), termometras gi turi 
rodyti žemą temperatūrą (apie 
68° F.).

Kartais termametro gali užtekti; 
jis turi rodyti žemiau 68° F. Vė
dinimas yra būtinas ir turi būti 
ne retkartinis, bet tolydinis, šitie 
apsisaugojimai neapdraus oro nuo 
susiteršimo, jei lauke oras nėra ga
na tyras. Tas vienok retai atsitin
ka miestuose. X.

padarė visą musų senovybės pažintį neapsieitina pagelba tar
dant mytus. Jis teipgi pravedė būtiną skirtumą terp aktu- 
ališko myto ir jo poetų ir raštininkų gvaldymo ir padarė 
butinu išdėstyti mytišką medžiagą į jos pradinius elemen
tus. Šitas viskas yra nusistojusiais išvadais, kurių jokis 
mytų tardytojas negali užginti, neišsižadėjęs išsyk visokio 
savinimosi moksliško pobūdžio. Žiūrint j K. O. Muellerio 
darbo klaidas pirmiausiai mums pasimato, jog jis perdaug 
didelį ženklinimą priduoda vietiniam daugelio mytų po
būdžiui, kaip tas svarbu nebūtų, ir ypatingai, jog jhs per
daug atskiria graikų mytus nuo rytinių jų. Teisybėj jis pa
taria mytologams tardyti kitas mytologijas be graizų my
tologijos, idant pilnai įeiti į mytišką mąsties atmosferą, 
bet jis atmeta visokį istorišką susirišimą terp graikų jt sve
timos civilizacijos. Męs žinome šitą pažvalgos siaurumą 
esant klaida, bet vargiai tegalime jį kaltinti tame, atmin
dami, jog jis matė blogą darant tolydiniais nusisiuntimais 
prie rytinių kunigų išminties ir nematė dar šviesos, kurią 
sulyginamos studijos turėjo atgabenti po jo laikų.

Nauja gyvastis, kuri, anot K.. O. Muellerio, buvo rei
kalinga mytologijos studijai, atėjo jai iš sulyginamojo kal
bų tardymo. Sulyginamosios mylblogrjos įsteigtoji! neuž
ginamai yra Max Mueller. Pirmiausiai turime pažvelgti, 
kokią svarbą jis priduoda kalbų tardymui, nes jis ankstau 
yra sujungtas su visa kalbos filozofija. Kalba, anot jo, 
nėra savarankiška išraiška, bet. būtina mąsties sąlyga. To
dėl žodžiai ir vardai turi raktą supratimams ir mastinis. 
Jei, iš vienos pusės, kalba yra apsklembiama mąsties, tai 
mąstis teipgi vra apsklembiama kalbos; kurgi, kalba gali 
įgyti nepriguhningą galybę ir veikti vėl į mąstį. Mytolo
gija, anot jo, ištiesų yra mąsties forma, ne “quid”, tik 
“quade”; mąsties forma teip asmeniškai apsklembiama kal
bos, kad ji kuone galima pavadinti “kalbos liga”. Šitas 
savotiškas apsireiškimas yra charakteristiškas žmogaus laip
sniui besivystyme, kuriame vyrauja ne abstraktiška mąstis, 
bet konkretiška įžvalga. Todėl ją randame visuose kudiki- 
niuose, teip sakant, ir gamtiškuose laikuose bei senovės są
lygose ir tuose šiolaikinė? draugijos sluogsniuose. kurie 
išlaikė savo liaudinį pobūdį. Todėl mytadariskas procesas 
gali būti pastebėtas teipgi, teip vadinamoje šiolaikinėje my- 
tologijoje. Kalbos savotiškumai, kurie nuvedė prie šutvė-*  
rimo daugelio mytų, yra žodžių gimtini, daugvardžiu (po- 
lyonymu) ir vienvardžiu (synonymu), poetišku metaforų, 
ir tt. Maxas Muelleris*)  smarkiai protestavo prieš klai
dingą supratimą, jog jo išsireiškimas “kalbos liga” apima 
visą jo .pažvalgą į mytologiją. Mytologija, sulyg jo, yra 
supratimo forma, kurio permainymui kalbi yra svarbiausiu, 
bet ne vieninteliu pabūklu; daug dalykų, ne viskas, gali būti 
išaiškinama nusisiunčiant prie kalbos ir Maxas Muelleris 
pats prasergsti žmones nuo perdėjimo, kuris paprastai seka 
kiekvieną naują teoriją. Bet šita didelė kalbos svarba 
mytologiskonis studijoms yra įgyta tik per sulyginamąją 
filologiją ir ypatingai ant indogermaniškos dirvos. G. 
Hermanu, ir kiti pirma jo, griebėsi etimologijos mytų iš
aiškinimui, bet jie apsiriko, nes jie laikėsi tik graikiškosios 
kalbos. Bet Boppui ir kitiems sutverus sulyginamąją filolo
giją lingvistiškos studijos ne tik atidarė platesnę apregę, 
bet ir aprūpino tvirtu jiagrindu mytologiškas studijas. Gi
miningumas indogermaniškų kalbų yra priimtas išvadas ir 
likosi pagrindu kitiems išvadams etimologiškame, graniatiš- 
kame mytologiškame ir istoriškame tyrinėjime. Atsakyda
mas į tulus vėliausius užmetimus vertei lingvistiškų studi
jų mytologijai, M. Muelleris neseniai padavė sulyginimą:—

Diauš— Pitar= Zeus Pater= Jupiter= Tyr, 
kaipo didžiausią istorišką 19to metašimčio atradimą, ku
riuo kiekvienas senovės istorijos bei mytologijos tyrinėtojas 
turi kreipti savo kelią kaip marininkas kompasu*).  Tokiu 
budu klausimas sulyg graikų ir rytinių tautų, jungimosi, 
kuris pirmiau buvo didžiausia maišatim, staiga likosi iškel
ta sulyginamosios filologijos iki moksliškai tikrybei. Pas 
indogermanus galime kalbėti apie primityviškus laikus ir 
apie primityviškus žmones. Gausa žodžių, bendrai vartoja
mų žmonių priklausančių šiai šeimynai, leidžia mums pa
žint sąlygas ir gyvenimo būdą bei tikėjimiškas nuomones - 
šitos visos veislės. Aiškindami vardus jų dievų, juo la
biau pradedame suprasti jų mytologiją.

Daugelis užmetimų buvo sukelta tai daliai, kurią M. 
Muelleris skiria kalbiškoms studijoms susirišime su myto- 
logišku tyrinėjimu. Nereikalaujame nieko sakyti apie už- 
mėtinėjimus, kurie visiškai paeina nuo klaidingo supratimo. 
Tūli paradoksiški Maxo Muellerio išsireiškimai teip buvo 
susukti ir iškraipyti, kad visiškai kitokia prasmė negu ta, 
kokią jie turėjo, neteisingai buvo priduodama jiems. Dar
kymas jo metodos negali būti kalte metodos pačios. Teisy
bė, jog tūli, teip vadinami, sulyginamosios filologijos išva
dai toli gražiu nėra teip tikri kaip tik ką privestas suly
ginimas. Kitas, daugiau tikras užmetimas buvo daromas 
šitai metodai. Kasimas kalbos kastynėse, esą, yra didelės 
vertės, bet jis yra pavojingas apsklembimui mąsčių; ir kuo
met filozofija abelnai yra beatsižadanti pavojingo papro
čio duoti etimologiją vietoje apsklembimo, tai kitas labai 
panašus yra įvedimas į mytologiją. Męs tankiai užmirštame, 
jog pradinė žodžio prasmė gali būti visiškai kitokia, negu 
jo vėlesnis vartojimas ir jog męs randame panašius mytiš- 
kus supratimus su visai kitokiais vardais ir labai įvairius 
su tais pačiais vardais. Šitas užmetimas reikia rimtai^ ap
šnekėti. Galima manyti, jog dalis sulyginamosios filologi
jos, lošiama mytologijos aiškinime, yra niekesnė, negu iš pir
mo buvo manoma; bet tas neišeina, kad didieji ir garsus fi
lologijos atradimai butų beverčiais šitoje linkmėje. Kaip 
mytologai nesiaurintų, vartojimo etimologijos, jie niekuo
met negali užmiršti “lesson of Jupiter”, ar palikti vagas, 
į kurias tyrinėjimas yra įtrauktas sulyginamosios filologi
jos. Labai tas yra gerai vartoti obalsį, “ne žodžiai, tik 
prasmės”, bet daugelis M. Muellerio priešininkų, pav., E. 
von Schmidt, skaudžiai apsiriko pergreitai bėgdamas nuo 
filologijos grasos ir medžiodamas prasmes be priderančio 
ištyrimo jų perdavėjų, žodžių.

•) Prakalboje, prie W. W. Gill's Mytha and Songs from the South 
Pacific (1876), kuri verta yra perskaitymo.

X) Max MueUer. The Lesson of Jupiter CNineteenih Centura, Oc- 

ū M. Muelleris parodė šitą teisingo mytų aiškinimo te
oriją geliais pavyzdžiais. Męs pasirinksime iš jų mytus 
apie Refalos, Eos ir Prokris. Kefalos yra saulė, HęrsSs 
sųnurnį, tai yra rasa, todėl saulė, užtekanti viršum rasotų 
laįukų.jjEos palaikė savo užvardinę aušros prasmę. Prokris 
nuo sahskritų šaknies park, šlakstyti, pritaikomas lietaus 
lašamu todėl — Hersei, kuri teipgi paimta nuo sanskritų 
šąkniea zriT, šlakstyti. Mytas todėl gali būti išdėstyta ket- 
veriopai:,— Kefalos myli Prokrisę, vadinas, saulė bučiuoja 
ryto rasį; Eos myli Kefalos, vadinas, aušra myli saulę; 

, Prokris yra neištikima, bet jos naujas mylėtinis, nors po 
kita priedanga vis yra ta pati Kefalos, t. y. saulės spindu
liai, atmušami daugeliopose rasos lašų varsose. Prokris ant
galo yra nudedama Kefaloso, t. y. rasa yra sugeriama 
saulės. Iš šito pavyzdžio galime matyti, jog kalbiška aiški
nimo metodą meta šviesą teipgi ant mytų turinio, parodyr 
dama kaip užpakalyj dievų ir karžygių vardų yra gamtos 
apsireiškimai teip, kad mytologija išreiškia, gamtos istoriją 
'kaipo ir dievų istoriją. Sulyginamosios mytologijos, mo
kyklos pasekėjai dirbo be išėmimo šitoje linkmėje, nors bu
vo teipgi pažymus skirtumai nuomonės. Nežiūrint į ma
nomą kalbiškų išvadų tikrumą buvo ne tik pažymus skir
tumas sulyg etimologijų ir aiškinimų, bet teipgi nebuvo 
pilno sutikimo net sulyg svarbiausių dalykų. Dvi moky
klos, vadinamos sauline ir meteorologiška, nukrypo į įvai
rias puses; pirmutinė, kurios pripažintu vadovu yra M. 
Muelleris ir Cox jos karštu apgynėju, kuone visuose my- 
tuose mato pasakas apie saulę, kuri užteka ir nusileidžia, 
bėgioja, važinėja, bastosi kaipo narsus karžygis, neištiki
mas ar laimingas mylėtinis, laidydama savo vilyčias, pas
kui nusenstanti ir mirštanti. M. Muelleris mato aušros 
mytus pasakose apie Saramą, Heleną, Erinneyes (Saranju), 
Aditi, Atėnę, Eos ir Titanus, Kefalos, Eos ir Prokris, 
Dafnę ir Apolloną, Urvasi ir Pururavas, Orfėjų ir Euridi- 
ce, Charis ir Eros. Visi šitie mytai, kurie sulyg M. Muelle
rio, yra didumoj tos pačios svarbos, kitų mytologijų aiški
nama kitaip. Ypatingai meteorologišk(5 mokyklos pase
kėjai, kaip Kuhn, Sduvartz ir Darmestetcr. Įyrsur atranda 
perkūnijos dramą. Sulyg jų, mergos ir lobiai yra laikoma 
dhngaus tvirtovėje, saugojamoje tamsių baisnnų, kol stiprus 
dievas ir drąsus karžygis nenugalabina slibinų, neišvaduo
ja mergų ir neišneša lobio, šitas reikštų, jog šviesa ir 
dangiškas vanduo yra laikomi apkalimi tamsiuose griausti
nio debesiuose, bet prašvinta ir ima lyti ant žemės, praplė
šus deliesius ir išgiedrinus orą. Kiti mytologai priima abu
du aiškinimus ir pasirenka vieną ar abu aiškinimui atskirų 
mvtų. Kitais gamtos apsireiškimais, nuo kurių paimta my
tai, yra kosmogoniškas dangaus ir žemės tuokimasi, augalų 
anglis ir’žemės formų keitimas įvairiais meto sezonais, me
tinis satilės bėgis per zodiako ženklus ir didžiųjų upių pat- 
vin^mai“,-k. v. Nylius. Abelnai tai yra paprasti, taikliškai 
atsikartėjami ir abelnai matomi gamtos apsireiškimai atran
dami mytuose. bet kartais tik daugiau vietiniai ar išdrai
kyti apsireiškimai.1 Laistner, pav., bandė išaiškinti kele
tą tavu/ tūlais migliniais tvėrimais!, kurie gali būti paste
bėti ant tam tikrų Alpų*)  augštumų. Sulyginamosios my-
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kinti padavimais, o ne padavimai mytais, kitaip sakant, 
kad mytiškos pasakos kilo iš stovio žmogaus sužinybės, »kg^g 
kią galime studijuoti ir po šiai dienai terp laukinių ir žer 
niųjų luomų. Šitas visai yra priešingas tam, kas bi^vo 
romą pirmiau, atrandant graikų mytuose senos, grynos i 
augštos išminties liekanas, kuomet dabar tie patys mytai su 
savo netikusioms ir graikams patiems kuolabiausiai pasi
piktinamoms pasakoms yra statoma liekanomis perijodo, 
kuriame graikų pratėviai stovėjo ant to paties intelektu- 
ališko laipsnio, ką šiądien bušmėnai ir australiečiai. Tei
sybė, kad teisybės grūdas šituose tvirtinimuose galima at
skirti nuo didelio perdėjimo, su kuriuo jis yra duodamas 
mums. Reiškus šitos metodos viršus yra tame, kad per ją 
tyrinėjimas padavimų likosi paliuosuotas nuo mytologiškų 
taislų kliūčių ir kad ji atmetė savinimąsi vartojimo išvadų 
šitų studijų kaipo rųšies “basse-mythologie” jie bent tik 
paaiškinimo dėl, gerai prirodytoms mytologiškoms pažvaL 
goms. Bet mytologiški išjieškojimai apturi teipgi pozity- 
višką naudą iš šitų studijų. Ikišiol aiškinimai imdavo my- 
tą paprastai kaipo mąsties formą ir stengėsi atrasti jo 
išlaukinę formą ir vidurinę prasmę; susirišimas gi terp 
žmogaus mąsčių ir veiksmų, myter ir kulto, legendos irV 
budo, pasakų ir papročių buvo visai nepaisomas. Šitas yra 
tašku, linkui kurio antropologiškoji mokykla kreipia dide
lę atidžią. Ji neaiškina daugiau, kaip tą sulyginamoji my
tologija darė, budo mytologiškų supratimu, bet antrąjį ’ 
pirmuoju. Nors šitie aiškinimai nevisuomet atitinka tikrą 
vietą, bet mažesnis pavojus yra suklysti su antrais, negu 
su pirmutiniais. Pilnai senoviška mytologų mokykla ban
dė surasti mokymus, buk, mytuose paslėptus. Sulygina
moji mokykla - labiausiai užimta mytiško supratimo for
ma, kuomet antropologiškoji meta šviesą ant abelnų inte- 
lektuališkų sąlygų ir išlaukinių apystovų, kuriose mvtai 
kilo. Nuo šitos atžvalgos įvairios mytų aiškinimo pakrai- • 
pos turi abelną teisybės iždą; bet. jos turi duoti save tai
syti, būti papildomos ir rubežiuojamos viena kitos.

Šita istoriška apžvalga įvairių mytologiško aiškinimo 
mokyklų parodo, jog daug yra nuveikta, bet dar daugiau 
lieka nuveikti. Šitas bus dar aiškiau, jei męs pažvelgsime 
į visą mytologijos lauką.

Męs matėme, jog myto aiškinimas neturi būti nieku 
daugiau kaip jo istorija. Musų uždaviniu nėra atrasti raci- 
jonališką grūdą neracijonališkose pasakose, bet aprašyti 
myto tvėrimąsi ir augį. Šitas, be abejonės, yra labai sunku. 
Mytologija turi tiek daug pusių, jog męs neprivalome at
mesti jokio aiškinimo budo; ir vėl butų labai išdidžiu ban
dyti aiškinti viską veinu dalyku. Paminėsime kaikurias svarr1 
blausias mytų rųšis, pirmiausiai gi tas, kurios turi istorišką 
pagrindą. Nors euhemerizmas turi labai blogą vardą, bet 
negalime užginti, jog nuomonėse, kurias senovės <.autos 
tveria apie savo pradžią, legendos su istoriškuoju bran
duoliu ir mytai, tankiai teip ankštai yra susipvnę, jog nėra 
galima surasti koki istoriški faktai išpradžių buvo jose, nors 
męs negalime, nepripažinti istorišką faktą kaipo iki grindą 
legendai. N^alime užginti, ir Grote tą pripažino sulyg 
graikų senovybės, jog pasakos apie senas kares ir vande
nines keliones negali būti iš grynai gamtiškų mytų, jog pa
sakiškieji ■ karžygiai negali visai, būti dievais, atvarytais 
ant žemės, bet kartais gali būti dievinami žmonės. Veltui 
bandytume sunkti istoriją iš myto ir legendos. Nors tas 
galėtų nuvesti prie besuomonių, bet ne .mažesne besuo- 
mone butų stengtis pusiau istoriškuose asmenyse, kurgi —r 
net legendose ir Seno Įstatymo pasakojime, nerasti nieko 
daugiau, kaip tik gamtiškus dievus. Kodėl legendos apie 
gardų įkūrimą, trojinės karės istoriją, nibelungų giesmė, 
izraėlitiškų patriarchų legendos ir pasakos apie daugini
mąsi naujų zelandiečių, ir tt. negali turėti tiek istoriškų 
elementų, kaip juos sunku nebūtų išskirsti? Euhemerizmo 
vardas turėtų būti prasergėjimu nuo įpolimo į senas 
klajdas, bet męs neprivalome bijotis pripažinti tą, kas tik
rai reišku, būtent, kad keletas mytų kilo iš istoriškų nuo- 
tikių. Musų nuomonė apie naujesnę euhemerizmo formą, 
prisiulotną H. Spencerio, išvedančio visą tikėjimą iš miru
sių dvasių kulto, buvo parodyta pirmiau.

Kaipo svarbia mytų rusimi visuomet turime laikyti 
tuos, kurie priklauso nuo asmininimo ir gyvastinimo gamtos 
apsireiškimų. Jei antropologiškoji mokykla priduoda sau 
išvyzdį atmetančios visus gamtiškųjų mytų aiškinimus, tai 
tas yra tik nudavimu, kadangi negali būti rimtos abejonės 
sulyg didelės gamtiškų mytų svarbos. Viskas, prieš ką 
męs protestuojame, tai tas, jog šitas aiškinimas turi būti 
pritaikomas ne ten, kur jis nėra tinkamas ir j jog žmonės 
gali užginti visokių mytų buvimą, bet ne gamtiškųjų.

Be šitų dviejų rųšių yra kulto mytai, turinti savo pa 
eigą nuo kulto ar vietos. Yra teipgi civilizacjos mytai 
prirašanti civilizacijos pradžią, ugnies ir žemdirbystės išradi 
mą, ir tt., dievams ir karžygiams. Yra vėl kosmogoniškiej 
mytai, aprašanti svieto pradžią; etiologiški mytai, išved 
visokiais įspūdingas aplinkybes, k. v. šiaurinės Amerik 
raudonodžiai sako, jog raudona jų pypkių žemė yra 
pratėvių kunu. Yra geografiškieji mytai, pilnai apr 
Peschelio; romantiški mytai, papuošti vaizdinimo ir 
mologiški mytai padaryti kalbos. Tyloras ir Langas 
išskaitę keletą mytų rųšių, kurių męs čion paminėjome tik 
kelias. Daugelis naujų atradimų parodo mums naujo budo 
mytų tvėrimosi žymes, teip šitai Clermont-Ganneau tvirti
no keli metai atgal, jog daugelis graikų mytų nėra nieku 
daugiau, kaip tik menkomis pasakomis, sumąstytoms graf- 
kų išaiškinimui paveikslų ant molinių puodų nuo finikų H 
pirktų. Ką męs nemanytume apie šitą ikonografišką aišf I 
kinimą, tai visgi jis parodo, jog galimybės mytų aiškinim/ H 
toli gražu nėra išbaigtos ir naujos aplinkybes visuomet gt{ ■ 
Ii būti atrasta, kurios prisidėjo prie mytų tvėrimosi. ■

Tikrai moksliškame mytologijos tardyme reikia atskvt^ 
daug daugiau, negu paprastai yra daroma, pradinę myto 
asmenybę nuo jo vėlesnio lankstymosi rašliavoje, pliastiš- 9 
koje dailėje ar kuniginėje teologijoje. Mytologiškų vardų ■ 
aiškinimas ir visa kas sulyginamosios mytologijos gali tik J 
supažindinti su mytologiška medžiaga ir tai tik iš dalies.» V 
Giminingų žmonių mytologijųSulyginimas parodo mums I 
ką visa priešistoriškoji veislė turėjo bendro. Vienok šita ■ 
priešistoriškoji mytologija neturi būti maišoma su tautiš- ■ 
kąja mytologija. Labai tankiai atsitinka, kad jas sumai- I 
šo išvieno, arba vietoje graikų mytologijos priešistoriškoji I 
mytologija yra siūloma mums. Bet antroji išaiškina pir- ■ 
mąją tik labai mažai ir jas griežtai reikia laikyti kas sau. ] 
Priešistoriškoji mytolopja, kaip ji yra teikiama sulygina- 1 
mųjų studijų, yra labai naudinga atidengimui mums vardų 1 
ir pravardžių prasmės, mytiškųjų išvyzdžių ir ceremonijiš- 1 
kų būdų, paduodama mums, teip sakant; padaviminę nie- 1 
džiagą, kuri buvo tautų perdirbta jų istoriškame besivysty
me. Indų gi, persų, graikų, romėnų ir germanų mytolo
gijos turi parodyti mums kuomi mytai yra buvę kiekvienai 
iš šitų tautų, kaip jos žiurėjo į juos, ką jos padarė su jais
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Kiek senovės Graikai ir Romėnai pri
sidėjo prie pastumėjimo gamtos 

mokslų priekyn.
IŽ VISOKIŲ AUTORIŲ SULASĖ j

Jonas Šliupas, M. D.

gaus ir visokius metlaikius, o negalėdamas 
išmanyti, kokios priežastys tai padaro, j ieško
jo globos viską paveždamas dievams ir ma- 

' nydamas, kad viskas rėdoma jų galvos link
telėjimu.”

Šeštoje ir paskutinėje knygoje, kurios už
baigimą, rodos, sustabdė mirtis, Lukrėtius aiš
kina “įstatymą vėjų ir audrų”, žemės drebėji
mų ir ugnekalnių išsiveržimą, už kuriuos žmo
nės “per kvailumą, apkaltina dievus”, kurie 
tuomi parodą savo papykį. Ir kaip marga 
buvo ta krūva dievų, ant kurių jis išpila savo 
piktumą ir panieką! Apikantrus Romos pan- 
thėonas priiminėjo svetimus dievais su pagar
ba: iš Phrygijos parveždino Kyblę, didęję 
motiną, 204 m. prieš Christų; Izis atkako iš 
Egypto; iš Graikijos atplaukė Hėrakles, Dė- 
mėtėv> Asklėpios ir kiti dievai. Bet jie nerū
pėjo romėnams kasdieniniame gyvenime tiek, 
kiek jų dievukai naminiai. Iš indigitamentų, 
surašų tų esybių, atsižinome, kad nemažiaus 
kaip- 43 dievams rūpėjęs tik vaikų veikimas. 
Kad ūkininkas meldė nuo motinos žemės skal
saus užderėjimo javų, malda nieko neženkliu 
tų, jeigu jis podraug nesišauktų prie “dva
sios arimo žemės ir dvasios sukartojimo; 
dvasios vagojimo ir dvasios užarimo sėklų; ir 
dvasios akėjimo, ravėjimo ir dvasios javų plo
vinio; dvasios suvežimo javų į daržinę; ir 
dvasios jų vėl išvežimo”. Priegtam šalyje 
paspitę buvo Chaldejų astrologai ir metėjai 
burtų; Etruskiški žyniai, pilni “Kūdikiškos 

y žaibo žinios”, kurie pranašavo atsitikimus iš 
žarnų aukautųjų gyvulių; o su jais lenktynė
mis ėjo valstijos apmokamiejie burtininkai 
(augurai), nuburiantiejie valią dievų iš čiul
bėjimo ir linkmės lėkimo paukščių. Ar ste
bėtina, kąd satyrikaš tokios gadynės galėjo iš
sitarti r^šalis taip tirštai apgyventa yra dievų, 
jog beveik neliekti vietos žmonėms”.

Tai-gi galime pasiteisinti, kodėl Lukrėtių 
talpiname eilėje pijonierių; jis pridėjo du svar
biu dalyku prie mokslo; beje, pirmykštį nuož
mybės \stovį žmogiškos veislės, ir šaltinį įtikė
jimo į dūšią ir ateinantįjį gyvenimą. Kaslink 
pirmojo punkto, lai antropologiški tyrinėjimai, 
sukrovę tiek medegos bėgyje pastarųjų 70 me
tų, nedaug ką daugiaus padarė kaip tik papil
dė braižinį, kurį įžvalgus Lukrėtius buvo nu
piešęs. Kaslink antrojo punkto, Lukrėtius iš 
kalno atspėja, beveik su išgalėmis prisivaidini- 
mų teoriją pradinio įtikėjimo į dvasias visa- 

. tinai, kurią Herbertas Spencenš ir Ę)r. Ty- 
4oris, sekdami paskui mintis Humes ir ^Tli
goto, suformulavo ir parėmė daugybe * atrody
mų. ką svietas skeli Lukrėtiui, tą teologėj 
mėgino pridengti. Aristotelis, kurio *tobuli- •) Typaa.

likos įžymesnių, typiškesnių kolionijų, kelių 
dirbtuvių tyPų* “mainų”, skerdyklų, plieno 
dirbtuvių, farmų,. siuvėjų, kurpių dirbtuvių; 
įvairių biznių typų: saliunų, bankų ir tt. Ra- 
galiaus atskirų ypatų typų kiekvieno amato, ; 
profesijos: paprasto darbininko mainoj, Jar- 1 
moj, dirbtuvėj (pabrike), amate; saliuninko, : 
bankieriaus ir tt....

Tokiu budu nusileidę į pačias gyvenimo 
gelmes, surankioję grūdas po grūdą įvairiau
sius jo apsireiškimus, suglaudę^, viską į krū
vą. sulyginę ir perkratę, — galėsime kėsytis 
surasti įstatymus, kurie valdo musų visuome
nės gyvenimą ir drįsime spėti, ką ateitis le
mia musų visuomenei.

Jeigu ankieta t e pakeliama vien didelėm 
įstaigom valstijom, tam tikrom draugijom, 
tai monografija prieinama kiekvienam inteli
gentui, kuris uoliai norėtų patarnauti visuo
menei sutaisymu monografijos tūlo typo lie
tuvių kolionijų, dirbtuvių ar pavienių ypatų.
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' ~ m _ tautai numenu rincri tikro išeiviu SiCAlCiaUS.mas šv. tėvų ir mokytojų “šulu tikėjimo”; o 
" lAikrėtius, kuris atmetė tikslą, buvo tik “ana- 

thema maranatha”.

VIII. UŽBAIGA.
Stovėdami ant slenksčio krikščioniškos ga

dynės, galime apsistoti ir pasiklausti, kąrgi 
galų gale randame spekuliacijose graikų ir 
romėnų, kurias Thalės Jonijoje pradėjo (su 
šiokia tokia {veikme Rytų, 6-me šimtmetyje 

. prieš Christų), o kurios užsibaigia taip kilta 
poema Lukrėtiaus? Žinomas daigtas, tose 
spekuliacijose nereikia daugiaus ką matyti kaip 
tik besiartinimą prie šiągadyniškųjų teorijų:

1. Yra pirmutinė substancija (pirma ma- 
teria), kuri esti tarpe visatirio atmainingumo 
daigtų.

2. Iš nieko niekas teišeina.
3. Pirmutinė substanvija nėra sunaiki-

4. Visata yra padaryta iš nedalytinų dale- 
, vadinamų atomais, kurių visokeriopi susi- 
įgimai, valdomi neatmainingomis gentysto- 
•, pagamina visokeriopumą daigtų.
5. Atmaina yra įstatymu daigtų, ir pasida- A žaisme priešpry šiuo j ančių spėkų.B 6. Vanduo yra neatbūtina sąlyga gyvasties. B 7. Gyvastis kilo iš negyvuojančios me- 

B ps-
■ 8. Augalai atsirado prieš gyvūnus; augs-
■ iiejie organizmai turi atskiras lytis, ir at-
■ Mo vėliaus negu žemesniejie.I 9. Neprielankios sąlygos išmarina tulus or- 
Bbnizmus, ir padaro tokiu*  budu vietą geriaus B" bmeims arba prisitaikantiems.B fO. Žmogus paskiausiai atsirado, ir jo pir- 

Jnis būvis atsižymėjo laukiniškumu. Jo 
os pabuklės jr ginklai buvo iš akmens; 

■otam, išradus varį, iš vario; ir galiaus — iš 
geležies. Jo kūnas lyginai kaip ir dusia susi
deda. »š atomų, ir dūšia gaišta, kunui mirštant.

’ęn yra, plačioje apibrėžoje, palaikai pa- 
k|5»vuwR?ių teorijų, palikti Joniškosios moky- 
pjos ir jos įpėdinių, kurios teorijos rods užpa- 
I *’*h  pasitraukė, kada Athėnai tapo centru 
protiškojo gyvenimo, kur svarstymai nuo fy- 
piškųjų susigaubė ant atiškųjų užduočių, ku- 
Įrios nepriguli prie musų peržvalgos. Nors 
[Aristotėlės, savo ilgomis ir stropiomis obser- 
vacijomis, į tai negali būti priskaitytas, faktu 
pasilieka*,  kad svajonės, o ne eksperimentas, 
viešpatavo graikų spekuliacijoje, ir fantastiški 
jų spėjimai, lygiai kaip klaidžios idėjos apie 
žemę ir dangų ilgai-ilgai gyvavo. Yra tuomi 
stebėtiniaus, kad taip daug dalykuose tyrinė
jimai toliaus ėjo tokiu pačiu keliu po jų ilgo-
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apsistabdymo) ir tuomi labiaus matoma, kad 
niekas moksle ar dailoje, ir ne daug kas tėolo- 
giškose spekuliacijose, bent pas Vakarų tau
tas, tegali būti suprantama, neatsižvelgiant į 
senąję Graikiją.

Kiekvienas gali pasiskaityti pats graikų 
istorijoje, kaip Graikija ir graikų naujokynės 
tapo apverstos romėnų daugiaus negu šimtas 
metų prieš Christaus gimimą; ir kaip graikai, 
netekę laisvės, iš lengvo atlėžo mylėję/mokslą 
ir išradinėjimus. Rods Aleksandrijos mo
kykla dar garsėjo keletą šimtmečių po Chri
staus gimimo, tačiaus mokytojai, ten mokyto
ja vusie jie, atkartojo tik pamokinimus Ptolo
mėjaus, Aristotelio, Galėno, ir kitų garsių vy
rų, bet patys naujų buičių neįžiūrėjo nė ne
surado. Galiaus, 640 m. po Christui, arabai 
įėmė, tą miestą, ir jis neužilgio nužudė grai
kų pobūdį.

Tai-gi mums liekti aiškus pasimokinimas, 
kad skaitymas knygų negali pastūmėti mokslą 
priekyn, o tuomi mažiaus atkartojimas to, ką 
kiti mokino ar mokina. Jeigu mus įstabina 
didi išradiniai garsiųjų vyrų, ir jeigu patys 
norime tapti išradėjais ko naujo ir labo, netu
rime pasikakinti žinia, kas buvo kitų padaryta, 
bet patys turime stoti į darbą, kaip kad anie 
dirbo, beje, tėmyti dalykus gamtos ir atlikti 
bandymus patys: tad apsišviesime ir mokslą 
pastūmėsime priekyn.

Kaip daryti statistiką lietuviy Suvieny
tose Šiaur. Amerikos Valstijose.

M otto:
Statistika yra abipusiai aštrus kardas, 
jis kerta tuos, kurie nemoka ją vartoti.

Parašė

Juozas Gabrys
R.-tŠT.j S[ . .

Lietuvių skaitliuotojams (statistikoms)
Suvienytose Šiaurus Amerikos l 'aistijose

AUKAUJU.

5 PRAKALBA.
Keturios dešimtys metų praslinko, kaip pir- 

masai lietuvių būrys, nelaisvės ir vargo iš 
tėvynės varomas, išlipo ant naujojo svieto 
kranto. Per tą laiko tarpą suplaukė Ameri
kon šimtai tūkstančių lietuvių (tikrai dar nė
ra žinoma, kiek lietuvių yra Suvienytose Siaur. 
Amerikos Valstijose).
t Ilgamiu lietuvių išeivystė į Ameriką pasi
darė labai žyrptu veiksniu (faktorium) visa
me musų tautos gyvenime. Iki šiol šitas veiks
nys dar nėra rimtai ištyttas. Nežinom mes 
tikrai' visų priežasčių, pagimdžiusių lietuvių 
išeiyvstę Amerikon,'negalim tvirtai pasakyti, 

tautai, nežinom dagi tikro išeivių skaičiaus, 
nieko tikro negalim pasakyti apie jų (išeivių) 
ekonomišką, kultūrišką ir dorišką stovį, — nes 
negalim šito viso prirodyti skaitlinėmis, — žo
džiu sakant, Amerikos lietuviai negali pasi
girti pažįstą patys save.

Sunku butų buvę atrakti geresnį būdą ap
vaikščioti 40‘metų sukaktuves lietuvių išeivy
stės Amerikon, kaip padaryti sumanytąją kun. 
J. Žilinsko lietuvių statistiką. Ne abejoju, 
kad patsai statistikos sumanytojas ir visi tie, 
kurie jam pritaria, nemano užsiganėdinti vie
nu lietuvių suskaitomu, t. y. išaiškinimu, kiek 
yra išviso lietuvių Suvienytose S. Amerikos 
Valstijose, nes tai butų bergždžias darbas. * Be 
abejo, gerbiamas statistikos sumanytojas ma
nė apie statistiką plačioje žodžio prasmėje, ku
ri suteikia medegą giliam visuomenės paži
nimui.

Taigi keturiasdešimtmetei Amerikiečių vi
suomenei metas butų pačiai save pažinti, iš- 
tyrti. Vienintelis kelias savęs ištyrimui ir pa
žinimui — tai statistikos kelias. Bet tasai ke 
lias toli nelengvas; jis reikalauja milžiniškų 
pastangų, ne vieno, ne kelių atsidavusių visuo
menei darbininkų, bet visos visuomenės. No
rint priderančiai atlikti statistiką, negana gerų 
norų, negana pasišventimo šiam prakilniam 
darbui, reikia dar pažinimo pamatų statistikos 
mokslo ir vyriausių jos tyrinėjimo metodų.

Statistika yra abipusiai aštrus kardas, jisai 
kerta tuos, kurie nemoka jį vartoti. Ir ištie- 
sų, statistika šiandien — tai ne teip sau bite 
skaitliavimas, tai yra plati moksliška sistema, 
kuria naudojasi ne tik visuomenės, mokslai, 
bet ir kiti; ji turi savo tyrinėjimo metodas; 
kurių nepažinimas, arba nemokėjimas vartoti 
gali paversti niekais visą darbą.

Dabar, kuomet Amerikiečiai rengiasi prie 
šito teip svarbaus darbo, tikiuosi neprošali bus 
suteikus jiems keletą svarbiausių žinių iš 
statistikos sryties.
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• - ■! ’ Įžanga. -
tai yia statistikai Statistika yra 

mokslas, tyrineįantij visuomenes gyvenimo ap
sireiškimus su skaitlinių pagelba.

Statistika tyrinėja šiandien ne vien visuo
menės gyvenimo affeireiškimus, statistikos ty
rinėjimo metodomisUnaudojasi ir kiti mokslai: 
medicina, agronomija. Ta statistikos šaka, 
kuri užsiima žmonių tyrinėjimu, vadinasi de- 
mografijd. £ *T5

Visi statistikos*  pastebėjimai išreiškiami 
skaitlinėms, kurios pagaliaus renkamos į krū
vą ir garsinamos lentų paveiksle; kiekviena 
skaitlinė yra suma ištirtų daigtų, įvairių jų 
apsireiškimu ir ypatybių, nuosekliai išdėstytų 
sulyg išanksto apgalvoto pliano.

Statistika neužsiganėdina vien surinkimu 
ir apskelbimu žinių (skaitlinėse) apie tyrinė
jamus dalykus, bet ji stengiasi surasti ryšius 
terp įvairių apsireiškimų tyrinėjamų dalykų 
ir suvokti įstatymus, kurie juos valdo.

Statistikos naudingumas pripažintas iš se
nų senovės. Graikų rašytojas Ksenofontas 
pasakoja, kaip galvočius Sokrates kvietė vie
ną garbės trokštantį jaunikaitį, kursai norėjo 
valdyti valstiją ir vesti paskui save visuomenę 
vien gražiomis savo kalbomis. Galvočius iš
rodė jaunikaičiui, kad jisai teip manydamas 
lygus yra bepročiui ir pastotų didžiausiu pra
sikaltėliu, jeigu drįstu valdyti šalį, nepažin
damas jos turtų, neištyręs kame jos galybė ir 
kame silpnybė, nežinodamas kur yra silpno
sios ir opiosios priešų vietos.

Kiek tai yra/musų laike panašių jaunikai
čių!.... Jiems butų labai ne pro šalį pasi 
skaityti Ksenofontą.

Jeigu senovėje, kuomet gyvenimas dar 
nebuvo teip sudėtas, sukomplikuotas, statisti
ka buVo naudinga, tai šiandien ji stačiai yra 
reikalinga.

Iš tiesų, iš kur galima butų žinoti, kiek 
reikia mokyklų, jei statistika nepasakytų, kad 
ten ir ten yra toksai ir toksai vaikų skaičius 
mokslo amžiuje.. Kaip galima butų žinoti, 
kiek reik ligonbučių ir kaip didelių, jeigu sta
tistika nepamokytų, kad toj ir toj vietoj esti 
toksai vidutinis skaitlius sergančių. Kaip 
galima butų išanksto žinoti, ar tūla pramonės 
ar piklystės šaka turės pasisekimą, jei stati
stika nepadarytų kylančių, ar puolančių visuo
menės reikalavau. >

Statistika reikalinga šiandien visuose gy
venimo apsireiškimuose. * Visi mokslai dabar 
naudojasi statistikoj metodomis. Ji neša nau
dą visai žmonijai ir jvisi sluogsniai visuomenės 
— nuo vargšų iki didikų — pašaukti yra ly
giai naudotis jos vąisiais.

STATISyiŠKgS^ TYRINĖJIMO METO-

Jei nori pažinti abelną šalies išvaizdą, tai 
kopk ant augščiausio šalies kalno, arba, dar 
geriau; lipk į orlaivį ir kilk į padanges. Iški
lęs augštyn, išvysi visą šalį; pamatysi žaliuo
jančius miškus; banguojančius laukuose ja
vus; upę, it sidabro juosta apjuosiančią visą 
šalį; juodi, balti ir raudoni taškai ant žalio 
dugno, — tai sodžiai, dvarai ir miestai; gel
toni siūlai ir posmai, vienijanti juodai-baltai- 
raudonuosius taškus — tai vieškeliai, plentai 
ir geležinkeliai; toli ant regračio matos melsvi 
kalnynai.

Bet teip išvydę šalį, ar pažinot jus ją 
pamatinai? Ar žinot, koki medžiai auga miš
ke? Ar galit pasakyti, koki javai banguoja 
laukuose? Ar žinot, koki žmonės ir kaip gy
vena sodžiuose, dvaruose, miestuose?

Ne, ne ir nei.... Jus buvot per augštai, 
jus negalėjot pastebėti visų smulkmenų iš ku
rių susideda visos šalies paveikslas, jus tega
lėjote matyti abelną šalies išvaizdą.

Bet jei norite pažinti smulkmenas, nulip- 
kit nuo kalno, nusileiskit orlaiviu žemyn, įžen*  
kit į girią, o pamatysite, kad joje auga aržuo- 
lai, vuosiai. skroblai, beržai, eglės ir kiti me
džiai; pereikit lauką, o pamatysit rugius, kvie
čius ir kitus javus; įeikite į sodžių, dvarą, 
miestą, o išvysite tenai vyrus, moteris, vai
kus ir tt.

Taigi, norėdami pilnai pažinti šalį, visuo
menę, turime išpradžių pažinti ją abelnai. 
paskui smulkmeniškai. Statistikas (skaitliuo- 
tojas), tyrinėjant visuomenę, privalo naudo
tis abiem metodom, nes- jiedvi dapildo viena 
kitą.

'Abeinąs pažinimas visuomenės yra gali
mas keliu visuomeniškos ankietos*) ; smulkme
nų gi pažinimas, kursai seka ir dapildo abel
ną visuomenės h pažinimą, daromas yra su 
monografijos pagelba.

’A/C KIETA.
Ankietos esti dvejopos: paprastos (perijo 

diškos) ir nepaprastos. Paprastoji arba pe
ri jodiška ankieta yra daroma lygio laiko 
tarpuose — kas rnĮnuo, kas metas, kas penki 
metai, kas dešimts metų. Nepaprastoji an
kieta yra daronia jokiam ntpaprastain atsiti
kime. Imkime/ kaip dabar lietuvių visuome
nė Amerikoj, norinti padaryti visuotiną Be

dabar lietuvių visuome- 

tuvių suskaitymą Šiaurinės Amerikos Suvie
nytose Valstijose iš priežasties sukaktuvių 40 
metų lietuvių emigracijos Amerikon.

Paprastąsias, perijodiškas ankietas tegali 
daryti didelės visuomenės įstaigos: valstijos, 
miestų valdybės, didelės draugijos ir tt, 
užtatai tas ankietas tankiai vadina dar ad- 
ministratyviškomis. Žinios, surinktos su pa
gelba ankietos, kaip paprastos, teip ir nepa
prastos, teduoda vien abelną supratimą apie 
tyrinėjamą dalyką*).

•) Ankieta — 13 praac. t enqu*te  — tyrinėjimas; 
Sitai Bodis yra ▼artojamas statistikoj labai plačiai na*  
tiktai prancūzų kalboje, bet ir kitose, kalbose ir yra jau 
prigiję*  Moj mokslo šakoj kaipo terminas; užtat ai drj- 
etu*H  vartoti ir lietuvių kalboj.

^ąvysedisa Daleisklme, padarę ankietą lie
tuvių apgyventos kolionijose Šiaur. Amerikoj 
ir apdirbę atsaynčiai surinktąją medegą, at
rasime, jog aĮęlOOO lietuvių liekančių namie, 
Lietuvoj, atsieina A asmenų, iškeliavusių į 
Siaur. Ameriką. Toliau norėdami patirti, ar 
lietuvių išeivystė į Šiaur. Ameriką yra dides- 

a.t Ina^esnė, sulyginsime atrastąją lietu
vių išeivystės skaitlinę A su tolygiomis kitų 
tautų išeivystės skaitlinėmis b, c, d, ir tt. ir at
rasime a didesnę ar mažesnę už b, c, d... 
iš ko ir galėsime spręsti ar lietuvių išeivystė 
yra didesnė ar mažesnė, negu kitų tautų.

Toliau, norėdami ištirti iš kurių Lietuvos 
kampų yra daugiausiai išeivių, iš Didžiosios, 
ar Mažosios (Prūsų) Lietuvos, iš Vilniaus, 
Kauno, Gardino, ar Suvalkų gubernijos, turi
me atrasti kiek išeivių atsieina kiekvienoj vie
toj ant 1000 gyventojų.

•) Dar geriau butu, jeigu atovii adminlstratyviikos 
Rusų statiatlkoa leistų mums IšskaitliuoU šias skaitlines 
kiekvienam pavietui ir valttul.

Tokiu budu, sulygindami ankietos keliu 
surinkta Šianur, Amerikoj statistiška mede- 
ga su administratyviška Lietuvos statistiką 
(nors toli gražu netobula) apturėsime abelną 
paveikslą musų išeivystės užmarin.

Darbas šiuomi dar toli neužbaigtas, mes 
pažinom tik vieną musų išeivystės pusę, neuž
tenka žinoti mums, koks yra išeivių skaitlius 
atsinešimas prie brolių likusių tėvynėj, bet 
reikia pažinti, koks yra skaitlinis jų santikis 
su kitais Suv. šiaur. Amerikos Valstijų gy
ventojais. Prider ištyrti kokį nuotukstantį 
daro lietuviai išeiviai, sulyginus juos su vi
sais Suv. Šiaur. Amerikos Valst. gyventojais, 
paskui — kiekviename štate, pagaliaus __
kiekviename mieste.

Tokiu budu apdirbta ankietos keliu su
rinktoji medegą dar toli gražu neduos mums 
pilno paveikslo muš išeivystės į Šiaur. Ame
riką, ji teduos abelną supratimą apie lietu
vių išeivystę. Remdamiesi ant šios medegos, 
mes negalėsime susekti priežasties musų išei- 
yystę^, nemokėsime atrasti įstatymų, kurie 
ją valido, negalėsime įspėti, kas laukia išeivius 
Amerikoj ir lietuvius,*  likusius tėvynėj, — 
raktas prie šito yra smulkmenose, kurias mes 
turime ištyrti.

Tėvynės Mylėtojų 
Dr-stės Reikalai
Visus raitus TSv. Myl. Dr-joi rei*  

kuopoi ir pavienio, ypatoi 
I>r-jo« Llt Kom. nw*  

riui Ir redaktoriui.
. I^UKIS,
601 Brick it, Valparalao. Ind.

Minersville, Pa. Vietinė T. M. 
D. kuopa savo susirinkime, io <1. 
spalių šių metų, vienbalsiai nutarė, 
jog reikalinga yra draugijon įve
sti slaptas visuotinas •• Kalvivimaz 
rinkimuose. f

Kuop. Rašt. J. M. Jasulrvičius. i

NE VISKAS PIGU, KĄ PIGIAI 
GAUNAM.

Pirkdami bent kokį daiktą, pa- 
pratome manyti, jog juo pigiau 
mes jį gauname, juo geriau. Tuom 
kartu neatsižvelgiame antOo, jog 
tankiai tas “pigiau” apsieina mums 
daug brangiau. Nedyvai užtat, 
kad yra terp lietuvių ir kitų tei
singa patarlė: pigią mėsą, suneš 
ėda.... Apie tai turėjo progą ge
rai persitikrinti žemiaus pasirašu- 
sis, norėdamas išpildyti Il-ro T. I 
M. D. susivažiavimo nutarimą apie 
T. M. D.ženklelius.

Norėdamas padirbti gerus iš ar
tistiškos pusės Tėvynės Myl. Dr. 
ženklelius ir prie to už. pi
gesnę kainą, per tarpininkystę vie
no agento pavedžiau tą darbą tū
lai (ne pirmos kliasos) dirbtuvei 
Chicagoje. Pagal paprastą biz
nierišką paprotį ir dirbtuvės perdė- 
tinis ir agentas užtikrino niane^ 
jog darbas bus “first class”. Ge
rai. Pats parūpinau jiems paišinį 
ir atidaviau padirbti pirmąjį “pra
bos” ženklelį. Čia jžu tuoj aus pa
sirodė, kad viskas jiems neleng- j 
viausiai eina: padirbo vieną žen
klelio pavyzdį, padirbo kitą ir T 
kiekvieną reikėjo vis taisyti. Pa
galios šiaip-teip padarė plieninę 
formą teip vadinamam “dajui”,- 
kuriuom atsimuša visi ženkleliai ir 
prisiuntė ją, pagal mano reika
lavimą, galutinam peržiūrėjimui ir 
užtvirtinimui. Padaręs dar kelis 
smulkesnius pataisymus ant rašto 
ir paišimo, liepiau eiti su darbu 
tolyn. Už dviejų — trijų sanvai- 
čių turėjo bud" viskas atlikta. 
Tuom pasiremdamas padaviau or
gane apgarsinimą, kad jąu gali
ma ženkleliai užsisakytu Jus pa
menat, kad tas apgarsinimas tilpo 
jau gana Seniai. Gaunu laiškus 
nuo T. M. D. sąnarių, nekuria 
prisiuntė ir pinigus, prašydami, 
kad jiems tuoj aus prisiųsti ženkle
lių. Gavęs tą, prašiau agento, kad 
kuoskubiausiai darbas butų pa
baigtas ir ženkleliai išsiųsti, kur 
reikėjo. Eina sanvaitė, eina kita 
ir trečia, — nieko negirdėt Pa
galios gaunu žinią, kad “greitai 
bus”.... Susilaukiu to “greitai” 
ir atneša pagalios man pirmus žen
klelius visai užbaigtus — tik apie 
dvadešimtį: kiti, girdi, bus vė
liaus .... Žiuriu. Ženkleliai nėra 
toki. Piešinys permainytas, 
ingraviravimas visai kitas, ne
gu buvo paduota, žirgvai- 
kio arklys panašus į kokią nuplėš
tą kumelę.... Žodžiu sakant — 
nors į balą viską mesk.... Įšir
dęs, pats einu dirbtuvėn, vienok 
perdėtinio nerandu. “Kada bus?” 
Klausiu. “Rytoj”, atsako, “o mes”, 
girdi, “patįs nieko nežinom”...*  
Emu “rytoj”. Nėra. Po ryt — 
“bosas” serga, ir teip jokiu būda 
jo sugauti negalėjau nei »š. į 
mano agentas. Na ir ką-gi? Rei
kėjo ant viskio^ prasta', kalbant — 
spiauti.... Laimikis buvo, jog 
nedavėme nė cento ant rankos, pa
kolei darbo neatliks (jų norėta 
$25jOo). Pinigais. patįs nieko ne- 
nųstojom, bet kiek tuščio darbo, 
važinėjimų ir nesmagumų buvo! 
.... Dirbtuvė apsiėmus ir neatli
kus darbo suteriojo aukso už ke
lias dešimtis doliarių, o mums pri
dirbo tiek nereikalingų nesmagu
mų, nes argi smagu man užvilti 
T. M. D. sąnarius, pažadėjus tuos 
ženkleliai, ir neišpildžius prižadų, 
j laiką?....

Vis tai atsitiko ačiū tam, jog 
vietoj pavesti darbą pirmos klia
sos dirbtuvei, jieškodami “geresnės 
pigesnės”, pavedėm jį menkesnei 
dirbtuvei

Neišpildę laiku to, ką prižadėjo 
me, turime tik atsiprašyti T. M. 
D. sąnarių, kurių per tai negalėjo
me prigulinčiai užganėdinti.

Ženklelius duosime iš naujo da
ryti geresnioje dirbtuvėj ir tiki
mės, j°g greitu laiku tas visas dar
bas bus atsakančiai šiuom kartu 
atliktas.

Tiems Visiems, kurie davė or-

‘ MONOGRAFIJA.
Monografija yra aprašymas atskiro, pa

vienio daigto.
Tvarkydami, apdirbdami ankietos keliu 

surinktą medegą, mes sustojom ant valsčių ir 
miestų; čia baigiasi ankietos srytis, o praside
da — monografijos.

Norėdami turėti pilną, smulkmenišką pa
veikslą lietuvių išeivystės Amerikon, privaly
tume sutaisyti smulkius aprašymus kiekvie
nos lietuvių kolionijos, kiekvienos jų dirbtu
vės, kiekvienos šeimynos, pagalios kiekvienos 
vpatos. Teip toli, vienok, pasiekti negalima, 
paprastai užsiganėdinama aprašvmu keliolikos 
typų^) kiekvienos rųšies vienatų, t. y. kelio-

VIENODUMAS STATISTIKOJ.
Pirm darysiant ankietą, pridera aiškiai 

aprybuoti dalyką, kurį manoma tyrinėti. Mu
sų atsitikime, norėdami padary ti lietuvių sta
tistiką Suvien. Valstijose, turime aiškiai pa
ženklinti, ką tyrinėsime. Lietuvį? Kokį lie
tuvį?. Ką vadinsime lietuviu? Juk daug yra 
gudų ir lenkų, kurie gimę ir augę rybose isto
riškosios Lietuvos (9 vakarų Rusijos guber
nijos), noriai vadinasi lietuviais, nė žodžio 
lietviškai nemokėdami. Ar vadinsime lietu
viais ir skaitliuosime tik tuos, ką kilę yra iš 
etnograpiškos Lietuvos (Vilniaus, Kauno, 
Gardino ir Suvalkų gub., Kuršo pakraščių ir 
Prūsų Lietuvos) ir kalba lietuviškai?

. Taigi, pirm darysiant ankietą, reik nu
spręsti ir aiškiai aprybuoti, kas bus skaitliuo- 
jama ir tyrinėjama, ar istoriškasis, ar etnogra
fiškasis lietuvis, nes kitaip galime prieiti prie 
to, kad nė patys nežinosime, ką tyrinėjame.
* Statistikoj, kaip ir kitose srityse, priderė
tų mums dabar laikytis etnografiškojo princi
po, t y. skaityti lietuviu tą, kurio prigimta 
kalba yra lietuviška ir kursai yra kilęs iš tė
vų lietuvių.

Vienodumo principas statistikoj reikalauja 
ne tik vienodo supratimo pačio tyrinėjamo da
lyko, bet ir vienodo tyrinėjimo. Apdirbdami 
ankietos keliu surinktą medegą, turime suly
ginti apturėtas skaitlines su skaitlinėmis se
niau darytų ankietų apie tą patį dalyką (jei 
buvo darytos) ir su kitų šalių ir tautų pana- 
šiomis skaitlinėmis, idant tuomi aiškiau pa-

i .
■

(Tol i aus bus)
rime ženklelius tuojaus po jų u»-, 
baigimo. Nuo ko gavome pini-

MUTILATED



gus, apie tai jierrS pranešėme laiš
kais. Darbą skubinsime, kaip tik 
galėsime. 1

B. K, Balevičius,
T. M. D. pirmininkas.

KAS SAKS, KAD SOCIJALL 
STAI NORI PINIGUS PANAI

KINTI ?
Jeigu kas kada-nors sakė, kad 

/socijalistai nori pinigus panaikinti, 
tai jis yra melagis ir, daugiau.... 
nieko. Netikėkit, kad socijalistai 
nori pinigus panaikinti, jie mano, 
netrukus, pastoti kapitalistais, mi
lijonieriais.

Štai, aną dieną, atvažiavo pas 
mus Jonas B. Smelstorius, socija- 
listų organo “Kovos” redaktorius, 
ir siūlė mums pirkti akcijas 
Jocio penkiolikamilijoninės korpo
racijos, vadinamos Atlas Trading 
Association, prie kurios, jis sako, 
priguli žymiausi socijalistų vyrai 
ir visi išsijuosią dirba, kad kaip 
greičiausiai tą penkioliką milijonų 
surinkti ir apsigarsinti svietui ka
pitalistais.

Jis parodė Jocio “Atlas Tra
ding Association” spaudintą cirku- 
liorių, kad prie tos milijoninės kor
poracijos priklauso sekanti socija
listai :<

1) F. J. Bagočius, vyriausias 
socijalistų organizatorius ir buvęs 
“Kovos” manageris.

2) Juozas Valedka, “Kovos” 
sądarbininkas.

3) Jonas B. Smelstorius, dabar
tinį? “Kovos” redaktorius.

4^ Karolis i^utkus, socijaHstiš- 
kų lapelių leidėjas ir autorius.

5) Pijus Bukšnaitis, sutaisytojas
ir Išleidėjas “Revoliucijos Gies
mių”. į

6) P. Dubickas, buvęs “Kovos” 
administratorius.
- 7) Teofilius Dūda, buvęs “Re
voliucijos Rėmimo” komiteto są
narys.

8) Antanas Stanelis, buvęs L. 
S. S. centraliniu kasierium.

9) Vincas Daukšysj. buvęs skulp
tūros mokinys Aušros stipendija- 
tas.

10) Juos Stirbis, “Dilgėlių” pie
šėjas. „ • .

11) Mateušas Dovydaitis, 
daug kitų, karštų kovotojų su 
pitalizmu.

Smelstorius sakė, kad jau
virš $3.00 surinko už parduotas 
akcijas, tai reiškia, kad iki penkioli
kai milijonų nedaug trūksta. Sako, 
kad socijalistai nesigailės nė laiko, 
nė triūso, nė kruvino prakaito par
davinėdami Jocio akcijas, kad kuo- 
veikiausiai tą penkioliką milijonų 
surinkti ; o jeigu žmonės vis nesu
sipras ir ne pirks akcijų, tai pra
dės vėl revoliucijos aukas garsinti 
ir tuomi tą penkioliką milijonų da- 
pildys. Tada, sako, mes visiems 
kapitalistams nosis nušluostysime.

Jocio korporacija, Smelstorius 
sako, yra inkorporuota toli, labai 
toli, net Arizonos valstijoj, ten, 
kur da žmones beveik negyvena, 
todėl, kad žmonėmis apgyventose 
valstijose per brangiai inkorpora
vimas lešuoja, o tų lėšų varg
šai socijalistai neturėjo. Kiti sa
ko, kad Jocis tą korporaciją ant 
Marso inkorporavo “free of 
charge”, bet kurių čia teisybė, 
Smelstoriaus, ar kitų, tai iš so
cijalistų to neišgausi.

Kur ji ten nebūtų 
ta, vis tiek socijalistai 
leis rankų, pakol tos 
milijonų nesurinks pardavinėdami 
akcijas, o tada buržujams bus rie
stai.

Todėl jei da kas tau pasakys, 
kad socijalistai nori pinigus pa- 
naikyti, tai spiauk jam į akis ir pa
sakyk, kad meluoji, brolau!

Kalnavertis.

ka

su

inkorporao- 
sako nenu- 
penkiolikos

Peilis.
Numovė Kazmas Mozeris 

ka į augštą, perkreipęs galvą, pa
siklausė ir pasiėmęs peilį, pradė
jo, apspjovęs, į galąstuvą trinti.

— U! Bus gerai.... — tarė 
sau vienas. -•♦įu* <

— Ką jau dabar su tuo peiliu 
darysi ? — užklausė .Mozerienė.

— Čia šį vakarą bus kraujų....
— jis atsakė.

— Tegul tiktai! Jau turbut iš 
proto pradedi kraustytis!....

— Aš jau žinau....
Moteris suprato kame dalykas. 

Mat pas juos buvo “buržujas” ant 
gaspados, o jie buvo apjakinti 
socijalistai.- Tuojau ji nuėjo prie 
Zigmo kambario, pabarškino į du
ris ir pravėrus, sukuždėjo:

— Žinai ką!?
— Nieko, — papurtė galvą Zig-

ran-

ir

— Tai kas? Ką jis su juom 
darys ?

— Busę, girdi, kraujų!....
— Tai gal eis kovot?....
— Jis sakė — čia bus kraujų!.... 

Suprask I....
Mozeris, tai buvo vienas iš di

džiausių fanatikų, kurį savo lai
kuose “garsieji valdovai” įklampi
no į socijalizmo raugą ir jis dabar 
nenustoja dvokti toms doktrinoms. 
Jam kas, kad ir ant juoko papei
kė tą jo neišvengiamąjį ’ izmą, jis 
tuojau pradeda spiaudyt sau ant 
peties....

Zigmas tuojau ant šluotos koto 
pririšo raudoną skarmalą, o ant 
savo durų su- kreida užrašė: “Lai 
gyvuoja kvailizmas!....”

Mozeris nustojo galandęs peilį, 
išsitraukė iš galvos plaukų ir pra
dėjo vežt per peilį....

— Tai ve!....... — sušneko
numovė ranka į augštą.

— Ką jau tu darysi šįvakar? — 
klausė moteris.

— Šluosiu....
—- Aš jau žinau. Čia tie ginčai 

padarė!....
— Ir aš teip sakau. Reik ap

valyt žemę.... Supranti! ?
— Nebūk paikas; juk pakars!....
— Aš jį nepjausiu tol, kol ne- 

prisipažįs save socijalistų. Juk ži
nai, reik kovoti!....,

Mozeris vėl spiovė sau ant pe
ties. ...

Du metai atgal jis buvo Rymo 
katalikiškas fanatikas, bet paskui 
jis neapsišvietė ir nepažino mokslo 
socijalizmo, tik per įgyrimą pra
kalbose įklimpo į naujo fanatizmo 
raugą ir likosi padukusiu jo gar
bintoju. ...

Pabaladojo į duris....
. — Eik šią! — sušuko Mozeris. 

Atėjo vaikas, o tas vaikas ir gi 
buvo priešu jo fanatizmo. .

— Na, — prabilo vaikas, — kaip 
bus laikuose socijalizmo? Aiškyk 
man.

— Neturiu laiko, o ant galo, 
kad tau ir aiškysi, bene tu suprasi!

— Na, tai vis gal šiaip teip.... 
Peilį iš palengvo trynė....
— Na, tai apie ką tu nori?
— Kad jus sakote, kad tąsyk 

nereiks dirbt. Kas pagamįs val
gyt ir kas ant skobnio atneš?

— Bus išrastos mašinos — tarė 
Mozeris.

— Tačiaus ant skobnio visgi 
reiks atsinešti!?....

— Nu, ne.
Papurtė Mozeris galvą ir trynė 

peilį į galąstuvą.
- — Tai kaip?

— Nugi moteris užsinorės — 
paspaus guziką ir ateis.

— Kas? — jis staiga užklausė 
ir nusišypsojęs, pridūrė:’ —- gal 
vyras?....

— O deja! Skobnis — dži dži 
— su valgiais ir atšliaužia iš tam 
tikro kambario.

— Tai bus puiku!.... Mat ne- 
bereikalo jus kovojat....

Mozeris iš džiaugsimo perkreipė 
galvą, numojo ranka į augštą ir 
tarė:

— Tai, žinoma, kol tikrai neži
nojau — visaip manydavau....

Vaikas nutilo ir , sumanęs, vėl 
užklausė:

— Dabar, jeigu kuris prieš pro
gramą prasikalsta, jus iš partijos 
išmetat, o paskui, kaip jau ant 
visos žemės viešpataus socijalizmas, 
kur tokius dėsite?

— Karsime — atsakė Mozeris.
— Tai bus puiku!.... 
Vėl tyla....
Vaikas išėjo namo.

r Mozeris, išsipustęs peilį, ėjo prie 
Zigmo durų. Jis pamatė, kad čia 
vėliava.

— Tai puiku! Ve!
Moterjs sekė paskui žiūrėt, ką 

jos vyras darys. n 
> — Gal tu čia? — jis atsisukęs 
užklausė.

— Ne, nje. Zigmas šįvakar 
rėjęs pasakojo, kad dirbtuvėje 
sipykęs su užveizdu ir busiąs 
cijalistu....

— Mat vargas prispaudė! Oho! 
Jis numetė peilį ir ėjo gult. Už

migęs sapnavo, kad jau viešpatau
ja socijalizmas. Jam rodėsi, kad 
visos dirbtuvės buvo gojuose, o 
kaminai nuvesti požeminiais ur
vais į jūres. Ir dirbtuvėse nebuvo 
nė vieno žmogaus — dirbo tik 
vienos mašinerijos....

SHburis.

li 20 d. spalių pietinėse Chinų 
pakrantėse, teipgi ant Filipinų sa
lų siautė baisus taifūnas, kuris 
daug nuostolių ir nelaimių pridir
bo. Paskandino daug čiabuvių 
laivelių, o pagadino nemažai dide
lių garlaivių. Hong Kongo porte 
garlaivį Lynnhurst užmetė ant ja
poniško garlaivio Hong Kong Ma
ra ir abudu likosi drūčiai paga- 
dyti. Portę Macao nutraukė nuo 
inkaro portugališką karišką laivą 
Patora, nunešė į Canton upę ir 
paskui išmetė ant -ryžių dirvos. 
Daug namų tapo išgriautų. Pra
žuvo ir labai daug žmonių, nors 
tikro pražuvusių^ skaitliaus dar ne
žino. Taifūnas pasiekė ir Filipinų 
salas, kur teipgi daug nuostolių 
pridirbo. Siautė jis ant svarbiau
sios Luzon salos. Ir čia pražu
vo daug žmonių. Su taifūnu bu
vo ir smarkus lytus, nuo ko užgi
mę tvanai naikino tą, kas dar nuo 
taifūno išliko. Kiek pražuvo žmo
nių, dar nežinia.

|| Visas Italijos apskritys, kur 
atkaks Maskolijos caras, likosi pa
statyta po apgulimo teisėmis. Po- 
statytas po apgulimo teisėmis. Fo
telius, 
galėjo 
Turine 
tame 3

suareštavo tuos, kurie ne 
prirodyti savo ištikimumo, 
suėmė 40 svetimtaučių, o 

maskolius.

|Į Catanioj, ant salos Sicilijos, 
21 d. spalių siautė žemės drebėji
mai, nuo kurių sugriuvo tūlas na
mų skaitlius. Viena ypata tapo už
mušta ir viena mirtinai apkulta. 
Vulkanas Vezuvius vėl atsidarė ir 
meta iš savo gerklės akmenis ir 
pelenus.

|| Maskolijoj, mieste Simfero- 
poliuj du ginkluoti vyriškiai įsiver- 

į gyvulių skerdyklą ’ ir paveržė 
iš kasos 300 rublių. Gaudant plė
šikus, vienas, besigndamas, metė 
bombą, kurios expliozija pavojin
gai sužeidė vieną merginą. Kitas 
plėšikas tapo nušautas, 
gaudytojams į skerdyklą, 
pliodavo plėšikų pamesta 
jos vienas policistas tapo
tas, du kareiviai, du polidstai ir 
trįs . darbininkai likosi sužeisti.

Atėjus 
ten ex- 
bomba, 
užmuš-

|| Posėdis Išpanijos parlamento, 
20 d. spalių buvo labai trikšmin- 
gas. Ministerių pirmininkas norė
jo atsakyti ant užmetinėjimų, bet 
jam nedavė kalbėti. Kilo šauks
mai ir keiksmai, kad nieko nega
lima buvo suprasti. Pailamento 
pirmninkas turėjo uždaryti po
sėdį.

|| Maskoliško caro laukia Itali
joj 23 d. spalių. 1 Važiuoja jis į 
Racconigi, kur jį patiks Italijos 
learalius. Saugojimui 
riuom caras važiuos, 
traukė 11000 kareivių, 
ta tiek išlaidų daryti 
kymo valdono, kuris niekam gero 
nepadarė ?

|| Anglijoj, mieste Blackpool, 
prancūziškasis orlaivių išradėjas 
Latham laike labai smarkios vėt
ros pasikėlė oran su savo orlaiviu 
ir bandė lėkti prieš tą vėją. Jis 
apsuko lenktynių pliacių; pavėjui 
lėkė su greitumu 100 mylių į va
landą ir laimingai ant žemės nusi
leido. Norėjo dar kartą lėkti vien 
prieš vėją, bet jam neleido.

kelio, ku- 
Italija su- 
Argi ver- 

dėl atsilan-

pa- 
su- 
so-

U Švedijos laukų darbininkai ap
leidžia tėvynę ir kraustosi į kitas 
šalis, kas žinoma, kenkia labai žem
dirbystei. Pagerinimui darbinin
kų būvio pradėta visoj Švedijoj 
rinkti aukas, kurios, bus dalinamos 
neturintiems darbo darbininkams, 
kitiems bus skolinami pinigai nu
sipirkimui mažų ūkių.

|| Nicaraguoj, pereitos sanvaitės 
pėtnyčioj buvo pirmutinis dide
lis mušis revoliuejonierių su rando 
kareiviais. Rando kariumenė ta- 
po sumušta, nužudė 100 užmuštų 
ir 30 pašautų kareivių. Revoliu- 
cijonieriams teko dvi Krappo ap
gulimo kanuoli ir 400 karabinų.

|| 21 d. spalių, Vokietijoj, Sak- 
suose ir Baden buvo vietinių seimų 
atstovų rinkimai. Daugiausiai vie
tų laimėjo socijal-demokratai, o 
daugausiai nužudė konservatyvai 
ir centram, arba katalikų partija.

|| Indijoše, aJDinkinėse ' Bellput 
siautė žemės*'dreoėjimai, kurie iš
griovė Quelfe ge^kelio stotį ir tū
lą namų skirtini. Prie to 25 ypa- 
tos tapo užmušto*, sužeistų gi yra 
daug. m -

Į tymą buvo nešiojama tarp žmonių Į ros gyduolės pagydo, o blogos ne-1 Pajieškau savo tikro sunaus Petro 
[alus. Aktoriai buvo neišsi- tik nepagydo, bet dar apsargdina. Sranton^^^^S^^Sina? Tku^™ 
lavinę teip, jog trečią aktą turėjo Mes norime tamistai patarti išban- randasi. Girdėjau, kad yra uzmu^^H 
pertraukti. Scenos buvo netinka- dvmui, atsitikime kokio nors ne- Gerbiamų tautiečių meldžiu p^B* 
mos, nepritaikintos. Net jau ir gerumo viduriuose, Trinerio Ame- nešti, jeigu kas apie j| žinotumėtjB^ 
paprasti žmonės matė, jog persta-1 rikonišką Kartaus Vyno Elixirą. | re8U* Ona Kann/vienė 
tymas netikęs, f. y. negerai lošia- Jis pataiso visas kūno dalis, duoda 1315 W. Market st, Scranton, Pa. ii 
mas. Kunigams, rengusiems tokį joms veiklumą ir stiprumą. Imk Pajleėkau Petr0 Gyvio guvalM, j 

sviete Į perstatymą be atsakančių sceneri- jį teipą greit, kaip tik pajusi stoką, gub., Vladislavovo pav„ Sintautų gmi- M 
' ' arba iasiesi nuvariusiu no’ Sk*rduPill kaimo, 9 metai atgal, 1, aroa jasiesi nuvargusiu, įRU draugu Petru Gyvlu pittaburge, 

Malonėkite, drau- 
Aptiekose. Jos. |atslSaukUp Gyvig

- l a>
e) 

|| Mieste cTurirte, Italijoj, pasi
mirė paga^sėjęiį* visame : 
mokslinčius Lambrose Cezare. Jis | jų ir lošėjų, verta išreikšti papei- Į apetito, 

. || • • ... I................. * ~ Į““ u»o.u®u g-cirugimęs 1030 m. kimas, nes tai yra gadinimas teat- nuilsusiu, jeigu tavo maistas nebus|Pa. persiskyrėm.
iro ir atgrasinimas publikos nuo I tau prihnnus.

|| Valdžios jau pagarsino, jog jo. Teipgi alaus šinkavimą laike Triner, 1333—1339 So. Ashland 1516 8th avė., Longlsiand City, N. Y. 
Prūsų Lietuvoj, Pakalnės paviete perstatymo negalima vadinti doru avė., Chicago, III. I
buvo jau du cholera apsirgimai; dalyku, ypač, jeigu perstatymas =========== Lndro^sunaus^^^^uK^miesteii^

abudu apsirgę numirė. buvo rengtas parapijos, kuri turi nrOUflrifO^iil Šiaulių pavieto, Kauno gub. į Nese-
savo doros mokintoja kunigą i UI duĮįjObllj lulKalulo niai atvykęs t Ameriką. Kas apie jį 

n „ _ ... r . moKimoją, Kunigą. 0/ T žinote, arba jis pats, teiksis atsišauk-
|| Portugalijos sostapdyj Lissa- Kitas perstatymas buvo “Town L,-. ' ti adresu:

bonoj. domininkonu bažnyčioje.- of Lake”, kur Tėvyne. Mylėtojų Cblnwo * ,.B1 s. SSl “.'““Slrag., IU.
do su uždegtu knatu pamestą bom- Draugija No. J statė "Gudrią Naš-jto ant scenos p. M. Petrausko operetę
bų, bet ją patėmjo rakristijona, ir lf”. Publika negeriau užsilaikė “KaBlnlkfttlS lf MalUOiniflkaS“ varino.
knatą užgesino. •_ kaip ir ant viršminėto perstatymo; ir vieno akto komediją rieto. Kalvių parap., Folvarko Ma-

teippat iT lošėjai buvo negeresni. » musų tur spsIvsstP’ pyny; 24 metai kaip Ameriką ilgai
1 ~ - - - •- Nedėhoj, 7 d. Lapkričio (Nov.), šv. Cbica«o. III Kur dabar nm-

...... I • • Jurgio parapijos svetainėje. Po vai- patB\ar ^a8 ap e rinote,
išsiliejo geporte, Freiheit Turner salėj, denimo balius su lietuviškais Ir pujJn^Mrių pranešti adresu: 

ypatos. |Mockaus Teatrų Kompanijų.; loš-P“*““8 •veUmuutttt.t. joMale L, N. T.
į UŽV’rdi",’S “TTH k*“ APVAIKMI0JIMA8 «-!■ tHaneml. .tvUeru.i U Lf
be kantrybes . — So. Chicagoj bu- SU PRAKALBOMIS, DAINOMIS IR tu vos Amerikon, Domicėlė Montrl- 
vo tenykščių draugijų apvaikščio- DEKLEMACIJOMI8. |mienė, pa j ieško savo vyro ViMRnto

Chicago, III. Parengtas draugijos Montrimo, kurs 6 metai kaip Ame- 
Įsimano Daukanto, atsibus nedėldie- rlkoj; pirm 1-nų metų išvažiavo iš 
nyj, 31 d. spalių (October), 1909 m., Chicagos, III. nežinia kur. Jis pa- 
Frelheit Turner salėje, 3417—3421 S. eina iš Užvenčio, Šiaulių pav.,, Kau- 
Halsted st., Salė atsidarys 3 vai. no gub. Pagal amato — yra foto- 
po piet, o prakalbos, dainos ir de- grafas. Kas žino kame jisai gy- 
klemacijos prasidės 4 vai. po piet. vena, meldžiu man pranešti adresu: 
Įžanga 25c. porai. Maloningai už- Domicėlė Montrimienė
kviečiame visus lietuvius ir lietu- % Ignas Radaviče
vaitas atsilankyti | mus tą apvalkš- 723 W. 15th sL, Chicago, IIL 
čiojlmą ir balių, kur kalbės mus
2 ‘“Z* * ” •* • \ Visiems lietu- Pajieškau Vincento Dallydės ir Mo-

i viams ir lietuvaitėms gera proga pa- tlejaus Staimo. Abu Suvalkų gub.. 
Įsiklausyti prakalbų, dainų, deklema- Vladislavovo pav., Sintautų gm.

“ _ .................. Po apvaikš-1 parap. Dailydė Kuodžių kaimo,
į člojimui bus balius.

Širdingai uįpraio Komitetas.

Nematytas Chicagoje 
Teatras.

Dramatiškas Ratelis Liet. Soc. Są
jungos stato ant scenos pirmą syk} 

Tą pat vakarą, 7 d. lapkričio, Chicagoje garsią K. Jasiukaičio 4rių 
-i- - - (veikmių dramą: “Alkani žmonės”,

nedėlioję, 7 d. lapkričio, (November),

T Turkijoj, netoli Derbas, ežero Į— Trečias perstatymas buvo Brid- 
vanduo išardė pylimą ir 
per krantus. Prigėrė 25

Draugysčių reikalai

Iš Chicagos Lietu- jimas 40-metinio emigracijos jubi- 
‘ ___ • lėjaus, su prakalboms, dainoms irVių Gyvenimo.

"Aušros" Draugijos ir" 1 11 ■

24 d. spalių nutarta pradėti rengti Septintą dieną lapkričio, . Hull 
prelekcijas, pradedant nuo 14 d. House teatre bus žinomo Drama- 
lapkričio. Visos prelekcijos atsi- ti5ko Ratelio L. S. S. perstatoma _ __
bus Lietuviu Kliubo salėie nao Hrarna Jasukaičio “Alkani Žmo-1 garsingi kalbėtojai. 
Halsted st. Pirma prelekcija bus nes • Pereitame Lietuvos num. L - • -- -
visiems dykai. - Dr. Graičunui na- klaidingai tapo pažymėta, jog šis ei jų ir pasilinksminti, 
vesta nnkti aukas nupirkimui ste- perstatymas bus pirmą dieną lapkn- 
reoskopo, kad galima butų turėti p0- Todėl dabar šią klaidą patai- 
illiustraotas (paveiksuluotas) pre-Į801^" Alkani Žmonės bus lošta 
lekcijas. Stereošlcbpą manoma at- ne pirmą, bet septintą dieną lapkri- 
pirkti nuo p. Radžiukyno, vertės |^°* 
apie 50 doliarių. Prelekcijas nu
tarta turėti ir kitose, lietuvių apgy-17 val- vakare, Bridgeporte, baž- 
ventose vietose apie Chicagą.

Po apvaikš- parap. Dailydė Kuodžių kaimo, o 
Stralmas Voverių kaimo. Jie patys 
ar kas kitas malonės duoti žinią 
adresu: * ,

Anton Barkauckas 
14 Knox st., Lewiston, Me.

švogerių Jono Ir 
Abudu jau metas, 
Paeina iš Kauno

Gyveno Cambridge- 
Noriu su jais susižinoti.

Pajiefckau savo
Juozapo Poškų, 
kaip Amerikoj.__ _
gub., Telšių pav., Vabalų sodos. Ila-

. . , . . . - - ---- ... ------- -ikių volosties. Gyveno CarobrMge-
nytinėje svetainėje, Birutės Muzi- 1909 m. “Hull House” salėje, kertė port. Mass. Noriu su jais susižinoti, 
kališka Draumia loš onerete “Ka- Halsted lr Polk S*1- lojimas iš Polk jje patys ar kas kitas malonės duoti KansKa uraugija los operetę K a Pradila iygtai 6 Val. vaka- žinla adresu:

"Aušros" Draugijos prelekcijos im*nakr^8 ’r Malūnininkas”, su (re. Kaina tikietų: 50c, 35e. ir 25c. | Perenka Petraviškis į 
“Aušros” DrLpp iki Nau- Pridėiimu 
iu Metu turės keturias nrelekH-I“ musų tur apsivesti” . „ , ____ ______ _ ___ __

d •• u r . / , krėtis ir Malūnininkas” nirma kar- ma kabaus Ir garsiojo musų Lub., Ukmergės pav., Leliūnų parap.,,jas. Pirmoji bus 14 d. lapkncio, Krcn* ,r. pirmą Kar Jaiky ra4ytoJo K. jankaičio, Lo- Kalvelių sodos, jis atvažiavo Ameri-
antroji 28 lapkričio trečioii 12 r* ^Us at*°®tas su P*lnos orchestros šime dalivauja geriausios ir galiau- kon 1907 m. Teipogl pajieškau Ra- 
____ ... . T - * ... Riš 16 muzikantui akoniDaniiamen-1-108 ChiraS°s artistiškos spėkos. Ti- poio šoltenio, Kauno gub., Ukmergės gruodžio, ketvirtoji 26 gruodžio, 4*10 rauz,KaniM> aKompamjamen kietU8 pirkti: P. Kaltis 1644 JaV iš miestelio žetvos. Atvažiavo
arba antrą dieną Kalėdų. Pirma tu(Pntanrnu). Prie pirmesmojo lo- W. North avė., J. Bruževičia 1001 j N^w Yorkų 1907 m. ir ten pasiliko, 
fiu. diena lanknėin) Kuo dvLai • pimo orchestra buvo tik iš 5 muzi- at- 'B Vai,iek,u“^s J252, Kas duos apie juos žinią, gaus gerą(,14 meną lapkričio j bus dykai; , J . Halsted st., I. černls 1909 So. Jef- atlyginimą. Adresas:
prelekciją skaitys* p. Jonas Ilgau- kantų* Teippat reikia paminėti, ferson st, Ir pas Ratelio narius. Juozapas Jodzevlčis
1. ♦ * • -- iop šiame “Birutės” Drauiriios va- Kviečia visus atsilankyti, BoX 549 ’ Uniontown. Pa.das, temoje u kokia iš jJPg s,amc nirutes draugijos va Komitetas.

1 nauda”.- 'Antra orelekeiia ®l?re ^us nauja, p. Petraus- ___ Pajieškau Juozapo Culrko, Kajmod. lapkričioL turis komp. MiĮ^ Į ko. orchestra^ kom^zidja jš lie- X’uSŽJ J

| Teisybės Mylėtojų Draugijos sąna- atsiliepti šiuo adresu:
1 Andrius šukaukas 1 '-Į 7

Idieną spalio, 1909, j T. Radavičiaus Box 208, - Unionville, Conn.
■| Pajieškau AnUno Ylefčtaus ir Vin- 

ner svetainę, 3417 Halsted st„ J Į cento Yleičiau® 4 metai atgal buvo
___________ IdEu atsišaukti ant ad- 

metinj apvaikščtojimą atminimui Si-Į peso; * H .
mano, Daukanto, Lietuvos istoriko. Jonas Smailis ' I
gimimo dienos. J. K. Ch. sekr. 443 Collinsville av., E. St Louis, III.

Lietuziškos Draugijos, esančios | __ ‘
.. , . , 1 . .■ KETVIRTAS METINIS BALIUS. Pajieškau mano draugų Jono Ir •
rakanti?) Chicagos daly), ties Ale- parengtas Draugijos Aušros Var- Antano Strispelių, Kauno gub., Ra- 
Cormic, 14 d. lapkričio, McCormic ta P. M., Cnlcago, atsibus subatoj, j šeinių pav., Šilalės valsč. Pirm tri-

. _. . 1-mą d. sausio, 1910 m. Naujų Metų jų metų Jonas gyveno Nanty-Glo, Pa.,
, parengi* 4°"nictnuo vakare. Prasidės 6 vai. vak., Ladi jo Antanas Windber, Pa. Turiu svar- 

emicrracijos iubilėjaus apvaikščio- pnir Klace svetainėj, kampas 19tos bų reikalą, meldžiu atsišaukti šiuo
■gat. Ir Leavitt gat. Įžanga 25c. po- adresu: 
rai. ------ * ’ * " ------
dieną 
tiems

Halsted ir Polk gat Įėjimas iš Polk jje patys ar kas kitas malonės duoti 
gatvės. Pradžia lygtai 6 vai. vaka- žmią adresu:

r SU Į re. Kaina tikietų: 50c, 35c. ir 25c. ’ Perenka Petraviškis
"Vieniu Į Drama “Alkani žmonės” aiškiai, kaip 142 s. Locust st, Mt Carmel, Pa. 

ant delnos, perstata vieną iš ydų
Kamina-1 dabartiniojo musų gyvenimo. Dra- Pajieškau Juozapo Šoltenio, Kauno

Petrauskas, tonoje “Senovės Mu- tuvi;kV melodijų, teip vadinama 
žika įvairiu tautu” “potpouri”.- Operetes lošime da-Įj*1 malonėB 31ziK3 painų tautų . trecią pre-1 r e ......................dieną spalio, 1909, | T. Radavičiaus
lekciją (12 d. gruodžio) turėt Dr. b’™"8 t,e Pats artistai-giesminm- ,Teuinę. 942 — 33, ui., apie 3čią vai. 
Antanas Riitkanclra< “Ar pimiiaus dalyvavo. Lo- P° Ptet’ 11 kur I FTeihelt Tur-Antanas Kutkauskas, temoje Ari o . nėr svetainę, 3417 Halsted st., (įcento zieiciaui
kiekvienam sergančiam reikia imti s,mas ^us P° P’ etrausko vado-Įsimano Daukanto Draugijos 16-ta ohieagoj. Mel< 
vaistai?” Ketvirta prelekcija (26 vJ’ste‘ 
d. gruodžio) bus komp. M. Pet
rausko, toje pačioje temoje, ką ir 
pirmoji, teip sakant—bus tąsa pir
mosios, su platesniu aišlanimu lie
tuvių muzikos. Tos visos prelek- svetamėje, 
cijos bus Lietuvių Kliubo svetai- eT - 
nėję, 3149 Halsted st., 3-mis va- Vakaras bus su dainomis, 
landomis po pietų, kas antra nedė- Pra^a‘ on”s *r. d<^iamacijoms. 
lia, pradedant nuo 14-tos d. lap- Draugijos stengiasi įrengti geriau- 
kričio. Tos visos prelekcijos bus |s^ Chicagoje tos rūšies apvaikščio- 
skaitytos jau žinomų, atsižymėju-H’”1^* A p vaikščiojimo vakare ^da- 
sių savo gabumais .prelegentų. To- pXvau8 pagarsėjęs Chicagos Bi 
dėl, galima užtikrinti, jog jos bus Į . choras, 
nepaprastos, užimančios, ir kiek
vienas ,atsilankęs jų pasiklausyti, 
praleis porą valandų su nemaža 
sau nauda. 1 
joms verta j tai atkreipti savo ati
dą ir pasistengti iš jų nors po. . .
vieną sąnarį pasiųsti į prelekcijas, Į ^urner -^čje, Bn geporte, 4-tą 
vpač į pirmąją, kuri bus visiems va^- P° us P a »
dykai, kurie, pasiklausę ,apie pre-lnos ir dekU^n-cjos. Tarp kalbe- 
lekcijų vertę galėtų pranešti savo- 
draugijos susirinkimuose. Prelek- 
cijos visiems bus lengvai supran
tamos.

Meldžiame visų draugijų tą " Anton Kuizin
nedaryti balių, kad vieni kl-|2815 Colorado avė., Chicago, III. 
neužkenktumem. Su gupdone

Draugija.

No. 226, laiko savo susirinkimus 
antrą pėtnyčią po pirmam kiekvieno 
mėnesio, 7:30 vai. vakare, salėj po 
No. 293 West Clyborn place, kampas 
Girard st. Nariai priimami be skir
tumo lyties ir tikėjimo. Pašelpa su
teikiama ligoje. Tuom tarpu {stoji
mas da tiktai vienas (>1.00) doleris. 
Norlntiejie (stoti | viršminėtą drau- 

tuvos Istoriko Simaųo Daukanto. | giją, malonėsite ateiti | susirinkimą.

Pa j iešką u Justino Janušonio, Kau- 
no gub., Panevėžio pa v., Pinavo vdl., 

•‘Chicagos Lietuvių Draugija Savi- vistaviškių kaimo. Meldžiu atsišauk- 
tarpinfs Pašelpos", S. L. A. kuopa ti. Mano adresas:

Simono Daukanto Draugija, ne- 
’ dėlioję, 31 d. spalių, rengia 16-tą 

vaidilų^ su iKTiuauUi I * 9 ,
Lietuviškoms draugi |nK,ini f

Apvaikščiojimas atsibus Freiheit | Į*"“* 1138

KEPURINIS BALIUS ANT 
•NORTH 8IDE”.

. Mykolo Ark. Draugija kviečia 
ht< Dr riraikinas adv Brad-Ivlsus »^dankytt ant kepurinio ba- tojų bus Dr. uraicunas, aov. n ra a . ug nedėHoj M d lapkrlčJo (Nov > 

chulis ir Bijanskas. Dainuos Sv. 1909 m. “Atlas” svetainėj, 32—34 
Jurgio parapijos bažnytinis cho ^B*r

šv.
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Mano adresas:

Motiejus Preidis 
North st., New Britalnt, Conn.

ras.

Ant Pardavimo.
Pigiai parsiduoda lietuviškas sa> 

liūnas geroje vietoje, šalę didelių 
dirbtuvių. Gryno pelno atneia ( mė
nesi nuo >100 iki 3125. Priežastli 
pardavimo — nusipirkimo fanuos. 
Paliaukite adresu:

P. Šatkauskas
Cor. 35 ir Morgan st., Chicago, IIL

Labai pigiai parsiduoda bučemd it 
grosernė, lietuvių apgyventoj vietoj, 
prie 
pas:
1302.

1302 8. Canal st Dasižinokite
Kristupas Jakštas

80. Canal st., Chicago, HLpo pietų. Bus labai linksmas balius, 
nes bus gera muzika, gardus gėry- 
mai ir užkandžiai ir merginos ir mo
ters bus labai puikiai apsirengę.

Sv. Muk. Ark. Dr-jos Komitetas.

Trečias didelis Balius.
Parengtas “Baltos Rožės Pasilinksmini
mo Kliubo“, atsibus 31 d. Spalis, Slavie 
Svetainėje, 47ta irWfachester avė. Mel
džiame atsilankyti kuoskaitlinglai.

Kviečia Komitetas.

Reikalavimai.Sudegi Burnieuncsiaus fotogra
fijų dirbtuvė. Bumievičiaus foto
grafijų jstaiga buvo dalyje, vadi
namoje McCormic apielinke, ant 
23 pi. terp Leavitt ir Ookley gat
vių. Ji sudegė 20 d. spalių, i-mą 
vai. naktyj. Tame namelyje nie
kas negyveno, todėl ir sudegimo 
priežastį negalima atspėti.

"Birutis" vakarai. “Birutės 
Muzikališka Draugija”, šįmet iki 
Naujų Metų, turės keturis vaka
rus su dainomis ar perstatymais. 
Pirmas vakaras, k^ip pažymėta že- 
miaus, bus 7 do lapkričio, bus vai
dinta operetė' “Kaminakrėtis ir* 
Malumninkas’mir komedija “Vie
nas iš musų tur hpsivesti I” Ant
rasis vakaras bus a$ lapkričio, bus 
vaidinta muzikSliška komedija “Pa
baigtuvės”, su letuviškais šokiais. 
Trečiasis vakaras Jrtis 26 d. gruo
džio, antrą ditną -.Kalėdų, vaidin
sią “Jurgis Durnelis”. Ketvirtasis 
vakaras bus 2 fd. sausio 1910 m., 
atminimui pimfo lietuviško persta
tymo 20-metinių sukaktuvių; bus 
pirmą kartą lošta drama “Be su- 
meinės” ir prie to bus opera “šie- 
napiutė”. Visiems šiems vaka
rams jau yra paimta svetainės.

Kirų, interesuojančius* Amerikos 
lietuvių statistika, atkreipiame ati
dą j p. Gabrio, dabar "Lietuvoje” 
telpantį, raštą, kuris tęsis per ke
letą numerių. Tas raštas daug ka
me pasitarnaus išaiškinimui sta
tistikos vertės ir naudos. Tas raš
tas nebus atspaustas atskirai į 
knygelę, todėl, norinti jį pas save 
turėt, turi pasilaikyti tuos “Lietu
vos”. numerius” kuriuose jis tilps.

Reikalauju 10 kriaučių, mokančių || 
gerai siūti vyrifikas ir moteriškas II 
drapanas. Darbas eina gerai ir mo /| 
kestis nuo 310.00 iki 315-00 ir daį» yO 
giau sulyg darbininko gabumo. Nr-cfl 
rinti gauti gerą darbą malonės atsf H 
Saukti adresu: . -

L.- L. Kasper 
3129—3131 Wentworth ave„ Chicagv

REIKALINGAS KEPIKAS ; \ 
(BAKER). „ . ; . \

Reikalingas kepikas mokantis ge- 
rai kepti lletuviėką ir latvižką du^ ’
ną, teipgi ir kitus bekernėse kej “ |
mus dalykus. * Atsieikite ant M O \ 
adreso:

Joseph Sinkevlč
109 Emerald st., Gardner, MmU J 

LIETUVIŠKAS ŠIUPINYS l
Lietuviški tokiai: Suktini* .•

Aguonėlė chorui bu pritarimu piauS; I 
Klumpakojis ir Suktinis pianui; due* > 
tas sopranui ir tenorui Ui operetės f 
“Kamin. ir Mal.”. Prie kokių yra 1 
paaiškinimai kaip juoe šokti. Kaina *6 
31.00. Gaunama pas kompozitorių.

M. PETRAUSKAS 
3327 Lowa ava., Chicago, IIL

Pajieškojimai.
Až Antnas tapinckas, pajieikau_

vo brolio PIJužo Ltplncko, 20 metų 
gyvenančio Amerikoj. Teipgi mano 
moteries, po tėvais Ona Kisieliaus- 
klutė, pajieėko dviejų dėdžių. Mate 
uėo ir Povylo Dunčikų, 26 metai, 
kaip gyvena Amerikoj, die pastarie- 
jie paeina iž Suvalkų gub., Kalvari
jos pavieto, Rudaminos gm. ir para
pijos, Alvariiklų sodžiaus. Jei kas 
žinot apie Juos, meldžiu pranerti, ar 
jis pats malonės atsiftaukti antrašu:

A. Lipi ne kas
1919 Lorain avė., Cleveland, Ohio.

Ai Aleksandra Azerskts pajieikau 
apsivedimui merginas arba moteries 
— nailėe, kad nebot jaunesnė kaip 
20 metų, o ne senesnė kaip 30 m. 
ai paeinu ii Kauno gub., Laukuvos 
parap. Esmių 29 metų nailys, turiu 
vieną septynių metų vaiką. Jei kuri 
teiksitės atsišaukti, meldžiu atsiiauk 
ti iiuo adresu:

, Mr. Joeeph Smlth
Boone Co., A Ogden, Iowa.

Pajieikau savo dėdės Petro Gi- 
iaueko, Kauno gub., Telšių pav. ir 
parapijos, Jusodės sodos. Jis pats 
ar kas kitas malonės duoti žinią 
adresu: • x ,

sa-

|| Saksų karalystėj rinkimuose 
vietinin seiman daugiausiai laimė
jo socijalistai: jie laimėjo 16 nau
jų vietų, 53 apskričiuose bus dar 
antri rinkimai ir juose gal soci
jalistai mažiausiai pusę laimės.

|| Maskoliškas ant jūrių dugno 
nuklotas telegrafas Finlandijos pa
krantėse likosi perplautas. Gal tas 
yra ženklu, kad dėl paskutinių su-

Kaltininkas riaušių 
nužudymo revoliucijonieiaus 

Ferrero, ministerių pirmininkas 
Maura ir visa jo ministerija pasi- 

; įraukė nuo vietos, valdžia perėjo 
Jis parėjo girtas ir gąlandą į liberalų rankas; ministerių pirmi- siaurinimų savivaldos Finlandija 

• •• rinku Maret J. Prendcrgast. nori pasikelti prieš caro valdžią.

Ispanijoj

nori pasikelti prieš caro valdžią.

Pereitą nedčlią, 24 d. spalių, bu
vo net tr-įs lietuviški perstatymai 
ir apvaikščio jimas. Kiek žinia, iš 
finansiškos pusės visi gerai nusi
sekė, nes žmonių buvo ant visų 
užtektinai. Vardan Apveizdos 
Dievo parapijos, State st., Turner 
salėje buvo lošta “Išgriovimas 
Kauno pilyies”. Lošimas yi-

APGARSINIMAI. Ii
MENKAS SUČEDINIMAS. 1
Namų šeimyninkė, pirkdaUja 

prasčiausią mėsinyke mėsą, šiek- 
tiek sučėdina, bet su tuo ji ir ne
mažai žudo. Dar menkesnis su- 
čėdinimas perkant pigius vaistus. 
Geras maistas suteikia gerą krau

Namine Mokykla.
Gramatika angliškos kalbos moky

tis be mokytojo (apdaryta).. S1.W, 
Draugas arba kaip mokvtis 

skaityti Ir rašyti be mokytojo.. 15ę.
Naujas Budas mokytis rašyti be 

mokytojo ................................... lOc.
Aritmetika mokytis kuodų bą 

mokytojo (apdaryta) .................. 35c.
Pinigus siųskite per Mtaey Order 

šiuo adresu:
P. MIK0LA1NIS, k | 

Box 61 New York Ctt».



<ali

Šokiu
kad išmo- tas 25x125. 812, vanduo 8450.

taip kad 
Taip- 13) Mūriais namas, g kambariai, 

tl musų bankos. Kaina .... 81500.

tl. tas gdh išmokti ir šokti. Kas 
nori mokytis tegul ateina į Jono Paū
gės svetainę, 1900 Union st, kampas 
Ittas, arti Halsted. Mokinama kas 
utaralnkas, soredos w pėtnyčioe va
karais. <<r ■ l

23) 8 lubų mūras, 3 pagyvenimai 
po 6 ruimus su maudyklom, užpaka
lyje 6 ruimų mūrinis “Cottage*. 
Tasai 849. Randa 684 | metus. Pui
kus namas. Kaina .................. 85700.

FIRMOS! PARMOS!
Plrglte Karmas pidžiausioje Ame

rikos Lietuvių Pamėtau kollonijoj. 
kurioje gyvena jau daugelis lietuvių.

14) 3 lubų murinta namas. Pai
kus. Lotas 48x125, vienas lotas me
džiais apsodintas, užpakalyj puikus 
staldai. Tasai 848, l vanduo. 814 
Randa 8600 ( metus. Kaina.. 86000.

ne balos. Puikiausia vieta žmogui, 
jieėkančiam geros fr nebrangios 
mte. Galima gauti lengvomis išmo 
ktetimls; reikia (mokėti mažų dal(.

25) 2 lubų murinta namas, 4 pagy
venimai po 4 ruimus. 
147 pėdų, kampinis. 
Randa 8480 į metus.

Lotas
Tarai
Kaina

namas.

mitu. žeme derlinga, auga visokį 
javai: kviečUl, rugiai, vasarojai, bul-

ežerus, su tokiais-pat laukais kaip 
ir Lletvojo, todėl męs |r vadiaame 
tų žemę Naujųja Lietuva. Ji guli 
vakarinėje dalyje Michlgano valsti
jos, nepertoll uos Chlcagos, šalę pa
vietinio miestelio Mantstee. Mich. 
žemė parsiduoda dabar po 88.00 aks- 
r S ir brangiau Norėdami daugiau 
dasiiinoti ar apžiūrėti tas žemes, at-
Pašluokite ar susinešklte su manim, 
*yvenančių ant tų šėmių, šiuo adresu: 

Antan Kledis,
Peacock. Mich., Laks Co.

30Hx
839.71.
83900.

24%x30) 3 lubų mūrinis __
80. Storas ir 4 pagyvenimai su mau
dyklom. Lotas 25x126. Randa 8840 

86500.| metus Kaina

i 35) 2 lubų mūrinis namas- 
gyvenimai po 5 ruimus, ir 4 
medinis 
25x135. 
da 8404

38) 2

2 pa- 
ruimų 
Lotas"Cottage” užpakali;

Taxai 841, vanduo 89. Ran- 
( metus. Kaina .... 83500. 
lubų mūrinis namas, galiū

nas ir 4 ruimai, ant viršaus 
mai su maudykla ir visais 
(taisymais Lotas 25x135.
8540 | metus. Kaina ..........

51) 2 lubų mūrinis namas.

PIRMA LIETUVIŠKA RANKA AMERIKOJE
CHICAGO, UL3252 SOUTH HALSTED STBEET, Kampas 33čios,

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

žiausios iki didžiausios sumos . Jeigu perki namą ar Jotą, o neturi visų pinigų, ateik pas mus, 
o męs tau juos paskolinsime už prieinamą procentą ir ant lengvų išmokesčių. 1

ŠITA BANKA taipgi priima užčėdyjimui pinigus nuo mažiausios iki didžiausios sumos 
ir moka depozitoriams 3% metams. (

ŠITA BANKA taipgi parsamdo žmonėms skryneles (Boxes) pasidejimui pinigų už $300 
metams, šios skrynelės taip yra apsaugotos, kad prie jų nė ugnis nė vagis negali priljstL

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 
Acddent Insurance“).

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

Ukininkystet Žemes.
Pasiturinčiuose Kock Island-Frteco 

Valsčiuose Texas, Oklahoma, Ne* 
Mexlco, Kansas. Arkansas ir Missouri 
yra daugelis tūkstančių akrų derlin
gos gerai drėkinamos žemės, šitie 
akrai laukta TAV«S juos išdirbti. 
Mum* linksma bus pagelbėti ener
giškam praktiškam žmogui be skir- 

' tume tautybės - surasti gerų vietų, 
šituose valačiuaee padėjimų aprašy
mai atspausti vtsokioso kalbose ir 

į lengvai suprantami reikalaujhnt bus 
pasiųsti apmokėta k rasa Adresas:

C. B. Schmidt. Room 1100 La 
Šalie Stattna. Chirsgo. III., arba 
Room 1100 Frlsco, St. Louls, Mo.

Pralalinimas Siatimtaužiy.
Sugrįžus geresniems laikams. - lie- 

’ tuviai ant Bridgeporto subrusgo pirk- 
' ti Ir statyta namus. Palaukus dar 
truput} laiko, visa dalis miesto apieIk...

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

- KO TIK REIKALAUJATE, ateikite pas mus, o męs su noru išklausysime Jųsų reika
lus ir jeigu bus galima, męs juos geriau ir pigiau atliksime už visus kitus. 1

bažnyčių šv Jurgio bus tikrai lietu
viška. Parodymui kaip greitai sve
timtaučių vietų štamą lietuviai ant 
Bridgeporto. gauų bus priminti, kad 
laike dešimt mėnesių šių metų, ant 
vien Illinois Coert mes at pirkome 
nuo svetimtaučių d^vynlus namus, 
kurių ir numerius čionai paduoda
me — sekančiu^: N. 3209, 321L

3238. Kada atminsime, kad Illinois 
court yra labai trumpa gatvė, nes 
eina tik viena blokų, nuo 32 iki 33 — -------- . nxnu} T|.

lėtuose lietuviai at-

7 rui- 
puikiai 
Randa 
85000.

_____  ,_____ ___ Krau
tuvė su 4 ruimais ir 2 pagyveninud 

Kaina 6^500po 4 ruimus. Staldas.

namas, 2 pa
botas 33x147 
Kaina >2390.

52) 8 ruimų murinta 
gyvenimai. Kampinis, 

arti Halsted »L
4 ruimų muninls “Coctage".

25x56. Kaina .............. 81250.
52) 

luotas

Pulkus S luini ttunets narna*.56)
3 pagyvealipat po 6 ruimus su mau
dykloms ir 6 ruimų gražus mūrinis 
namelis užpakalyj. Raudos neša 857 
( mėnesį. Kaina ...................... 85700.

57) Labai gražus mūriais namelis,
aukštas ponam i s ir vilkai. Užpa
kalyje stahlaa. Lotas 27^xl27H pė
das. Kaina .................................. 82006.

59) 6 ruimų mūrinis “Cottage". 
Lotas 26x56. Kaina .............. 81500.

60) 6 ruimų mūrinis namas. Lo- 
y 25x125. Kaina .................. 81200.

marinis namas. Lo- 
Kaina ......... 82100.
medinis “Cottage”., 

Ix>tas 25x125. Taxai 
randa |.'«G l metus. 
....................... 82250.

BANKOS VALANDOS.
Musij Banka yra atdara priėmimui, išmokėjimui ir siuntimui pinigų ir Siflcorčių kas

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

Olszewskis pats Bankojė būva šiose valandose: 
šiokiomis dienomis:

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

Nt(p 11 valandos ryto iki 4 valandai po pietų. 
Panedeliais:

Nuo 8 iki
Nuo 8 iki
Norintieji su patim Olszewskiu asmeniškai (asabiškai) pasimatyti malonės kreiptis augš- 

čiau nurodytose valandose.
GYVENANTI tolymesniuose miestuose kreipkitės prie muši, laiikais adresuodami.

so labo vienuose

Srko ( -aut vien Bridgef»rto,,u Kas 
rko pirmiau, tas gavo pigiau. Dar 
bar kainos visų namų eina brangyn. 

o palaukus dar kelis mėnesius, tat 
kas pirks, turte daug brangiau mo
kėt! Ant Auburn avė. jau beveik vi
si namai yra išparduoti, ant Mor
gan gat. kainos labai brangios. Hal
sted st. namų kainos eina aukštyn. 
Skersinių gatvių — 33 gat. 33 pi. 
ir kitų kainos irgi eina ankštyn 
Todėl, lietuviai, kurie nori gauti ge
resnius namus pigiai, stumiasi tolyn, 
ant Emerald avė., ant Union avė.

61) 6 ruimų 
tas 27fcxl27%.

64) 9 ruimų 
2 pagyvenimai. 
821. vanduo |5. 
Kaina ...............
63) 6 ruimų mūrinis "Cottage”. Lx>- 

tas 27į4xl37Vį- Taxat 818. vanduo 
85.10. randa 8262 ( metus. Kai
na .......................   82200

. 69) 5 ruimų mūrinis “Cottage” ir 
Staldai. luotas 27Hxl?27U. Taxai 
816. vanduo 85, randa 8180 į metus. 
Kaina .............. *.......................... 12000.

70> 3 lubų mūrinis, namas. 3 pa
gyvenimai po 6 ruimus su maudy
klom Lotas 27fcxl27H- ‘ " " 
vanduo 825, randa 8600 ( 
Kaina .............................. i..........

Tasai 847, 
metus.
85300.

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

botas

92500.

9 valandos ryto iki 1 valandai po pietų ir 
9 valandai vakare.

A. OLSZEVVSKI
3252 SOUTH HALSTED ST. CHICAGO, ILL

AR JAU TURI ŽIEMINES DRAPANAS?
Jei neturi, tai ateik apžiūrėti musų žiemines dra

panas, o čia rasi jas didžiausiame pasirinkime, naujau
sių madų, puikiausių gelumbių parengtas šiai žiemai

Musų Siutų Kainos eina nuo

$8.00 iki $25.00
Musų Overkotų Kainos eina nuo

$7.00 iki $28.00 J?
Musų Drapanos yra ge- f 

riau padirbtos ir iš gere-J 
snių gelumbių kaip kitų, 1 
o mūsų kainos visada že- f 
mesnės kaip kitų. *■

Ateik ir apžiūrėk, o pats 
persitikrinsi

The Bridgeport Clothing Co
A. OLSZEWKIS, Prezidentas

3246-3248 S. Halsted st., kamp. 33, Chicago, Iii

dyklaa. Lotas 25x130. Randa 8900 
( metas. Kaina ...................... 88000.

117) 8 labų marinis namas, 3 pa-
gyvenimai po 6 ruimus su maudy
klom. Puikus namas. Randa 636 ( 
metus. Kaina .......................... 86000.

118) 6 ruimų murinta "Cottage”.
Lotas 25x125. Randa 8132 | metus. 
Kaina .................................  |1200

121) 3 lubų mūrinis namas. Sto
ras ir 5 pagyvenimai, 2 po 5 rui
mus, su maudyklom, 3 pe 4 ruimus. 
Lotas 25x125. Randa 8924 į metus. 
Kaina .......................................... 87500.

122) 8 ruimų mūrinis ■"Cottage".
2 pagyvenimai. Lotas 34x125. Kai
na .................................................. 81750.

125) 2 lubų mūrinis namas. 4 pa
gyvenimai po 4 ruimus. Lotas 25x 
125. Randa 8432. Kaina .... 83500.

133) 2 lubų murinta namas. Storas 
ir 3 pagyvenimai po 4 
tas 25x125. Taxai 845, 
randa 8504 ( metus.

139) Mūrinis namas.
4 ruimai. 
25x109.
randa 8350 ( metus.

150) 3 lubų mūrinis, dvigubas na
mas. galiūnas ir ruimai, ir 10 pa
gyvenimų po 4 ruimus. Namas 50x 
7i pėdų. Lotas 50x147. Taxoe 8144, 
vanduo 830, randa 81860 j metus. 
Kaina .......................................... 812000.

153) 2 lubų mūrinis namas. 6 pa
gyvenimai. 4 po 4 ruimus, 2 po 3 
ruimus. Lotas 35x148 pėdas. Ran
da 8500 į metus. Kaina .... 83700.

Kaip aprokavimas kiekvienam pa
rodys, kiekvienas iš virš paminėtų 
namų trumpame laike apsimokės, 
apart virš paminėtų turime daug 
kitų gerų namų. Teipgl turime kelis 
lotus labai pigiai

Piatesniom žiniom kreipkitės |

No. 90 Olltipa. Graži apysaka 11 
laikų savltarpiate karte Siaurinto 
Amerikos indijonų. Vertė A. Olšev
skis. Antra pataisyte laida. Chicago, 
UI. 1906, pust 95............................. 250

No. 97 Pamokslai išminties Ir tei
sybės, išguldinėti galvočių visų am
žių Lietuvos valkeliams. Parašė kun. 
Tatarė. Trečia laida. Čia telpa 121 
juokingų, bet išmintingų ir pamoki
nančių pasakaičių, mokinančių doros 
Ir išminties. Chicago, I1L 1899, pus
lapių 183.............................................. SOo

Na 90 Pragaro atgijimas. Parašė 
L Toistoi, vertė Z. A. Kritiškas pie
šinys dabartinės draugijos tvarkos, 
alegoriškai parašytas. Chicago, UL 
IMS, pusi. 21..................................... 10c

ruimus. Lo- 
vanduo 89.70, 
Kaina 84500.

Grosernė ir 
Staldas užpakalyj. Lotas 

Taxos 817, vanduo 85.44, 
Kaina 83000.

No. 100 Pasaka apie kantrių Alenų, 
dukterį turku ciesoriaus Antonijaus, 
kuri per 22 metus vaikščiodama po 
svietų, daugybę bėdų ii vargų išken
tėjo. Antra iaida. iš lenkiško vertė 
A. Olševskis. Chicago, IH. 1902, pus
lapių 66............  20o

thologijos. Parašė Pa .1 Ijafargue, p». 
gal vokiškų vertimų lietuviškai sutai
sė P. Miškinis. Chicago, UL 1908, pu» 
lapių 3L............................................... tata

_ Na. 114 Ponas Ir bernas. Apysakė
lė L. Tolstojaus U gyvenimo manko 
lių kaimiečių, žingeidi norintiems su
sipažinti su būvis ir aųlygoms masko
lių kaimiečių gyvenimo; ji verčia 
skaitytojų drauge Jausti ra vargo pri
slėgtais žmonėmis. Chicago, IU. 1904,

No. 124 Robinzonas Kruzius. Graži 
morališka pasaka. Antra pataisyta lab

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

A.OIszevvskl
3252 S. Halsted St.

Knygų Kataliogas
No.4 Alluma ir kitos pasakos Guy 

de Maupassant'o, vertė J. Laukia. 
Telpa šios pasakos: L Alluma, 2. Na 
tikri brangieji akmenys, 3. Baimė, 
4. Du maži kareiviai, 5. Dienynas pa 
dukėlio, 6. Mėnesienoje, 7. Vaidulys, 
8. Užšalusio! padangėj, 9. Atsikirti
mas. 10. Vienatvė, U. Tėvas ir sūnūs 
ir 12. Rožė. Guy de Maupassant yra 
vienas iš geriausių raštininkų paaakų 
iš žmonių gyvenimo. Chicago, 111. 1908, 
pusi. 139. .....................................  35c

No. 27 Gyvenimo mokykla. Parašė 
Orison Svett-Mardea. Lieturiškon kal
bos išvertė K. žegota. Užrašai pagar
sėjusių žmonių. Labai naudinga kny
ga. Didelio formato. Chicago, IU. 
pusi. 235........................................... 81-25
Apdaryta.............................  81-50

No. 130 Revoltueljoė žmonės. Para
šė A. Niemojewski. vertė K. Puida, 
torius. 7. Paukštis, 8. Ponas Jėsto 
Varšavoje. Knygelė (domi kiekvienam. 
Chicago, UL 1908, pusi. 76............  Što

įkiš iš Nazareto. Apysaka iš laikų 
kankinimo Kristaus. Eugenijus Šita. 
Vertė J. Laukis. Chicago, UL 
P“81- A?- (šitų knygelę Vilniaus vys
kupas uždraudė lietuviams skaityti) 
Kaina .................  što

No. 185 žmogus nepiiuškis. Vertė ii 
švediško Nėris. Lamu graži apysakė- 
vedė su varginga mergina ir laimin
giau'gyveno už kitus, apsivedusius s« 
turtingoms, šita apysakėlė užima 
kiekvienų jaunę vaikinų ir merginų Ir 
lė, kaip turtingo prekėjo sūnūs «p*i 
Telpa čia sekanti apsakymai: 1. Šun
takiais, 2. Viesulą, 8. Motiejus Balta. 
4. Laisvės šventė, 5. Juras, 6. Redak-

No. 200 Akla už ak(, dantis už dan- 
tj. Juokai viename akte. Perdirbta iš 
vokiško. Chicago, I1L 1907, pusk 39. 
Kaina...................................................... We

No. 210 Dėdė atvažiavo. Komedija 
viename akte. Pagal lenkiškų šutai*

No. 225 Geriau* Viliaus, negu nto> 
kad. Komedija viename akte. Pagal

Chicago, 111. 1902, paaL 48.

nell avė ir Buttler st., žodžiu sakant, 
I rytų pusę nuo Halsted sL šita 
pusė yra daug gražesnė negu | va
karus nuo Halsted st. ir lygiai pri
einama prie strytkarių. bet' tenai 
dar yra daug svetimtaučių, norinčių, 
prasišalinta, matant kad lietuviai jau 
ateina, ir todėl daug namų labai 
gerų galima pigiai pirkta Teip pat 
pigiai galima pirkt ir | pietus nuo 
35 gat. Tose vietose mes turime šim
tus geriausių namų labai pigiai ir 
ant lengvų tšmokesčių. Todėl 4r 
pranešame visuomenei, kad kas nori 
pasinaudoti iš pirmystės, tegul pa
siskubina ateiti | musų bankų, kad 
potam neapgailautų. Mat su pir
kimu namų yra tas pats kų ir su 
rinkimu grybų. Kas pirmesnis tas 
randa geresnius ir lengviau. Ant 
Illinois Ct. turime dar tik tris na
mus ant pardavime. Pereitų sanvai- 
tę turėjome šešis. Taigi kas toj 
vietoj nori pirkti sau namų, tegul 
pasiskubina. Ant Union avė. prie 

.33-čios turime vienų labai puikų na
mų ui 82700 Iš kalno reikia (mo
kėti taktai 810<* Yra tr(* pagyveni
mai — 6—4 ir 3 kambarių, labai 
gražus Aukštas ponam te, kur gali 
būt “Milk Depot“ arba kitoniškas biz
nis (vestas Lotas labai dailus, ir 
ntpakalj pulkus staldai. • Randos tas 
namas dabar atneša |360 | metus. 
Taksai 824 ( metus. ~ Vanduo 810 ( 
metus. Insurance apmokėta iki ba
landžio 9. 1911 metų. Iškaščlal to
dėl viso labo 835.50. Randa 8360 
Gryno, pelno savininkui atlieka 
8324.50. Namas yra teip geroj tvar
koj, kad cento ant pataisymo nerei
kalauja. Kas nori pasinaudoti iš 
progos, tegul pasiskubina. Kitos 
klos neras. Vieta, ± gražiausia ant 
Bridgeporto Gattė išduota ir ri
si asaeementai apmohėti. .tokių sko
lų nėra. Kas pirmiaųs ateis tų namų 
apžiūrėti, tas jf nupirks, nes geres
nio ir gražesni* namo už teip pigia 
kainų ir teip grašių! vietoj niekur 
^Rybose lletuviškesf kolionijos ant 
Bridgeporto, patariame pirkti sekan
čias namus.

74) 2 lubų murinta namas 4 pa
gyvenimai po 4 ruimus Randa 8430 
( metus. Kaina ..-.........  83500.

75) 9 ruimų medinis “Cottage”, 2
pagyvenimai. Mųudykla. Lotas 26V4 
x!25. Taxai 810. vanduo 83, randa 
8264 ( metus. Kaina .............. 81750.

80) 2 lubų medinis namas. 2 pa
gyvenimai po 6 ruimus. Lotas 25x 
125. Randa 825. Kaina.......... 82400.

No. 36 Gyvenimo vaizdeliai, suside
danti iš devynių sekančių gražių pasa
kaičių: Atsisveikinimas. Vagis, Kas 
kaltas. Gatvės vaikai. Paparčio žie
das. Miško sargas, Signalas. Keleivis, 
Būvio esybė. Chicago. III 1902, pus
lapių 99...........................................  15c

No. 257 Kuo. Gramuloo raštinyčte 
Je. Komedija viename akte. Parašė 
kun. Fr. Hudor. Grašiai parašyta ko
medija, tinkanti perstatymui. Chica
go, IU. 1906. pusi. 14................. 15o

2) 3 ls marinis na 
Lutas 35x148,

. 92000.

4) 2 lubų mėsinis namas 2 gyv. 
po 4 ruimus ir ruimų medinis name
lis užpakalyj. Taxal ----
8a.5O. Randa <336 
25x126 pėdas. Kataa

8) 9 ruimų mūrinis “Cottage” 2 
pagyvenimai, 5 Ir 4 ruimai. I»taa 
25x115. Taxal , 836. vanduo 86.80. 
Randa 8216 | metus. Kaina 82000.

9) 1 lubų marinis namas. Štaras 
Ir 3 pagyvenimai po 4 ruimus. Lo
tas 25x93. Tarai >43.79, vanduo 
81184. Randa 8324 | motus. KaL

|7, randa į metus |420. Kaina 8330&

9 ruimai. Kaina

81) 2 pagyvenimų medinis namas. 
Lotas 26x125. f Randa 821. Kai

12250.

89) Puikus trijų lubų mariute na 
mas ir gražiais medžiais apsodintas 
lotas šalyj už .......................... 86000.

89) 2 lubų namas. 4 pagyvenimai. 
Lotas 25x102. Taxai 834.11. vanduo 
811.96, randa 8404 | metas, 
na .......... ................. . . ... ........

90) 2 lubų mūrinis namas. 
25x135. Randa 8264 ( metus, 
na .................................... .............

Kai- 
82500.

Lotas
Kai-

12500.

91) 1 lotas ant 34 st., 25x125.
Kaina ..............................i............. 8500.

93) Mūrinis namas 
ruimų. Randa 818.

94) 2 lubų mūrinis
n ima! po 5 ruimus. 
Kaina ..........................

aat stulpų. 10
Kaina $1750.

namas, 2 gyve- 
Lotas 25x150. 

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

- 95) 3 
venimaL

lobų mūrinis 
Randa 847.

lotai. 50x16096) 2 
place arti Auburn avė.

namas, 
Kaina >4700.

pėdų ant 33 
......... 81600.

98) Du mediniai namai 5 
ruimų, lotas kampinis 31x147 
Kaina ..........................................

99) 2 lubų mūrinis namas, 
gyvenimai po 8 ruimus, su 
naujausiais (taisymais. Garu 
domas. Namas 25x72 pėdų. 
27^x125 pėdų. * 
2 lubų 
Kaina

Pėdų.
82000.

visais 
apšil- 
Ix>tas 

Akmenų 'priešakis.
mūri šiai staldai Randa 860. 
.............................    86690

2 lubų mūrinis namas. 6to-
3 pagyvenimai, po 4 ruimus 

Lažas 25x82. Randa 827. Iš kalno 
reikia (mokėti tik 81400. Kaina 82850

101)

103) Geras lotas ant Halsted st.
25x135. Kaina .............  81000.

104) 2 lubų mūrinis namas, 25x72. 
Lotas 27^x125. Naujos mados. Pul
kus. Kaina .............................. 86600.

105) 2 lubų mūrinis namas (dvi
gubas) 4 pagyvenimai po 4 ruimus. 
Kampinis lotas 30>įxl47. Randa >40 
Kaina ............................ 4........... $3950.

/106) 3 lubų murinta namas, 6 pa
gyvenimai po 4 ruimuaį; Lotas 27V4x 
125. Kainų .............................. 87960

100) 2 lubų marinis namas. 2 pa-

mūrinis namas užpakalyj. Lotas 25x 
100 pėdų. Randa 835. Kaina >4000

107) 2 lubų marinis namas 22x56, 
kampinis. 4 pagyvenimai po 4 rui
mus. 2 lubų medinis namas 22x>4,

po S ruimus ir 3

No. 43 Iš gyvenimo lietuviškų Vė
lių bei Vainių, pasakos surinktos d-ro 
J. Basanavičiaus. Šioje knygoje telpa 
keli šimtai gražių pasakų, apie rojų 
(dangų), čyščių, peklą; apie giltinę, 
marų, cholerų; apie dvasias (dūšias), 
velnius, jų vakHntmųsi ir tL Pasakos 
užrašytos tokioje tarmėje, kokioje bu
vo girdėtos. Panevėžyj — pagal tar
mę panevėžiečių; Šiauliuose — pagal 
tarmę šiauliečių; Suvalkų gub. — pa
gal tarmę suvalkiečių; Prūsų Lietu
voje — pagal tarmę Prūsų lietuvių; 
Dzūkijoj — pagal tarmę dzūkų ir tL 
Chicago. IU. 1903, pusi. 470. Popieros 
apdaruose. ...'........................  UJO
Audimo apdaruose. .... ........... 82.00

No. 262 Mindaugls, Lietuvos kara
lius. Istoriškas paveikslas 5-se aktuo
se. Lenkiškai parašė Julius Slova» 
ki. Lietuviškai vertė V. Kapsas (Dr. 
V. Kudirka). Chicago, ŪL 1900, pua 
lapių 86............................... .... /..L 29e

No. 280 Pirmi žingsniai. Drama ko-

šas. Drama parašyta iš revoliucijos 
judėjimo Lietuvoj. Chicago, IU. 1909, 
pusi. 50......................    20e

No. 295 Pietro Caruso. Vieno veik
smo drama. Parašė R. Bracco. Vertė 
K. Puida. Veiksmo vieta —-Neapolis, 
šių laikų atsitikimas. Chicago, UL

No. 44 išmano atsiminimų, (tfu au
toriaus pav.) Parašė Dr. Vincas Pie
taris. 8 pa u don parengė d-ras J. Bas> 
navičiua ”'atųs bljografiškl apipasa 
ko j imsi ka.-surių Lietuvos vietų. Chi 
cago, UL 1905, pusi. 301...................75e

• Na a44 Iš Gyvenimo Samojėdų. 
Apie Llzdininkus ir kiti naudingi pa
mokinimai..............................................10c

No. 63 Karės Laukuose. (Kareivio 
atsiminimai.) Parašė Vsevolod Garėtu. 
Verte A. Lalis. Užimanti pasaka iš lai
kų karšė maskolių su turkais. Chica-

No. 67 Lietuviškos pasakos (vairios. 
Surinko Dr. J. Basanavičius. Dalis L 
Čia telpa 141 labai gražių, juokingų, 
išmintingų t žingeidžių pasakų. Chi
cago. Iii. 1903, pusi. 280.............. 81-25
Drūtai apdaryta........................... giJO

No. 68 Lietuviškos pasakos (vairios. 
Surinko Dr. J. Basanavičius. Dalis 1L 
Čia telpa 205 labai gražių ir juokingų 
pasakų, bovijančlų kiekvienų skaity
tojų ir klausytojų ir labai naudingos. 
Chicago, 111. 1903, pusi. 330. .... 81.25 
Drūtai apdaryta..............................91.50

No. 69 Lietuviškos pasakos (vairios.

Drūtai apdaryta. 81JO

lyje, telp kaip ir pirmesnėse dalyse

klngų pasakų. Kiekvienas, nusipirkęs 
iš paminėtų knygų I, H, III ar IV

-aikrodlnlnko atmlnlmaL

No. 76 Maxlm Gorki J. Pasakojimai. 
B rasų kalbos vertė A. L—ta. Turi 
nysj Giesmė apie sakalų. Nenaudėlis,

No. 902 šiaurė* Karžygiai. Keturių 
veiksmų tragedija. Parašė H. Ibsea. 
Iš rusų, lenkų ir vokiečių vertimų ver
tė K. Puida. Veikimas atsibūva Nor
vegijos šiaurėje karaliaus Eriko Kru
vinojo Kirvio laikuose. Chicago, UL 
1908, pusi. 77. .................................   25a

No. 331 žilė galvon — velnins vuo- 
degon. Komedija viename akte. Pa
gal lenkiškų sutaisė M. P—ta. Chi

Ne. 301 Gyvybė (kantatas) ir kitos 
trumpos poemos. Parašė Jonas VĮs- 
koška. Telpa čia etate: Gyvybė, (5. 
tvirkėlis. Vylius, 3 sonetai, Provsrbal 
ir Jautimat Chicago, IU. 1907, pus 
lapių 41................................................ tec

No. 397 Kėpio* kančios. Eilės. Pa 
rašė Liepukaa. Chicago, ŪL 1909, po#*

No. 436 Revoiludįos dainos. Suma*

dynės Ii revoliucijos atbalsių. Chten-

No. 442 Svsjus arba vaizdas aield- 
mo augėtybės. Tragedija-poėma. Pen
kiuose aktuose. Parašė Jonas Visk ož
ka. Yra fantastiškas pieštaolta, para
šytas sceniškoje formoje. ( bicago, .BL 
1907. pusi. 135...............   40c

No. 471 Akyvi apsireiškimai sviete, 
1 kuriuos žmonės nuolat šiuri, bet jų

Labai naudinga knygelė tiems kurio 
nori sužinoti, iš ko darosi žaibai, 
griausmai, lietus . Ir sniegas. Kaa yra

Vojettov ų sutaisė šėmas. Aprašo, ii

rtos šviesos ir šešėliai, ir daugybė 
kitų įvairiausių orų apsireiškimų. Pla
čiai Ir labai suprantamai paaiškinta.

daug kitų (domių dalykų. Kiekvio-

mui, parodytas ant paveikslą Noria-

4<140

No. 473 Apie Žemę ir kltua skietus, 
jų buv} ir pabaigų. Pagal Heilpemų, 
Falbų ir kitus sutaisė šernas. Ar“"-



LIETUVA
ko laikosi ir kaip sukasi. Kas yra saa- j <y1!de““tl.s «kono™Įlą- Ko-
lė, žvaigždės, mėnulis, planėtoą, ko- "* ’ ..................

^^jnetos ir kitos retai matomos žvaigž
dės. 8a 30 astronomiškų paveikslų. 
Yra tai vienatinė knyga, iš kurios 
žmogus tikrai gali apsišviesti. Chica
go, UI. 1896, pusi. 255. ...... 75c

xTa pati apdaryta................................$1.00

No. 1210 Aritmetika. Sutaisė 8.

No. 553 Paėjimas organiško svieto. 
Pagal Bitnerj sutaisė Šernas. Knyga 
didelės moksliškos vertės. Ji aprašo 
tvėrimąsi viso sutvėrimo ir visų, gam
tos sutvertų daiktų; parodo, pagal se
niausius ir giliausius žemės sluogą- 
nius, daug milijonų metų atgal gyvo 
nusius ant žemės augmenis, vabalus, 
žvėris, paukščius ir tt. 8u paveikslė
liais. Chicago, III. 1905 pusi. 137. 35c

klals keliais išsidirba turtai, kaip jis 
susikrauna ir kaip atsiliepia ant gy
venimo draugijos. Chicago, III 1900, 
pusi. 139...................................................... 85c

- ‘ — .•
No. 858 Aukos Karts Dievui. Para

šė? Jonas Gražys, ti knygelė • aprašo, 
kokios kada buvo karta, kas buvo jų 
priežasčia, klek blėdles padarė ir daro 
žmonėms ir kas į jąs žmoniją stumia. 
Chicago, IIL 1902, pusi. 40...............10c

Bkačkauskas. Lengvas būdas išmokti 
skaitliuoti (rokuoti). Burga padalyta 
į penkis skyrius. Skyrius I — Apie 
skaitlius. Skyrius n — Trupiniai. 
Skyrius III — Dešimtiniai trupiniai. 
Skyrius IV — Prilyginimai ir propor
cijos, Skyrius V — proporcijų priovar 
dlnės. Chicago, III. 1897, pusi. 104. 26c

DAGIS

No. 569 Svieto pabaiga. Iš rusiško 
vertė Pr. Siūlelis. Kas nori atslžino- 
ti, kada bus svieto pabaiga, tegul per
skaito šią knygelę. Chicago, iii. 1902, 
pusi. 3L........... ..........................................10c

No. 597 žvėrys Ir Žmogus. Pagal 
Schinehl’j sutaisė Šernas. Mokslas 
apie snbuiavojimą kūno visokių žvė
rių, paukščių, sąnarkejų, - žarnapilvių 
ir žmogaus. Kiekvienas žvėris arba 
gyvis aprašytas kas sau su visomis jo 
ypatybėmis ir kokią gyvūnų giminę 
jis tveria. Su paveikslėliais. Chica^ 

*go, IU. 1906, pusi. 313........................$100
Apdaryta..............................• ,............ $1.28
į No. 606 Airija. Lapai iš istorijos 

Airijos. Parašė A. Janulaitis. Chica- 
15cgo. UL 1908, pusi. 53.

No. £ tiwiologija. arba mokslas 
apie ♦en:>a t-irtas. Pagal Dr. M. Ha- 
berlaii'JG parašė šernas. Su paveikslė
liais. Yra tai svarbiausia moksliška 
knyęa ftpie visas musų pasaulės žmo- 
rl< veisles. Ji parodo visų viešpatys
čių, visų žemės kraštų ir ue^ mažiau 
šių šalelių žmones ir Jų paveiksluA 
Aprašo Jų kilmes, parvą, tikėjimą, pa
pročius, užsiėmimą ir abelnai viską 
Kas nori pilnai pažinti žmonių isto
riją. tegul perskaito šią knygą. Chi
cago, iii. 1903, pusi. 667. ........... $2.00
Apdaryta................................................$2X0

No. 641 Geografija arba žemta ap
rašymas. Pagal Geikie, Nalkovskj ir 
knus sutaisė šernas. Su paveikslė
li; is. Aiškiai ir suprantamai aprašo 
< ilsų žemę, jos pavidalą, didumą Ir 
ąii-umą; joe kalnus, jų vardus, augš- 

vulkanus, metančius iš savęs ug- 
n|; Jš kokių sluogsuių susideda žemė, 
kur ir kiek joje yra 1 ng* ę. geležies, 
aukso, druskos ir kitų gėrybių; kiek 
marių, ežerų, upių, jų vurdai, plotis, 
gylis; kokie kuriuose vandenys: se
rus. prėski, kartys: kokie juose gy
vena gyvūnai ir tL žemė aprašyta da
limis; išskaitytos visos viešpatystės.

karalystės, kunigaikštystės, respubli
kos ir tt. Kiek kurioje žemėje yra 
gyventojų; kokie Jų tikėjimai, kalbos, 
papročiai, užsiėmimai, pramonės, iš
darbiai, ir tiesos; kokie miest-ri. va 
kiek gyventojų, fabrikų, pramonių; 
kur kokie orai: žalčiai ar karščiai, 
lytus ar giedros; kur koks ilgis die
nos Ir nakties. Knyga didelė 6x9 co
lių. ant geros standžios popieros spau
diniu. ChicagCf, 111. 1906. pusi. 469. 
Kaina......................................................$2.00

Tl'a pati apdaryta audimo apdaruose, 
pąrašai ant nugaros Ir šono.......... $2.50

-No. 655 Istorija abelna. Dalis L 
Nuo seniausių laikų Gilini jos — 2800 
m', pr. Kr. iki galutiniam išdalinimui 
imperijos Aleksandro Makedoniškojo 
•116 m. pr. Kr. burašė Dr. A. Bacev> 
čia. Su paveikslais, parodančiais tų 
laikų pirtniaas, sienas pinų, tvirto
vių; typus kunigų ir kareivių. Hiero- 
gltrus Akkadų rasto ir tL Chicago, 1'1. 
1904, pusi. 498. ..................................$1.00
Ta pati tvirtuose apdaruose. ... $1.25

No. 657 Istorija Suvienytų Valstijų 
Siaurinės Amerikos nuo' atradimo ir 
dar prieš atradimą Amerikos iki 1896 
m. Aprašo, kaip Kolumbas atrado 

' Ameriką, kokie čia tada žmonės gy
veno,' kokie žmonės pirmiausiai iš 
Europos pradėjo plaukti | Ameriką, 

. kokios karės buvo, už ką kariavo ir 
kokiuose metuose; klek buvo prezi
dentų, kokie ir kiek kuris gero šiai 
šaliai padarė. Prie galo knygos telpa 
Suvienytų Valstijų Konstitucija, auri 
yra reikalingiausia žinoti 
žmogui, gyvenančiam šioje šalyje. 

Chicago, *11. 1896, pusi. 364.........$1.00
Ta pati audimo apdaruose, aukso 

litaros ant nugaros ir šono. .... $1.25

kiekvienam1

No. 658 Istorija Chlcagos Lietuvių, 
jų parapijų ir kun. Kraučuno prova su 
laikraščiu "Lietuva”, buvusi’ balan
džio mėnesyje 1899 ra. čia telpa ap
rašymas: kiek lietuvių yra Chicago- 
je, kiek lietuviškų draugysčių, su ko
kiais vardais ir siekiais; chronolo
giška peržvalga Chicagos lietuvių dar
bų nuo pat čia jų atsiradimo iki pa
baigai 1900 metų; istorija jų parapi
jų ir prova kun. Kraučuno su "Lie
tuva”.. Chicago, ilk 1901, pusi. 580. 
Kaina.........................................................$1.00
Apdaryta.............................................. $1.50

No. 678 Lietuvių Pratėvlai Mažoje 
Azijoje nuo senovės iki jie pateko po 
valdžia Persų. Parašė Lietuvos My
lėtojas (Dr.' J. šliupas). Knyga turi 
283 puslapiui, ir 4 dideles mapas, pa
rodančias vietas, kur senovėje gyve- 
■o lietuvių pratėvlai. Aprašo lietuvių 
padėjimą dar 809 metų prieš Kristaus 
gimimą. Chicago, tu. 1899........... 50a

No. 722 Trumpa senobės lstorljx 
Pagal prof. R. Vipper vertė iš rusų 
kalbos D. Su paveikslais senoviškų 
liekanų ir 5-ials spalvuotais žemle
piais (mapomls). Yra tai tlkriaus 
svieto istorija nuo seniausių laikų, 
daug metų prieš Kristaus gimimą iki 
nupuolime Rymo viešpatystės. Chica- 

-fo, III. 1904, pusi. 305........................$1.00
Drūtuose apdaruose. ................... $1

No. 851 Apie turtų iidfrbtmg. Pa-j 
rašė Sėbram. Vertė S. M. Veikalas

Dykai 
i dėl 
n Vi r u
L .. . _ —J.

Vardas Ir pravardė 

Pačta,......./JĮ...

No. 861 Dr. J. Basanavičius. Lenkai 
Lietuvoje. Iš rusų kalbos vertė V. 
Gintautas. Nurodymai, kaip lenkiška 
kalba sunaikino ir sudemorallzavo 
Lietuvą Ir kaip ji kenkia lietuvystei 
suiyg šiai dienai. Chicago, IIL 1903, 
pusi. 41............................. ....................l$o

No. 907 Kaip žmonės au ponais ko
vojo? Sodiečių sukilimai Ispanijoje 
XV amžiuje, Anglijoj XVI amžiuje. 
Parašė A. J—tis. Chicago. IH. 1908, 
pusi. 34................................................... ....

No. 921 Labdarybė plrmlaus Ir da
bar. Parašė P. Lafargue. Vertė M. 
N—as. Telpa čia: L Senovės pagonų 
labdarybė, II. Vyskupų ir vienuolių 
labdarybė ir III. Buržuazų labdarybė. 
Chicago, Ui. 1908, pusi. 36. .... 10cChicago, lU. 1908, pusi.

No. 925 Moteris Ir jos 
joje. Parašė J. Laukis, 
aiškina moterų klausimą, todėl yra 
akyva perskaityti moterims ir vy
rams. Kalbėtojai joje atras sau daug 
medžiagos. Chicago, III. 1908, pusi. 47. 
Kąina. .................................................... 15c

vieta žmonl- 
fiita knygelė

No. 948 Priedelis prie lietuviško 
klausimo. Raštelis gvildenantis lietu
vystės reikalus po valdžia Rusijos ir 
po įtekme lenkystės. Chicago, m. 
1905, pusi. 38...........................................lOo

No. 970 Tautiškos Politikos Knygy- 
nėlis. Telpa čia Rusijos policijos vieš
patavimas, persekiojimas ypatos lais
vės, draugijų ir susirinkimų, laisvės 
žodžio ir sąžinės, ir kame išganymas. 
Chicago, III. 1907, pusi. 47...............1C3

No. 1102 Auginimas Ir- maitinimas 
mažų kūdikių. Parašė Dr. J. Kulis. 
Chicago, III. 1907, pusi. 28........... 10c

No. 1135 Hyglena arba mokslas apie 
užlaikymą sveikatos. Pagal Bernesą, 
D-rą Noll ir kitus sutaisė šernas. Kas 
ją su atyda perskaitys, pataikys ap
sisaugoti 
čieiybėje 
vo amžių 
tus savo 
pusi. 132.

nuo visokių ligų, užlaikyti 
savo sveikatą, pailginti sa- 
ir užauginti sveikus ir tvir- 
vaikus. Chicago, 111. 1897. 
....................................................35c

No. 1140 lislvyatymas vaisiaus gy
vūnų. P rašė Dr. J. Kulis. Su dau
geliu paveikslėlių iš embdoliogijos. 
Chicago, III. 1907. pnsl. 21........... 10c

No. 1157 Koks privalo luti vaikų 
auklėjimas? Raukius rašt|. parašytų 
D-ro J. Šliupo. Chicago, 111. 1908, pus
lapių 91........................................................25c

No. 1176 Pamatas Visokiai Refor
mai. Vadovas sveikatai, turtai ir lais
vei. Populiariškas raštai apie klausi
me. valgybos. Parašė Otto Carųue 
8a rafrtlninko leidimu vertė J. Laukis 
TCŠ/Eūtė nurodo, kad mėsa ir kai-ku 
ris kiti, te i p pavadinti dilginanti vai 
giai yra netinkančiais žmonėms mais
tais. Chicago, UI. 1907, pusi. 113. 30c

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

No. 1300 Rankvedys angliško* kal
bos. Pagal Ollendorfą, Harvey, Max- 
well Ir kitus surašė J. Laukis. Yra 
tai praktiškiausia knyga išsimokini
mui angliškos kalbos pačiam per sa
ve be pagalbos mokytojo. Chicago, III. 
1906. pust 307.................  A1-2S
Apdaryta. .... ................... .... $1-50

No. 1328 žodynas lletuvlškal-angllš- 
kos ir angliška, lietuviškos kalbų (abi 
dalys — I ir II. t.y. No. 1326 ir No. 
1327) vienoje knygoje. Yra tai reika
lingiausia knyga norintiems gerai pa
žinti anglišką kalbą, 
darai tokie pat kaip

Formatas ir ap- 
No. 1327. $6-00

No. 1329 žodynas.
No. 1328, tik pilnai 
gla, gražia moroko įkąrančia audimo 
nėra ui blakių.) .................. .... $7JX)

Tas pats 
apdarytas

kaip 
bran-

No. 1326 Žodynas lletuviškai-angltA 
koe kai boa (Dalis I.) Sutaisė A. La- 
lis. čia rasi visus lietuviškus žodžius 
išguldytus angliškai Košimui žodis pa
ženklintas kursyvoms litaroms prie 
kokio gramatikos skyriaus jis priguli. 
Knygos , formatas 6x9 colius. Kieti 
audimo apdarai. Chicago, UI- 1902, 
pusi. 382...................................................$2.00
Popieros virtais....................................$1.75

No. 1327 Žodynas angtiškal-lietuviš- 
kos kalbos. (Daile II.) Sutaisė A. La 
lia. čia rasi visus angliškus žodžiu;

Satyros, paftaipas ir juoką 
i : minesisM laškraitis t i

sn juokingais pusblkriiHaisdi lietuvių 
politiškojo lauka 4r masu didvyrių gy
venimo. Taipgi viso k idįįnk s m i pasiskai
tymai, eilės, monologai ir tt. Išeina 
18 pusi, formoie knygoj su virtais. Pir
ma išeidinėjo Bostpnepdabar persikėlė į 
Chicagą. Prenuumrata metama 81.00, 
pavienis num. lOe. Adresas:

••DAGIS” PVB. CO.
812 33rd St. Sta. K Chicago, III.

angliško žodžio kabėse *yr* pridėt: 
tarmė, kaip žodžius angliškai tarti 
telpgi kiekvienas žodis paženklinta- j 
kursyvoms literoms prie-kokio gra 
matikes skyriaus jla prignli. Knygnt 
formatas 6x9 colius. Gražiais drūtais 
apdarais, nugara ir kampai drūtos 
gražios moroko skuros, šonai audimo, 
ant nugaros parašas aukso literoms, ' 
lapų kraštai marmuniotl...............$4.00
Ta pati knyffa popietos apdar. $3JM I

VYRAMS TIKTAI
Kas gali būt matyta

GALERIJOJ MOKSLO
344 So. State St CHICAGO,IU.

INEJIMAS DYKAI!
Žingeidumai Pathologijos
Žingeidumai Osteologijos

Tyrinėk pradžią ir iėsivystymą 
žmogiškos rasos nno lopšio iki grabo, 
pamatyk keistumas Ruatos, žingeidu
mus ir milžiniškamas.

perstatyta* gyv dietom figarose, sveikooaa 
ir ligotuoae padCjimaoae. Lava* išrodiažtojaa 
at*akin4ja viackiuaklaaaimua. Didžiausia pro
ga tavo gyvenime.

INŽMNOA DYKAI!

LIUOSA GALERIJA MOKSLO
544 S. State SL Chicago, Iii.

Vienatinė Lietuviška Sankrova

Ar mrl turitl presui 
Užpelną? 
frvam*nl žarbą? Ar tari »avo bi* 
■L? O CS1 nori praduti bUnp Tai 
niokykla Kayrvadyite (bookk<«>p- lag). BaiksTauk Mvrutp

O. J. LEVESKI8

Dr.O.C.HEINE
DBNTISTAS

OF ISIS-Kam p»« 31 ir S c1 H a < etĮ pi.

KOZMAS GAUS DYKAI
kuria pritlųa keletą 
markių, musų No. 8 
kataliofą, didžlauilą 
lietuviškoj kalboj. 64 
dideli puriapiaL Jame 
telpa apvalymai su viri 
200 lirų, vyrų, moterų 
ir vaikų, pasako nuo ko 
jo* prasideda, kaip Ja* 
pažinti, kaip nuo Jų 
apsiiaugotl, kokia* gy
duoles naudoti, kiek 
jos prekluoja Ir kur jas 
gauti. Paveikslai Ir pre
kės yvalrlų kv epiančių 
ir gydančių muilų. Per 
tumų, Eiektro-gydao. 
čių aparatų, Roberi- 
nlų išdirbinių, Modų, 
Painų, Štukų. Deukuo- 
jamų Mašinalių, Ar
monikų, Koueertlnų, 
Brltvų, PavtnBevonlų 
ir šimtai kitokių kož- 
nam reikalingų daly
kų. Iškirpk šitą apgar.

risimą ir prisiųsk mam, o tuojau* gauti visai dy
kai katakaną. John I. Bagdzluna*. Propr 

JOHN** BUPPLY HOURE
2334-2336 SO. OAKLEY AVĖ., CHŠCAOO, ILL.

galvos, po krutintą,

gyduolęe, nors pasijutau drūtesnių, bet jutausi 
kaip kokią vainą savyje, tai turbut gyduolės su 
liga kovojo, bet kaip paskutinias suvartojau ir tai 
nors tris nedelias laukiau, bet išgydyta
daugiau neatsinaujina; kame dabar jaučiuosi

Dr. E. C- CoUina 
Užde to jas

lavvmaia Kaip ir sau- . 
pradėjus vartoti tas

skaudėjimas 
kojose, teipaž strėnų, 
liavytn&ū kaip ir suu-

SKAITYK ŠVIESIA
South Bend, Ind. 4d Liepos, 
Gvodotihab D akt ar b!

Aiuomi neanežu, kad Tamistos 
suvartojau ir 
:ų, atsakančiai

Ras teip kaip metai, tam atgalios buvau, kolei dar buvau nesirgęs. 
Nors yvairiu daktarų ir vaistų daug perteidau per mano sirgimo 
laika, ne vieni neįstengė išgydyti teip gerai, kaip Tamiete mielas 
daktarę garsaus Collins N. Y. Medical Instituto. Dabar siunčiu, 
širdinga padėkavone ir J asu verda kaip ir geru- vaistus išgydymui 
visokių Ligų, kiekvienam savo pažįstamai peretatysių. kad laike uelai-

' 418 South Jackeon Street, South Bend, Ind.
VYRAI IR MOTERIS nesivargykite ligoms ir silpnybėms, nes kiek

vienas bus atsakančiai išgydytas ir pagelbėtą, nuo visokių nesveikumų 
tik reikia atsiftauskti arba parašyti lietuviškai kas kenkia tikrai adresų

COLLINS N. Y. MEDICAL INSTITUTE,
140 Weot 34th Street, New Y<»rk, N. Y.

Dr. S. E. Hyndman, Medikai Direktorius.

aK-MR«iEW3iEM

DR. A. L. GRAICZUNAS
Pasekmingai gydau visokias ligas vyrą, moterų ir v«.Acų, 

neaplenkiu ir paslaptinių.
Atsišaukiantiems ii kitur nuteikiu sąžiningus patarimus per
3312 So. Halsted St., . _ _____ T

Chicago, III.

Laiškus.

3162

Ir arentam lltemturoa *m -Nortb Side" Cl»ie*<o. 
Člou friima rauti mokaUMų, avtatiškų ir dvėst 
škųknyjų, rašanUų. škaprierių. abrozėUų. viso
kių UlkraHių, AmerUue* Baropoa ir pepierų 
sromatoma. Tšipąl užlaikau vlobklo ta voro: juo- 
dylo, paišelių ploakasų- drvteuojamų mašinukių, 
brltvų, aureoskopų 4r daugelio kitų daiktų. Ne-

PETRAS M. KAITIS
281 N. North avė. » Chicago, IIL

Vardas

No. 1428 Vaišės Kristaus pas po- i r
p:ežiy Pijų IX. Parašė Viktoras Hu | užmiršima atrila^kyU, o burite *^ anedliHL
go. Antra laida. Chicago, Iii. 1907.
Kaina............... .. .. ............................. 10c

No. 1498 Lietuviškas Sapnlnykss. 
surinktas lt' daugelio svetim, sapnį 
nykų ir sutaisytas p>gal tikrą persiš
kai - egiptišką aapntnyką. au aprašy
mu planetų atspėjimo ateities. Ge
riausiai išguldo visokius sapnus, ko
kie tik žmogui prisisapnuoti gali. Chi
cago, III. 1S95, pūsi. 205..................... 50:
Tas pats drūtai apdarytas............. .. 85c

No. *1515 Naujas pilna* Orakulas 
arba knyga burtų, monų ir visokių pa
slapčių ir praktiška C. C. SL Germaln 
Delnaiinystė, su paveikslėliais. Su
rinko ir išguldė iš svetimų kalbų J. 
Laukis. Yra tai -didžiausi'} Ir praktiš
kiausia mon - knyga, burtų ir delnn- 
žtnystės mokslo. Formatas 6x9 co
lius, ant virtau* apdarų koloriuotas 
paveikslas burtininko ruimo. Chįca*. 
KO. in 1904. pusi. 412........................42.50
Apdaruose................................................$3.00

A. Olszevvskl
9252 S. Malatad 8L, Chicago, IIL

VIENATINE LIETUVIŠKA DIDELE KRAUTUVE 
Oereu*iu armonikų, ekripku, klernetu. triubu, koncertina ir dau
gyba viaokta tnuzikalhzku inetrumepta. Puikiausio daieeoreliu, 
lennugi«*Lųi, vi-okiu gražiu tiedu, geru britvu. drukavojimul ana- 
asinukiu, albumu, revolveriu, kryžių, guminiu Ikaru, iatoriaaku ir 
maldaknygių, vivokiu gražiu popieru dėl raazymo gromatu ItialnM 
Mc., B tuz. ut |l.OO, Ataiu-k savo tikrą adr<-aą Ir ut 5c. marką o ap
turėsi No.S katalogą an 450 paveikslu Ir 1.000 visokiu naudinru dai
ktu. A*z gvarantuojn kad mano t.rvoras pirmo* klia«r>« o preke* pi
gesnes ka!p kitur. Orderiu* iszMuneaiu greitai in viena Ameritn*. 
Kanad<j* ir Anglijo* krasztus. gvfeeztn viso* atlankit an visokioj*

pirkiniais ir orderiais pas K. WILJCKWICM, D*p. L. 112 GRAXD RT.

Dilelė
Sankrova

Kentucky
Garsios
Degtinės

BEFORE KENTUCKY
. flOES DRY

•" a eupp«T

AR 
Eiprm

IŠGYDO IN 5 DIENAS '“J

F. P. BRABCHULIS
Attorney & Coanselor at Law

132 S. Clark, Got. Madlson St.
Atwood B M g./ Jtoom 80G

6p. 3II2S. HiktUst., irtiainos
TBtopitoBtoYMB 239$.r

A. 01szewsldo Bankoj
galite aprūpinti visut 

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

traktus, Raštus pardavimo
ir visokius kitus dokumentus, ir už
tvirtina visokius dokumentus pas 
konsulių. Inkorporuoja draugijas ir 
atlieka visokius kitus notarljallžkua 
darbus.

Visokiuose notarijališkuose reika
luose kreipkitės |

J. J. Hertmanowicz
(Notary Public)

3252 So. Halsted st, Chicago.

rathsVel’ler Al IIO 
n 70 už trii Luinu* putkvor- KM I I I ■ A 
flą mokant au utulebarlmu;gGERA

Dr. P. G. WIEGNER
rt LATVIJOS

Priima ligonius savo ofisą:
3315 S. MORGAN ST.
Kasdiena iki 2 vai. po pietų ir nuo 6 vai.
vakare. ‘ Telefonas: Yards 709.

Naujas Išradimas

K
 Tūkstantiai plikų žmonių atgavo pui
kius plauku*, sulaikoilltiklmą plaukų 
galvos labui trumpume laike. Vietoje 

senų atauga nauji, gražus plaukai. Visokia tu- 
tMvnacttn dykai. Artesnėm* žinioms reikia rw- 
ŠyU įdeiant krasesSenkialį.

. .. PROF. J. M. BRURDZA
MtasvšY a h. sn n, msmltm rev m.

Liatovlų GrtlriojSs Ir Chirur*as-
3255 So. Halstod St., Chicago, III.

UmpauTiM. uiilaenijusUM Ir psslaptin- 
tlcaa. Daro operacijas pasekmlnSaL

Mokslainė Akušerijos
Įkorperuet* pagal tiesa* Suv.

Pilna* kur*** akušerijos. Pi- 
kaitios. Diphomai avai 

žtnerikoje. Į mok- 
i kiekvienu laika.šią prisiima kiekviena laiku.

Taipgi turime ligonbuU, ku
riama atsčios motenikes ap
turės <erą prižiūrą, kartais už

dyką bshuėio*. Arteanionu žiniom* kreipti* |
Polish College of Midvvifery

Noriu išgydyti kiekvieną vyrą «erganti iiplerimn lytiškų dalių gyrių, striktura, 
užaikrečiamu* kraujo puodu*, nervišką sunegalžj mą pažlugimą lytiškų dalią at liga* 
liečiaačiaa vyru*. — Šita* nuoširdus pasiaialmtmo* yra atvira* viaiem* kurie praleido 
daug pinigų ant daktarų ir v ii* tų be jokio* naudos, ir mano noru yra-parodyti viatema^ 
šitiem* žmonėm*, kuri* buvo gydomi dešimtie* ar daugiau* daktaru be jokio pasise
kimo, kad aš turiu vienintUj bodą, kuriuomi tikrai išgydau. ' ~ ' "T <

Nemokėk už gydymą be naudos — mokėk už tikrą išgydymą.
Aš tikrai išgydau ligas akilvio, plaučių ir inkstų net ir labai užaendintas.

išžvdoma žraitai. tikrai ir au 
pilna slaptybe. Nervų nuail- 
pnžiimaa. nupuolimą* aveika- 
toa, žudymą* aliprvbėa, nubž- 
timaa kraujo, užnuodijimaa, 
šlapuminž* gaištys

Plaučių ligos, 
Duaulva, Bronchitą* ir kito* 
plaučių ligos tikrai išgydoma 
mano vUiauaiu būdu. Širdie* 
ligos

PATARIMAS IR 
IŠTYRIMAS DYKAI.

lltydo kad butum 
sveikas.

Moterų ligos, 
ViduriDės lito*, skaaamai strė- 
no*e. Baltosio* tekėjimas ir 
kitos lito* tikrai iitvdomo*. 
Užpakalinis žaraos, užsendin- 
to» ir aerviiko* li<o* moterų.

UžnuodiJImas 
Kraujo,

puikai, piktoji dedervmž ta»- 
votėa. aiežulya, hemorbiodai. 
sutinimai žilių. naikinamu nu- 
bitiniai, jusenčiusios lito*.

DR. ZINS,« CHICAGO
* UmAu*** . M..— * lu a    MJ.. a —IL1 a —-

| Męs Apdraudžiamo
Nuo Ugnies visokį turtą, ar tai butą namai, naminiai 

daiktai, vaizba ar kitoniškas turtas.
Nuo Vagių ir Plėšikų. Nuo Ligos ir Sužeidimų. 

Nuo Mirties.
Mos apdraudžiama VISKlį ir nuo VISOKIU NELAIMIU

|

Reikia išparduoti pirmlaus negu 
turą, susirinkus, įves blaivystės tiesas ir sustabdys rąus 
biznį. . Tcdžl. kol da Kentuckv nesausa, tnęs norinril- 
panluoti, numuit'am! p'e'ei nuo (t ui galoną,‘pusiau, už

Kentuckyės geriausią šnapsą 

S-OLD COMMANDER 
L : BOURBON WH«SKEY 0

(Jeigu kver Inėse bar kita pridf k 19c si (a'eey) . 
siunčiam tiesiai Ii Risti lu d u vės p as pirklį g 
DYlll SU KIHVIEM STHIHliU: Dvi didelės šen pelinės ts> 
kos g3fl:u.ios Ho'land Precess Gin Ir Aprice*. Grandy, sy« 
ku su inapst i s'iklu ir kamitraukhi. Expresas apmokėtu 
Nepadirbta geresnis šnapeas ne garsiam Blue Grasa 
Region, nė kitur ant žemės. Joks šnapaaa teip nėra 
tyras ir pilnas, nors dukart brangesnis, kaip ils. Jis 
tinka visiems; silpniems jie duos stipru m} ir jiegas. 
Bandyk ji ant mus risikos: >1 nerasi IĮ trr^Snia už taa žl- 
nomus 4n3p<u», užkorkuok s kimštą bonky. g yzink mus lėtom, 
o męs Sugrąžįaim pinigas be klausimo. Sielluak dabar; adresas 

Kentucky Co-operative Dlstillery Co.
Degt. 71 Loulsvillo, Ky.

Stelluojant ii Colorados ir V koriniu iteitu, pridėk JO et. ai 
kiekviena kvortą. Steliuojant nuo Paciflko pakrantės šteitų. 
jeigu sbliavimas nemažesnis kaip du galonai, fleitas dykai

Kentucky'ė« Legial*-

h Kenčiantiems
^NAUJIENA DRAUGAMS

lietuviam! D
įainiais nesveikumais, M

■ Kiekvienoj nelaimėj pinigai yra reikalingi, todėl nusipit **
■ kitę pas mus Apdraudimo Raštą (Insurance Policy), o atsi- 
fe tikime ar ugnies, ar ligos, ar mirties, ar kitokios nelaimės,

I
 nereikalausite rūpintis apie pinigus. Apdraudimo Kompa

nija išmokės jums tiek pinigu, ant kiety jus busite apsidraudė. < 
Apsidraudimo kainos yra labai mažos. Su apdraudimo 

reikalais kreipkitės pas ° -

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

* ^OLUL.. Jmiia.

50,000-KNYGŲ
DYKAI DEL VYRU Vertes Ira $10.00 Kerimam Vyra ligoms

Jeigu sergate kokio vyrilku Ugoie, ražikiete ing mus ogaaaite dideloe vertes 
knygelė. Ta knygelė pasalia aiikei keip kožnas vynu*, sergantis nuo kraujo 
užuuodyjlnuų ailpnlbes vyriškume, abelnam nnpulime spėka, rhumatisme, orga
niško ligoie, vydurio, kepenų, inkštu arba puales lygoaie, gali lengvei isigydyte 
namosie.e Jeigu esatie nusiminė mokiedami piningus daktarams ir uz gidukles, 
negaudame jokios pageltos ta, apstingai dykai gauta knygelė dėl vyru,* jums bus 
vertesni bagelboi, keip (100.00. Jie pa saki* nu kuo jus sergate ir keip galėt būti 
greitai išgydyti. Tukstančei vyru atgava sveikato ir vyriškumo per pagelba tos 
vertingos knigelės. Ta knykelė ira kraatave žinia, apie kurios kožnas vyr*s neat
būtinai turi žinoti. Pamikitie, jog ta knygelė yra gaunama vyžai dykai; mos 
ngmoka.m. P*^tan- Jškirpkite semia paduota kuponą, ir priaiuakitie mum, o maa

Siusk ta kuponą dykai gautos knygeles iendena.'
DR. JOS. LISTER & CO., L. 702 Northvveateni Bldg., 22 Fifth Are., Chicago. III. 

<7«rč»w^«J Daktarai: Meldžiu priaiuaU man vyaai dykai, juau abgarointa knygeli.

Statas.

Skaitytojau, jeigu esi apimtas kokios ligos ar painiais nesveikumais, 
užsimokės tau atsiiaukti į Chicago Medlcal Cllnlc, 944 So. State St. M 

prieš ėjimą gydytis kur kitur, nes jie užtikrina tau nuoseklų ir laikantį iš- 
gydym| kožnos Ilgos, kuri} prisiima gydyti. Ar esi nerviikas ir uuaimt- m 
nęs, silpnas ir nuilsęs, pavargęs rytmečiais, trūksta noro, be gyvybės, leng- M 
vai nuvergsiantis ir neramus? Ar atmintis tsyo prašia, gėdysi draugijos, K 

trūksta energijos irtvirtumo, akys įdubusias ir nečystos, pajuodavę paakiai, K 
spaugai, plėtmal ar kitokį išbėrimai ant odos, n e Morali! k i ir fjį

NasilpniBaiiti&pui, Pitrotytas Yyriszkomas, Sekliszka Silpnybe 
nesuaugusios ir Jaltos dalys, nuststojimss Slapume paliktame per naktį, M| 
pienėta* ilapiUDaspakausmal strėnose, turi nesveikam} pūslės ar inkstų? fe 
Išsiputimf Gyslą Maišely]; Užsendintf Pole tek į; Užakimu Varpskylėa; 8y- M 
fllitiškj Užnuodgjlmf Kraujo, ar koki} kiloki} gėding} nervų, odos, kraujo U 

ar uissndint} Ug>3 Ar skruostai įdubę, žymus rūpesčio išreiškimas ant 
veido, neramuBAktyje. mainančio ūpo, silpnas vyriškumas, turi nžkurdu- jN 
sės dalis, priešlaikinį nykimą, skausmus kauluose, puolimj plaukų, skau- fe 

dam} gerklę ir tt 1

Jeigutturi, tai Chicago Medioal Clinic 
užtikrins tau pUn} ir laikantį ant visados ilgijimę, jeigu Jie nuspręs, kad 
tavo liga yra išgydoma. Jausi pagertjim} ii pirmos dienos, ir neužiigio 
atrasi save karalium tarp vyrą ant kūno, proto ir Širdies. Niekas taip ne
sunaikins jaunos ir pusamžinius vyrus kaip išbėginiai sėklos nakties laike, 
arba siaptingasaiubėgimas sėklos su šlapumu. Tas padaro žmogą netin
kančiu prie darbo,‘Senatvės ir smagumo. Nedaro skirtumo, ar tu paeina 
nuo Jaunystės blogą darbą, naturalilko silpnumo ar nuo perta n kaus užga* 
nėdinimo lytišką geidimą.

Męs tikrai tave išgydysime.
Mf» gydom ir Išgydoa* »ėkl«* nubėglmsa. nervų niulipnėjimą, ušaen«ja*l puletakĮ, *yžlL 
nenaturalilku* Mgtaans, pstėagyatą. Inkstų ir puria* ilgas, teUybą sakant, visas Vyrą 
UgM. Viso* kliūtys laimingam šen ybinlam gyvenime boa prašalinto*. Tukatanšiua Jaunų 
fr pasamžinlų vyrų kaamet prlaS laiką nušluoja į grabą Jaunyste* Išdykumai, per tankus 
saalkuopinimai ir kraujo ligos. Jeigu turi oon vleaą Iš virš pazriaStų šankių, pariroluvyk 
su mumis pakol da nšr* per v*la.

CHICAGO MEDICAL CLINIC
344 SO. STATE STREET CHICAGO, ILL.

Nusipirk
Pijaną ar Grayjantj-Fijaną 
tiesiai iš dirbtuvės ir sutčdyk 
sau pardavčjo uždarbį. Mųsų 
iŠdirbirpo pijanai yra pagarsėję;, 
toki pijanai, kaip štai žemiau s 
paminėti yra verti visiems turėt
The Bradbury, 
Smith <& Barnes, 
Webster, Henning, 
Willard & VVhittier.

Mųsų prekes yra kožemiausios, ir męs duodame 
progą nusipirkti pijaną su mažais išmokesčiais.

Truputį vartoti pijanai parduodama 41Ž žemesnes prekes.

The F. G. Smith Piano
248 Wabash Avė. Chicago, III

A. N. Masulis, pardavėjas, 3246 Halsted St.

D-re Marija Dowlatt-Sass

tiUraLuk. M4S«.

—
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