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POLITIŠKOS ŽIBIOS
MASKOLIJA.

- Mskolija ir Japonija suteikė ki- 
teens viešpatystėms nuorašą pada-

. rytos sutarties. Sutartyje nieko 
pavojingo kitiems nėra, nes lygiai 
Maskolija, kaip ir Japonija pasi- 

- žada vien palaikyti dabartinius 
prietikius rytinėj Azijoj-ir priešip- 
tiesi, jeigpi kas tuos prietikius notė
tų perkeisti.

•Nors ir kitos viešpatystės užtik
rina, jog geidžia to paties, bet an
tai Amerikai, Vokietijai ir Austri
jai padarytas. Maskolijos su Japo
nija sutarimas labai nepatinka, 
ypač tas, kad Maskolija ir Japonj- 

' ja pasižada priešintiesi drauge, jei
gu kas- dabartinius prietikius, 
juos norėtų perkeisti. Abidvi su
sitarusios viešpatystės pasižada 

—ginti Chinus, jeigu dėl galinčių 
kilti ten maištų kas nors užsima
nytų iš tų maištų pasinaudoti ir 
išplatinti Chinuose savo įtekmę, 
arba norėtų ten sau išderėti ko
kias ypatiškas privilegijas. Tas 
sutarties paragrafas ypač nepatin
ka Amerikai, kuri, besigerindariia 
Chinams, manė ųž juos užstoda
ma, išdrėti visokius palengvini- 

- mus prekystei; dalyvaudama pas
kolose, .nori įstatyti savo urėduin- 
kus į gelžkelių užveizdas.. Ka
dangi Maskolija ir Japonija suta
rė ginti visoj rytinėj Azijoj da
bartinius prietikius, neleisti kam 
nors išderėti sau daugiau tiesų, 
negu turi kiti, tai suprantama, kad, 
Amerikai reikia savo mierių išsi
žadėti, žinant, kad už Chinus už
stos Maskolija ir Japonija. Senie- 
jie priešai mat dabar draugais ta
po. Dar metai atgal Amerika 
tankiai, neva norėdamama santai- 

. ką palaikyti, su visokiais savo už
manymais kišosi į riėsutikimus 
Maskolijos su Japonija, dabar vie
nok, susitaikius be. pašalinės tar- 
pininkjstės seniems priešams, at
imta proga kitiems iš nesutikimų 
pasina.idcti.

Vokietijai ir Austrijai susitai
kymas Maskolijos su Japonija dar, 
labiau nepatinka. Kol MaskoJija 
su Japonija nesutiko, kol'laukia
mas buvo naujas karas rytuose, 
Maskolija negalėjo kištiesi--j poli
tiškus reikalus Europoj. Dėl tų 
nesutikimų su Japonija Maskolija 
negalėjo prieštarauti Austrijai, ka
da toji paglemžė Turkijai prigu- 
Jinčias provincijas — Bosniją ir 
Hercegoviną. x Dabar Maskolija

* turi liuosas rankas, ji geriau gą- 
^ės apginti savo siekius ir Euro
poj. Austrija gi tykojo, laukė 
progos :dar labiau išplatinti savo 
rubežius ant Balkanų pussalio. 
Kadangi jos siekiuose ją remia 
Vokietija, o Maskolija turėdama 
nesutikimus -su Japonija Azijoj, 
Austrijos mierių stabdyti negalė- 
žd, tai Austrija tikėjosi galėsianti 
lengvai pasisavinti visą Turkijos 
plotą prie Adrijatiškų jūrių iki 
Salonikai. Dabar jai drąsiai įgalės 
prieštarauti Maskolija, ginti savo 
politiškus reikalus Azijoj Jjali ji pa
vesti Japonijai, nes ten tvirtų prie- 
šii Maskolija dar neturi.

L

CHINAI.
Vokietijon atėjo žinios, jog Chi- 

| nuošė, provincijoj Šanhtung vėl
sukilo gyventojai prieš valdžią. 

| Mat žmonėms pritruko' maisto, o
baduojanti nemėgsta ramumo ir 

L už savo kentėjimus kaltę paprastai
i verčia ant urėdninkų, kartais tei-
» singai, o kartais ir be pamato,
į Kadangi valdžia prižiūri žmonių
i gyvenimą, tai žmonės visai teisin

gai ir mano kad valdžios pareiga 
juos apginti nuo visokių nelaimių, 
tame ir nuo bado. Šiuom kartu 
žmonių piktumas nesikreipia prieš 

/svetimtaučius, bet vien prieš urėd- 
oinkus ir didžturčius. Žmones ap
kaltina urėdninkus. buk jie, susi- 

L*'"/;tarę su milijonieriais, sfipirko ry-

' -/neturtingi žmones negali sau mais- 
m tp muši pirkt i. Ginklus sukilėliams

4 'r. parūpino Mandzurijoj chunchuzai.

H 'fj * ISPANIJA.
^Jj^^panijos valdžia, įpykus ant 
« / Cl‘žiaus už jo bandymą kištiesi

į vidurinius krašto reikalus, grie 
bjąsi t kunigijos. Popiežius pro 
testuoja; priešmaztaurią aprubežia- 
vimą kunigijos privilegijų, bet 
valdžia protestų nepaiso. Ministe
rija išleido prisakymą neleisti Is
panijon svetimų zokoninkų. Ir 
prieš tai popiežius, matyt tikėda
mas, kad jį parems katalikai, pa
kėlė protestą, bet kaip galima ma
nyti, katalikai jau neparemia taip 
kunigijos, kaip tai būdavo seniau, 
kada kunigai galėjo žmones prieš 
kiekvieną savo priešą sukelti. Da
bar jau gyventojai ir tai ne vien 
varguoliai, stoja prieš icunigus. 
Miestuose Madride/ Saragossoj, 
Taragonoj ir Toledoj buvo pakel
tos kunigų priešų demonstracijos. 
Barcelonoj gubernatoriui padavė 
prašymą aprubežiuoti kunigiją; po 
prašymu pasirašė 20.000 moterų, 
kurios išreiškė pritarimą valdžiai 
pradėjusiai kovoti su kunigija. 
Grenadoj ir Andalūzijoj kunigų 
priešai išvaikė katalikų susirinki
mus.

ANGLIJA.
Kova moterų už balsavimo tei

ses moterims nepasilieka be pasek
mių ir Anglijoj, kur žmonės gal 
labiausiai prisirišę prie senovės pa
pločių. Miestų ■ viršininkų rinki
muose Anglijoj .moters gali jau 
dalyvauti, bet renkant parlamentan 
dar jos balso neturi. Dabar dar
bininkų atstovas David James 
lįjhakleton parlamente padavė su
manymą pripažinti moterims tiesą 
rinkti ir būti rinktoms parlamen
tan drauge su vyrais. Sumany
mas buvo jau antrą kartą skaity
tas. Jeigu jis pereis, milijonai An
glijos moterų galės dalyvauti rin
kimuose parlamentan. Bet maža 
yra viltis, kad reikalavimas perei
tų, kad jį valdžia paremtų galuti
nai, buk dabartinėj sesijoj valdžia 
gali neleisti trečio sumanymo skai
tymo, gali tą nustumti į šalį iš- 
vilkdama kitus savo sumanymus.

PRANCŪZIJA.
Prancuzijon rengiasi atsilankyti 

su savo motere Belgijos karalius. 
Belgija rubežiuoja mat su Prancū
zija ir prancūzams nepatinka per 
daug didelis susidraugavimas Bel
gijos su Vokietija. Prancūzai bi
josi, kad karuose Prancūzijos su 
Vokietija, vokiška kariumenė ne- 
jieškotų lengvesnio kelio į Pran
cūziją per Belgiją, nes ant Vo- 
Idetijoi rubežiaus Prancūzijoj yra 
čielos eilės tvirtovių, kurias vokie
čiai turėtų pirma užimti, o paskui 
galėtų traukti gilyn . į Prancūzi
ją. Apie Belgijos rubežius tokių 
tvirtovių Prancūzija nerengė, nes 
nemanė kada nors sulaukti belgijo
nų užpuolimo. Taigi Belgijos ka
ralius dabar keliauja Prancuzijon 
prašalinti prancūzų baimę if jų 
užsitikėjimą.

ne-

VIDURINE AMERIKA.
Galo revoliucijos respublikoj 

caragua nematyt. Prezidento Mad- 
riz jencrolai, nežinodami, kaip re- 
voliucijonierius pergalėti, griebiasi 
visokių būdų. Prezidento jenero- 
las Satinas, su kariumene stovin
tis Grenados apskrity j, prisakė vi
siems aplinkinių gyventojams į 24 
vai. iš kaimų persikelti į miestą, 
kur mat lengviau žmones prižiūrė
ti. Nepaklusnius laikys jis revo- 
liucijonieriais ir gal sušaudys.

Washingtonan atėjo žinia, buk 
Amerikos kariumenės stovyklose 
koksai oficieras renka tarp Ameri
kos kareivių liuosnorius, norinčius 
keliauti į Nicaraguą, padėtų revo- 
lincijonieriams. Valdžia mano ne
leisti liuosnoriams—iškeĮiauti, nes 
leidimas butų sulaužymu neutra
li škumo. ' '

Revoliucija rengiama ir kitoj 
vidurinėj Amerikos respublikoj — 
Hondurase. Ją mano sukelti ša
lininkai buvusio prezidento Bo- 
nilles, kuris per revoliuciją tapo 
nuo urėdo numestas ir iš tėvynės 
išvytas. Bonillą savo pinigais 
remia buvęs Nicaraguos preziden
tas Zelaya, kuris su Bonilla buvo 
labai susidraugavęs, todėl tiki, kad 
jeigu Bonilla taptų Honduraso 
prezidentu', jis Zelayai padės Nica- 
raguoj prezidentą urėdą užlipti. (

Ni-

I 15ta Liepos Die
Mūšio ties Žalgiriu 50’
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metų sukaktuves
IS VILNIAUS.

Vilniuj gegužės mėnesį užtvir
tinta įstatai naujos amatininkų 
dr-jos, kurion priimama meisteriai 
(šeimininkai) ir darbininkai - be 
skirtumo tautybės. Draugijos tiks
las —kultūros ir apšvietimo plati
nimas amatininkų tarpe. Minėtoji 
draugija birželio t2 dieną, šešta
dienį, “Rūtos” salėje rengia pir
mąjį savo vakarėlį. Bus vaidina
ma lenkų kalba vienaveiksmis vei
kalėlis “VVieczna bajka”; po to 
dainuos lenkų choras.

šiomis dienomis senatoriaus De- 
diulino įsakymu padaryta vienu 
kartu intendentūros įstaigų • revi
zija Umaniūje, Berdičovė, Lub- 
nuose, Kurske, Varoniežiūje, Se
vastopolyje, Proskurove, Žmerin- 
koje, Balaklavoje, Lucke ir Vil- 
niūje; čia buvo atvažiavę revizijos 
nariai iš Dvinsko. Valstybės kon- 
troleriaus nurodymu Vilniaus karo 
taryba nutarė pareikalauti iš buvu
siojo Vilniaus apygardos intendan
to gen. Agapiejevo 20 tūkstančių 
rub., jo padėtojo gen. Lange — 10 
tūkst. rub. ir iš kelių kitų'Vil
niaus intendantūros valdininkų — 
10 tūkst. rublių. Mat, visi jie kal
tinami, kad per japonų karą pada
rę sutartį su dvarininku Roslavle- 
vu duonai pristatyti ir davę jam 
40.OOO rub. rankpinigių; Roslavle- 
fos gi nieko nepristatė.

Vilniuje, pastarosiomis dienomis, 
buvo tris labai intartini susirgimai 
viduriais. Daktarų ištyrimai at
rado visas koleros žymes; sųsir- 
gusieji tačiau nemirė ir sveiksta.

■Mto vilniečiai turėtų pasisaugoti, 
ypač negerti nevirinto vandens, ne
valgyti žaliumynų, vaisių ir ne
sveiko maišto ir, apskritai, neapsi- 
yalgyti ir perdaug negerti.

Didysis Lietuvos kunigaikštis Vytautas 
karžygiais ties 'Žalgiriu

------------------------------------------------------------------- —X-

Šiandien, 15 liepos m. dieną, sukanki lyg

su savo

Šiandien, 15 liepos m. dieną, sukanka lygiai 500 metų nuo- tos dienos, kuomet 
sujungtos lietuvių ir lenkų kareivijos, Didži^mjani Lietuvos Kuningaikščiui Vytautui vado
vaujant, mūšyje ties Gruenvvaldu, į supulnĮS sur1“'—, v-

Lietuvių rolė šitame mūšyje buvo užyis did
yzeivių gaiyoę. , <
Didžiojo Vytauto kariškasai geni- 

žiedė ugnį į krūtines lietuvių mil-jus laimėjo šitą mūšį. Jisai savo narsybe, davė paveizdą, žiede ugnį į krūtines lietuvių mil
žinų ir daugybės kitų čia susirinkusių tautą keleivių. Jisai pirmutinis šoko į pavojigiau- 
sitis susikirtimus, tvarkė, vadovavo ir kariavo, tuo tarpu,-kai Lenkijos karalius Jągaila mišių 
klausė ir buvo beketinąs bėgti. . ; ; * • ’ .

Ir lietuviai-karžygiai narsybės stebuklus parodė šitame mūšyje. Išpradžios, teisybė, 
jie buvo neva apleidę mūšį. Bet atsirado paskui) išftetyčių.; Kaip koks debesys, pilnas 
perkūnijų ir keršto, jie užgulė, užslėgė plnafrineĮ dienas- kryžeivių. Negelbėjo plienas, 
negelbėjo puikus ginklai, — prieš įsiutusią hetuvJų narsybę lūžo viskas Į Tarytum kokių 
meškų letenom jie daužė kryžeivių šalmus ir skydus!...;. Kryžeivių galingos eilės palūžo. 
Ginėsi iki paskutiniųjų, bet prieš lietuvius atstovėti negalėjo. Žuvo visi, jų skaičiuje ir jų 
didysis mistras Ulrichas von Jungingenas. K

Šituo mūšiu padaryta galas Kryžeivių Ordenui. Jis dingo ir daugiau nebeatgimė. 
Jani dingus, Europai prašvito naujas gyveni mik, susimažino kryžeiviškos žudynės, atsi
darė kelias mokslams. Garbė už tai lietuviams kdržyj£iams ir Didžiamjam Vytautui!

Mūšis ties Žalgiriu paliuosavo Lietuvą nti) jos seno įkirėjusio neprietelio. Lietuva, 
garsinga visame pasaulyj, pradėjo savo laimingąsias dienas. Tačiaus taip buvo tik iki 
kol Vytautas buvo gyvas. Lietuvos susijunginua/sti Lenkija neatnešė lietuviams gero. 
Lietuva nustelbo. Ilgus amžius vilkusi lenkystei jtthgą tik ejabar pradėjo atgimti; Ir nebe 
kardu ji stoja į kovą, bet apšvieta bei mokslu. r' ;.

Mokslo ir meno dirvose ji turės laimėti nauju* Žalgirius!

Kur bėga Šešupė, kur Nemunas teka. 
Tai mūsų tėvynė graži Lietuva; ' 
Čia broliai artojai lietuviškai šneka,

> Čia skamba po kaimus Birutės daina. ■ 
{Tegul bėga mūsų upės į mares giliausias!
Tegul skamba mūsų daįnos po šalis plačiausias t

J[ur rausta žemčiūgai, kur rūtos žaliuoja! 
r mūsų sesučių dabina kasas, ,

(•Kur sodne raiboji gegutė kukuoja — ... J
Ten mūsų sodybas keleivis atras.
Kur žemčiūgai, žalios rūtos, kur raiba gegutė, 

. Ten tėvynė, ten sodybos, ten sena močiutė.

"jnr giedrios išaušta pavasario dienos,
Ar krinta nuo dalgio žvangučiai lankos, 

f Ar dreba ant šalčio nupjautos rugieajĮH-?-^-..

Dėl mūsų tėvynė graži visados.
Ar pavasaris išaušta, ar kaitri rugpjutė,
Tu gražiausia, maloniausia Lietuva— motutė.

Ar šviečia mums saulė, ar orai aptemę, —
Tu mūsų brangiausia prabočių šalis 1 
čia prakaitu mūsų aplaistyta žemė, 
Čia j tiek atminimų atranda širdis I 
* ar varguose — visados motušė 1

taip garsinga ir brangi, kaip dušix

Cia Vytintas didu garsiai viešpatavo, 
Tiek Žalgiriu mušęs kryžiokus piktus; 
Čia bočiai už laisvę tiek amžių kariavo; 
Čia mūsų tėvynč ir buvo ir bus. 
Čia kur Vytautas didis žaidi mus ir gyni.

IŠ PAPILĖS, ŠIAULIŲ PAV.
Išeivystės liga mūšy apylinkėje 

labai išsiplatinusi. Nėra tos sa
vaitės, kad neiskeliautri žmonių bū
rys. Važiuoja ūkininkai/ savo ūkį 
palikę; važiuoja ir vaikiai, palik
dami savo tėvus be jokios globos; 
važiuoja, neatsižiūrėdami į tai, jog 
laikraščiai praneša blogas žinias ir 
nelaimes iš Amerikos. Bet dau
giausiai važiuoja tai darbininkai- 
bežemiai. Kuriį ūkininkas pirma 
laikydavo po du bernu; dabar laiko 
po vieną ir tai kokį vaiką 15—i(j 
metų, kai-kada ir dar jaukesnį. Ir 
kur ‘tau tokie vaikai apdirbs že
mę, kaip reikiant, jei dar savo ran
kose plūgo negali suvaldyti.

Pirma, būdavo, mūsų kampely
je pavasarį, vasarą, šventadieniais 
ar jau šiaip vakarais net skambė
davo nuo daintt; o dabar jei ir už
girsti kokią dainelę, nedrąsiai 
skambančią iš vaikų mergyčių krū
tinės ir. tai sakai Dievui ačiū.

IŠ KAIRIŲ, ŠIAULIŲ PA V.
Birželio 3 d. Bocionių sodžiuje 

pačiam vidudienyj peikusias tren
kė į vieno ūkininko klojimą. Aky-r 
mirksnyj visas trobesys paskendo 
ugnyje. O kad vėjas buvo nema
žas, tai ugnis persimetė ir ant ki
tų trobų. Dviejų ūkininkų suder
gė visos trobos, kitų trijų tai dar
žinės, tai kutėsr, tai jaujos. Viena 
mergaitė begelbėdama turtą ap
degė rankas ir kojas, ir sudegė tris 
kiaulės.

Prieš 17 metų tas sodžius dar 
labiau buvo nudegęs, dabar" tik-ką 
atsitaisė ir vėl. Bacioniškiai, ar

rėtumėt. ‘ •*
(“ViltL”).

Iš KAUNO.
Šiemet iš Saulės I kurso 

perėjo: 1. Elena Ambroziejutė, 
2. Stasė Čižaitė, 3. Anielė Gulbi- 
naitė, 4. Marė Gulbinaitė, 5. Marė 
Jasinskaitė, 6. Juozas Kriaučiūnas. 
7. Vincas Merkevičius, 8. Jonas 
Miežlaiškis (su pagyrimu), 9. Liu
da Milnaitė, 10. Jadviga Mitkaitė, 
U. Marcė Nacevičaitė, 12. Anta
nas Stapulionis, 13. Antanas Šu
kys, 14. Regina Vaitavičaitė, 15. 
Jonas Vitkevičius ir 16. Marė Ži
linskaitė. Konstantui Bajorui, iš 
priežasties jo ligos, kvotimai .pac- 
skirta rudenyj. 5 mokiniams,duo
ta pasitaisymas iki rudens.

Iš II kurso į III perėjo: Mykąs 
Antanaitis, Justinas Banaitis, Ig
nas Bareišis, Cėcilė Bindokytė, Ur
šulė Bruškytė, Marė Juodikaitė, 
Juzė Jurkaitė, Anelė Kurauskaitė, 
Pranas Mačius, Ona Paplauskaitė, 
Ona Povilonaitė (su pagyrimu), 
Kaz. Repšys, Juozas Ruibys, Emi
lė Tubelytė, Ona Žebrauskaitė, Jo
nas Puoderys ir Ona Petraitytė. 
Kazei Danilevičaitei, iš priežasties 
ligos, kvotimai rudenyj. 18 moki
nių duota iki rudens pasitaisymas.

Kursų mokslą baigė: Felicė By- 
liunaitė, Juozas Jurgelionis ir Pet
ras Starevičius.

Birželio 1—4 d. į I kursą laikė 
ii žmonių, bet išlaikė tik 3: Juo
zas Jarašiūnas, Juozas Vaicekaus
kas ir Jurgis Gegžnas. 7 duota 
pasitaisymas.

Į antrą kursą laikė 7; išlaikė gi 
3: Antanas Urbelis, Vincas Žilis 
ir Ona Giliutė. 3 duota pasitai
symas.

I III kursą laikė 2. Vienas vi
sai neišlaikė, o antras gavo pasi
taisymą.

Kvotimai naujai įstojantiems ru
denyj, bus rugpiūčio 6, 7, 9 ir 10 
dieną. M. A—lis.

(“Viltis”).

II

IS JONIŠKIO, ŠIAULIŲ PAV.
P. Komaras buvo parsigabenęs 

kacapų grioviams kasti. Jie dirbo 
dusyk pigiau, negu mus darbinin
kai. Bet, kada mūsiškiai darbinin
kai pasipriešino ir, kada Komaras 
atrado kacapų darbą prastesniu, 
tai kacapus grąžino atgal, o mūsų 
darbininkams pakeli mokestį.

(“Lietuvos Ūkininkas”), i

IŠ VEGERIŲ, 
’ AKMENĖS

Vegerių miestelis nedidelis, sto
vi ant pat Kuršo rubežiaus. Yra 
monopolis, aludė ir 6 žydų san
krovos. Žmonės čia labai mėgsta 
girtuokliauti, tai matoma iš to, kad 
1898 m. buvo išgerta degtinės už 
2440 rub., o 1909 m. išgerta už 
6890 rub. Mūsų kampelis taip 
tamsus, jog apie apšvietimą-niekas 
ir minėti nenori. Laikraščių pa
reina ant visos apygardos ro ekz. 
lietuviškų, 12 latviškų, 4 rusiški 
ir vienas lenkiškas, likusioji žmo
nių dalis juokiasi iš skaitančiųjų 
vadindami juos “cicilikais”. Baž
nyčia medinė; 1803 metuose sta
tyta, dabar reikėtų panaujinimo. 
Parapijonų priskaitoma yra, iki 
1500 dūšių ,bet kaikurie gyvenda
mi latvių tarpe visai sulatvėjo, ki
ti vėl bėdini, o treti degtinės drau
gai, taip kad ir nebėra kam duoti 
pinigų Dievo namų pataisymui.

Darbininkai uždirba Kuršėje ga
na dideles algas: bernai į metus 
ima po 145 rub., merginos po 90 
rub., bet ligi metų galo ant degti
nės ir Vakaruškų rengimo neužten
ka. Vakaruškos stovi čia ant ga-. 
na augšto laipsnio. Pas vietinį 
ūkininką J., tokie pasilinksmini
mai atsibūna du kartu į savaitę, 
subatvakariais ir nedėlios vakarais, 
o jei, pasitaiko kokia šventė tai ir 
tankiau daroma pasilinksminimai. 
Namų savininkes su duktere. ska
niai atsigėrę degtinėj tvarkosi. 
Jaunuomenė girta ‘būdama, laužo 
kaimynams tvoras ir langus daužo. 
Šiemet, Velykų naktį, kelios mer
gaitės iš sodžiaus, apsinakvojo špi
tolėje, duris buvo iš lauko užra
kintos. Apie antrą valandą nak
ties atėjo tris girti vakaruškų 
draugai (vietinio miestelio vaiki-

ŠIAULIŲ PA V. 
VALSČIAUS.

IŠ ŠEDUVOS, ŠIAULIŲ PAV.
Pas mus metai būtų geri, tik 

bent kiek uždžiovini. Prie to ge
gužės 29 aptrankė vietomis ledai 
daržoves ir kai-kuriems laukuose 
nuostolius padarė, kaip va: Riau-lnai.) ir tolei laužė duris, pakolei 
bų dvarui su jo vienasėdžiais. Į neišlaužė užraktą, ir įnėję vidun t



■ - -r 
įlinkai priversti buvo pagelbos 1 
šaukties. - Labai skaudu darosi, 1 
žiūrint į mūsų jaunuomenę, kad 1 
ji taip “padoriai” užsilaikol 1 
. (“Rygos -Naujienos”). . 1

nininkų užeigoje Utenoje savo gi

> IŠ PANEVĖŽIO. •
Mokytojų seminarijoo lietuvių 

priimama tik 30%*, taigi iš 35— 
38 I kurso mokinių galės būti tik 

410—11 lietuvių. Prašymus, semi
narija priima iki birželio 15—30 
d. - Prie prašymo, anot “V ilties 
(No. 62) korespondento Aldono, 
reikia būtinai pridėti: ,

1) Kokios-nors mokyklos pabai
gimo liudijimas;

2) Gimimo metrikai (be gerb. 
markių);

3) . Valsčiaus valdybos paliudi- 
„ j imas apie paėjimą ir prigimtą 
; kalbą._

, - Visi lietuvių prašymai dabąr į 
ministeriją keliauja, iš kur sulau- 

» kę ministerio patvirtinimą grįžta 
- atgal. Bet jei nėra pridėta pors 

yieno anų dokumentų,' tai toksai 
prašymas • esti visiškai atmestas. 
Beto prašyme reikia paminėti, jog 
prigimta kalba lietuviška.

Šiais metais baigia Panevėžio se- 
Jiinariją 3'lietuviai — Vireftunas, 
SČemirskis ir Snarskis.

y (“Mokykla”).

kliais;- paimdamas kelia syk geres
nį. Namie nuskriaustasis atsimai
nė, bet mainininkas pasiskundė 
urėdninkui. šis iš karto paaiški
no, kad šitą dalyką gali išrišti tik 
teismas, bet rytą vėl maininko ap
lankytas, savo nuomonę permai
nęs, nuvyko Byliškiuosna ir, be 
jokių liudininkų inpuolęs į V. 
šiaurio gryčią, išgązdino, apkumš-^ 

. čiojo žmoną. ši pasakė, vyras 
esąs Tauragnuose. Urėdninkas su
grįžo į miestelį — .iš š. paėmė 
arklį, nęt savininkui nematant. Nu
ėjus vyru’ su žmona prašyti, kat 
sugrąžintų arklį, urėdninko sūnų? 
sunkiai užgavo moteriškę. Gydy
tojas p. Vadapalas rado sutrenkia 
mą krūtinės ir kraujo plūdimą 
Paduota skundas gubernatoriui si 
gydytojo paliudyjimu. Urėdninka? 
arklį inteikė vienok mainininkui 
Mat,. kokių esama tvarkadarių ii 
kokią valdžią beturįs Tauragnu 
urėdrirnkas. ? Margių Juozas.

‘(‘‘Viltis”).

šiokios maž-dang paskalos: — 
“Jeigu, — šabo kai-kurie, — mes 
davėm pajus, tai tuo pačiu sutei
ktai teisę jais, reikalui atsitikus, 
naudotis. Tatai kam dabar rei
kėjo susirinkimas daiyti .ir tas 
klausimas kelti? Matyt, kad čia 
fik su vadžioj imas, būtent: jeigu 
susirinkimas paves valdybai už
traukti paskolą neapribotą tai to
kiam atsitikime ir atsakys savo 
Irtais”....

štai kokios maž-daug nesąmones 
Atleidžia. Dėlko šiam tikslui susi
rinkimas padąryta, parodo įstatų 
§ 44 raidė d. Jogei nariai atsa
ko tikfhi pajais — aišku iš § 4. 
Jeigu gi būtų norėta užtraukti at
sakomybė kokia kitokia (ne vien 
pajais), tai būtų reikėję atmainyti 
įstatai ir būtų prisėję sušaukti ne 

narių, o kaip to reikalauja 
32. Rodos, aiškiau nereikia. 
Koks ‘tatai tikslas tų paskalų? 

[Gal tik atgrasinimas žmonių nuo 
I“ Žagrės”. Delko gi norėta atgra
sinti? Nežinia!.__ Tačiaus gėda
panašias nesąmones apie “Žagrę“ 
Skleisti! . • T—sas.

kitokių užsiėmimų. Gerai 
jai žmogus esi “ištikimas*’

PILVIŠKIŲ, SUVALKŲ' 
GUBERNIJOS.

Jau paleido iš kalėjimo P. Bra

Iš (“Šaltinis”).

Nuo 
mūsų 
mūsų 
baigs

MOTERIS NIEKINĘ^ DIPLIOMATAS PASIDAVĖ Į KUPIDO
žabangas.

vi | savo vyrą, pataikė j dešinę 
akį. Fhišerį nuvežta ligonbutm 
ir vargiai jis begyvens. Flušerie- 
nę paimta kalėjinirn, bet ją gal 
paleis. .1

MAŽIAUSIAS ARKLIUKAS.
Clarks, Neb. 20 birželio gimė 

arkliukas, kurs sveria išviso tik 6 
svarus; augštis jo toks, kad žmo
gui jis siekia vos iki kelių,

VEDĘ VYRAI TURĮ ŽIEDUS 
NEŠIOTI.

- Pittsburgo moterįs reikalauja, 
kad visi vyrai# kurie yra vedę, ne
šiotų žiedus, kad jaunos mergai
tės galėtų matyt, kuris yra vedęs, 
o kuris ne, ir nesiduotų apsigaut 
Sulig moterų ręiktų irgi tą pątį 
sakyt. Kad jau nešiot žiedus, tai 
nešiot visiems.

Iš SKRABOTIŠKIO, PANEVĖ
ŽIO PAV.

Gegužės 19 d. pas mus atsilan
kė iš Panevėžio maršalka, kad per
sitikrintų, ar tikrai visi valstiečiai 
nori išsiųsti vieną buk žmogžudžių 

\šeimynQ (gudai iš 6 žmonių), 
^.tsirado ir tokių, kurie įkalbinėjo 
Uitiems, idant maršalkai sakytų, 
Jog “mums davė kaikurie žmo- 

lės magarvčių, tai mes ir nutarėm 
Gudus išsiųsti”. Bet neatsiradus

■ daiigiau tokių šiaudadušių, tos štu- 
kos nuėjo per nieką. Tik maršal-

kalėjime. Arešto priežastis — laiš
kai, suimti Pilviškių krasoje. At
sargiau su laiškais, nes šnipam, 
jie permatomi.’ Ypač tegul labiau 
suvaržo,savo liuosybę amerikiečiai, 
nes Rusija, tai ne Amerika. 

(“Lietuvos ūkininkas”).

MARIJAMPOLĖS, 
KŲ GUB.

11 gegnės čion buvo 
buvusis Veiverių mok.

IŠ SUVAL-

teisiamas 
sem. 11 

kurso mokinys, M. Vitkauskas u i 
metimą bombos. Nuteistas 3 me
tams kalėjimo. Gynė ad^. Leoną?. 
Paduota apelacija. Sako, M. V. 

ka pranešė, jog vaikinų 18 ir-19 
metų negalima išsiųsti, kaipo ne- 
pilnateisių. Čia tai jau mums ne
suprantama — jei tokius vyrukus 
pagal įstatymus ne tik Sibiran prie 
karo varo, bet ir ant kartuvių ka
bina. tai kodėl nevalia mnms tokių 
išsiųsti? *

Be to, p. maršalka buvo įsakęs 
valsčiaus valdybai sušaukti sueigą 
ant 9 vai. ryto, bet patsai atvažia
vo tik 7 vai. po pietų. Žinoma, 
kad sueigos nerado, tad buvo pa
liepta sutraukti reikalingus žmo
nes už 26 varstų nuo Skrabotiškio 
Kasakausko dvaran. Lyg per to
lima jau mums buvo .kelionė dėl 
tokio reikalo.... Bimbas. 

į (“Lietuvos Ūkininkas”).

nekaltas. M. V. paleido už 50 j 
rub. kaucijos. Kukų-Riekų.

(“Lietuvos Ūkininkas”).

IŠ SPILGIŲ, ROZALINO VAL., 
PANEVĖŽIO PAV.

26 gegužės iš Sprigių palivarko 
žydžiukas nuvėjo į Sitkūnus arklį 
pirkti. Arklio nepirko, bet, grįž
tant namo, ant jo kažinkas 
užpuolė ir užmušė.

, imtas įtariamas J. P. 
jisai neprisipažįsta. Palicija atsi
vedė iš Mintaujos šunį. Šuo taip
gi parodė ant J. P.

(“Lietuvos Ūkininkas”).

IŠ ANYKŠČIŲ, UKMERGĖS 
PAVIETO.

Už 3 varstų nuo Anykščių už
mušti .miške neturtingas žydas. 
Jis keliavo namo, palikęs kromelį 
sodžiuje; beeinant jam per mišką, 
užklupo keletas žmogžudžių; 
daužę galvą, ką radę atėmęs 
bėgo. Tų žmogžudžių dabar 
tinė policija stropiai j ieško,
paliko pačią ir mažus vaikelius.

(“Viltis”).

su-
pa-

vie-
Jis

IS ADAKAVO, RASEINIŲ 
PAVIETO.

22 ir 23 gegužės buvo di- 
lietus su ledais ir perkūnija.

21, 
delis 
Ledai tačiaus didelių nuostolių ne
padarė, nes buvo nedideli. Per
kūnija gi daug išmušė gyvulių ir 

i daug suskaldė medžių. Niekas 
neatmena tokio perkūno, kaip 
šiuosmet — Vasarojus ir rugiai 
pas mus atrodo labai puikus. Žmo- 
neliai tikisi turėti duonelės, jei tik 
Dievas sergės nuo baisių lietų su 
ledais. j

Sodnuose šiuosmet nieko nėra: 
nei obuolių, nei uogų. Žolė pie
vose puiki, dobilai gražus. Ūki
ninkai linksmi. Trijų brolis.

(“Šaltinis”).

IŠ KAIMELIO, NAUMIESČIO 
PAVIETO.

Keno gyvastis brangesnė? S į 
pavasarį pradinės šiaudinės (Jiai-“ 
miesčio pav., Kidulių valse.) mc- J 
kykloš mokiniai baisiai ėmė sirgi 
tymais. Buvo duota žinia apie tai 
pavieto ' viršininkui. Viršininkžs 
atsiuntė gydytoją p. G. Gydyti*- i 
jas, smarkiai subaręs -tuos, kurie 
pranešė apie tą ligą į apskritį, tei
sinosi, kad jis tokiuose atsitiki
muose veik nieko negalįs pagelbs
ti, nes jokių lėšų tam dalykai 
paskirtų nei valdžios, nei - valsčių 
nesą ir prašė, kad daugiau tokiais 
niekniekiais jojo “neturbacitų”.

Neperseniai viename p. Komaro, 
palivarke nustipo keletas kiauliĮą. 
Veterinorius p. B., apie tai suži
nojęs, tuojau sustatė “protokolą” 
antj). Komaro, dėlko jis dar kiau
lėms sergant nepranešė jam apie 
jų ligą? • Mat, būta raudonligės, 
o nuo jos geriausias vaistas +-> 
skiepijimas. Visoms įskiepijus gal 
būt ir pagiję! Tai žinok dabar
tės, žmogau, kieno gyvastis bran
gesnė? Medijas.

(“šaltinis”).

IŠ ŽUBRISO, KALVARIJOJ 

PAVIETO.
Pas ūkininką Micutą buvo kra

ta, bet nieko nerasta, tik paimta 
penki iš Amerikos laiškai.

Naujienėlėje buvo krata p; 
Liutkevičių. Rasti taipogi nerasią, 
bet Liutkevičius suimta už tai, kad 
per buvusias pas jį vestuves ve- 
štuvninkai užvertė akmenimis 
plentą — indomu, mat, buvo kvai
liams, ką darys atvažiavęs auto- 
motjilius. \ Ranka.

(“šaltinis”).
I

Iš LIUDVINAVO, KALVARL 
t JOS PAV. ’

“Žagrės” 8 birželio susirinkimu 
obalsiai.

Kaipo apie

IŠ RYGOS.
- Pereitą šventę Peterburgo Rū
mų teismas nagrinėjo bylą dėlei 
[streiko 1905 metuose ant gelžkelio. 
Inžinieriai' von Riterholmas ir 
Meingartas atrasti nekaltais, o kiti 
nutarta pasodyti į tvirtovę nuo 4 
iki 18 mėnesių. Visiems užskaity
tas laikas, ką sėdėjo lig teismui.

Šiltinė Rygoje nesiliauja. Va
kar miesto ligonbutyje<Sergančių 
(šia liga buvo 68, susirgo 3, pagijo 
15-

> Rytmetyje birželio 6 d. Kalugos 
gatvėje No. 4 Jonas Stepanovas 
ėmė žvėriškai mušti ir draskyti sa
vo motiną Vasilisą. Ta neišturė
jus kančių metėsi per langą ir 
l aisiai susižeidė. Urnai tapo nu
gabenta į ligonbutį, o gerąjį sūnelį 
jolicija paėmė į‘savo globą.

(“Rygos Garsas”).

IS BALTSTOGĖS.
Žydų likraščiai paskleidė gandą* 

buk Baltstogės mieste iš, po vienp, 
namo pradėjo sunktis ' kerosinas 
1 gaza). Jau bus savaitė, kaip pa
mažėl] sunkiasi. To šaltinio at
radimas labai užima visus baltsto- 
giečius.

Pačiame mieste ir apylinkėse 
rustreikavo audėjai; jau antri me
lai kaip sumažinta jiems mokestis. 
Darbininkai reikalauja užžmokestį 
’rėl padidinti.

(“Rygos Garsas”)

PRIE MŪSŲ MOKSLEIVIŲ 
PADĖJIMO.

Kas nežino mūsų besimokinan
čios jaunuomenės, ypač einančio
sios augštesnius mokslus, vargin
go padėjimo? Dar kol sūnus gim
nazijoje, tai tėvai, vildamiesi, kad 
jis bus kunigu, iš paskutiniųjų 
stengiasi jį sušelpti ir visur įieško 
pinigų, ar tai ką iš ūkio parduo
dami, ar pasiskolindami. Bet iš
važiavus į universitetą ar į kitą 
augštesnę mokyklą, tėvų duosnu- 
mas dažnai užtrūksta: “Nenori ku
nigu būti, tai žinokis, o pinigų .jau 
nebegausi”, sako kaikurie.* O ku
rie tėvai ir nori sūnui padėti, tai 
ne kiekvienas gali ištesėti taip 
daug pinigų duoti, juo labiau, kad

aj[sūnui dar gimnaziją( einant, įsko- 
;a> lino savo ūkį. Ir pačiam jauni-

Per keturiosdešimts-metų 
Suvienytose Valstijose, sakėsi 
apie apsivedimą, jis moteris 
besielgdamas, įsigijo daug draugių iš moterių tarpo,
tesi, bet pagalios visgi apsivedė, 
bartinio Suv. Valst. sekretoriaus' dukterį.

L. A. Coromilas, Graikijos ministeris 
niekad neapsivesiąs. Iškilus kalboms r 
niekindavęs. Bet, kaip tyčia, taip«

Kratėsi, pur-
Už pačią gavo p-lę Cockrell, da-

UŽMUŠĖ PAČIĄ IR SAVŲ.
New Orleane, La. Gyvenantis ■ 

čia darbininkas Charles Despor- • 
ges užmušė savo pačią, sūnų mirti- . 
nai pašovė, o paskui pats nusišo
vė. Mat pati per teismą jieškojo 
persiskyrimo ir buvo nuo vyro pa
sitraukusi. j

UŽMOKĖS $75.000 BAUSMĖS.
End, Okla. Water$ Pierce Oil 

Co. raštu pasižadėjo užmokėti 
75.000 dol. bausmės už peržengi
mą prieš trustus , išleistų teisių. 
Minėta kompanija buvo teisman 
paduota, bet gavęs pažadėjimą ge
ruoju bausmę išmokėti, prokura
torius teismui paduotą skundą at- * 
siėmė atgal.

JOS PA V. ’

IŠ TAURAGNIŲ, EŽERĖNŲ 
PAVIETO. -

Urėdninkas p. Gtovičius ilgai 
prabuvo Tauragnuose ir ingi jo ne
paprastą drąsą. M. Šiaurys iš 
Rybiškių, apgirdęs vertelgų ir maš-

triukšmingą susirini 
kimą daugybė nuomonių pasklido. 
Gaila, kad tų nuomonių yra kl;

Per susirinkimą, tarp kitų, kilo, 
klausimas, ar apriboti didumą pas
kolos, ar tai pavesti valdybos nto- 
žiūrai. Kai-kurie kalbėtojai išreišL 
kė pašibijojimą, kad jeigu net|us 
apribota paskola, tai valdyba gal 
užtraukti perdaug paskolos ir-vo
kiant atsitikime nariams prisie tų 
atsakyti net ir turtu netik pajus. 
Jogei nariams neprisieis atsakyti 
savo turtu, buvo kuoaiškiausiai j er 
susirinkimą prirodyta pasiremiant 
įstatais ir šiąp-Jau. >

I Dabar apie Liudvinavą sEfiija

L u*

kaičiui nesmagu yra imti nuo tė
vų paskutinį skatiką. Dažniau
sia namie juk yra pasilikę jo bro
liai ir seserįs; tai ar gali jis su 
lengva širdžia aikvoti brolių dalį 
ir seserų kraitį, veržties į ponus, 
palikdamas kitus plikais?

Kas gi tokiam moksleiviui lie
ka, norint pabaigti augštesnį 
mokslą? Užsidirbti savo užlaiky
mui ir mokslui./ Ir įieško jisai 
lekcijų ar kito kokio užsiėirtimo; 
bet ir to neužtenka bent žmoniš
kam pragyvenimui.-

Nei žmogus gali kaip reikiant 
apsirėdyti, nei žiemai šiltų drapa
nų nusipirkti, nei sveikų pietų pa
valgyti, nei įmanomo buto pa
sisamdyti;- negali nei reikalingų 
mokslui kr^ų ir rankvedžių nu
sipirkti. CRr mokyties neturi už
tenkamai laiko, užsiėmęs sau duo
nos užsidirbimu.

Toks tai yra gyvenimas mūsų 
studentų Rusijos universitetuose. 
Bet daug blogesnis jų padėjimas 
užsienių universitetuose, kur jo
kių pašalinių uždarbių beveik ne
galima turėti. Nemokant gerai 
kalbos tos salies, kurioje gvveaa-

moksle 
(Aušra 
tik at- 
Red).

tiems 
partijų 
progos

fries, mes, kaipo rasė, nieko neiš- 
lošėme. Aš norėčiau, kad imtynės 
būtų visur uždrausta”.

sąrą gali grįžti Rusijon ir nors 
šį-tą. užsiįiirbti.j - Bet daugelis už
sienių iū^uvių-fpoksleiyių yra nu
stoję savų “ištikimybės” rūbelio,! 
pabęgę, tąip..«a|cant “iš po bude
lio kalavijas”..*, Tokiems tai jau 
ištikrųjų jgrasitįą bado mirtis.

Taigi nėrą,, nieko stebėtino, jai 
kasinėtai iš mųsų besimokinančios 
jaunuomenės |cas nors numiršta, 
gavęs per save vargingą gyveni
mą džiovą ar kitą kokią ligą. Kiek 
tai vilčių nulydima drauge su 
kiekvienu mirusiuoju jaunikaičiu 
į kapus 1 Jai kam ir pasiseka mo
kykloje esant ištrūkti iš mirties 
nagų, tai ji. aristiek pasiims savo 
auką jam mokslą pabaigus. Kiek 
pertat nustojome veiklių žmonių 
ir naudingų tėvynei darbininkų, 
nėra ką ir bekalbėti: kiekvienas 
tai žino. ;

Ar visuomenė privalo į tai šal
tai žiūrėti ir leisti, kad jaunuo
menė, toji mūsų viltis, mirtų iš 
bado? Žinoma, kad ne! 
jaunuomenės juk priguli 
tautos ateitis. Juo daugiau 
jaunikaičių ir mergaičių
augštąjį mokslą, juo daugiau mes 
turėsime inteligentiškų darbininkų 
juo greičiau kils ir lietuvių kuliu- 
ta. Taigi jaunuomenės rėmimas 
yra drauge ir Lietuvos kultūros 
rėmimas.

Mū j .isuomenė tą gerai su
pranta ir, kiek galėdama, šelpia 
jaunuomenę ir stengiasi paleng
vinti jai vargą vargti. Lietuvoje 
ir kitur, kur gyvena lietuviai, yra 
keletas draugijų duodančių moks
leiviams pašelpas, bet jos arba 
pactijinės arba šelpia tik talentuo
tus vyrukus, -jau kuo hors 
ar dailėje'' atsižymėjusius, 
šelpia ir Jieatslirymėjusius, 
sižymėję turi pirmutinystę.

Ir kur g*iti pašelpą 
moksleiviams, 4turie ’ prie 
nepriguli Ir karie neturėjo
parodyti Savo ‘talento ar tai dai
lėje ar kairioje mokslo šakoje, bet 
kurie mokslą pabaigę, vis-gi nori 
ir gali patamiuti tėvynei ir at
nešti jau naudą? Paprastai Rusi
joje, jai universitete atsiranda ke
liolika ar kelids dešimtįs lietuvių 
studentų ir studenčių, tai Jie su
tveria draugiją, į kurią priguli vi
sokių įsitikinimų žmonės ir kurios 
tikslu yra duoti savo nariams pro
gą visapusiškai lavinties; tos drau
gijos tai-pat užsiima ir medžia
gišku savo narių šelpimu, išduoda
mos jiems paskoles. Taigi iš to
kių draugijų gali gauti pašelpą 
kiekvienas studentas.

Užsienyje taip-pat yra Steigia
mos panašios draugijos; bet jos 
dažnai nustoja gyvavusios dėlei 
narių stokos, nes draugijos įstei
gėjams, mokslą baigus, nevisuo- 
met iš Lietuvos atvažiuoja nauji 
moksleiviai. Iš tos priežasties bai
gia savo gyvenimą šiais metais 
Šveicarijos “Sandara”. Toliaus, 
rodos, jau taip nebebus. Įsteigta 
nauja draugija “Parama”, kuri 
apims .visus Vakarų Europos lietu- 
vius-moksleivius. Iš jos įstatų, 
tilpusių lietuvių Europos ir Ame
rikos laikraščiuose, matoma, kad 
tai bus visai bepartijinė draugija. 
Iš to seka, kad prie jos gali prigu
lėti kiekvienas Vakarų Europos 
lietuvis moksleivis be tikybos ir 
politiškųjų įsitikrinimų skirtumo. 
Ir duodant paskolą nebus paiso
ma, ar jos prašo klierikalas ar pir
meivis ; ar katalikas, ar liuteris, 
ar laisvamanis; ar tikintis ar be
dievis, «— gana tik bus to, kad pra
šantis yra lietuvis-moksleivis ir rei
kalauja pašelpas.

Tokia rdraųgija, kurioje visi 
moksleiviair.-bent piniginiuose daly
kuose galėtų ;eiti išvien, žymiai 
palengvintų- jiems valgus. Visuo
menė privalo atkreipti ir į tą drau
giją

■ ištvirkimo namuose nebūtų parda- 
» vinėjama degtinė. Jis smarkiai 

daboja, kad jo paliepimas būtų 
pildomas. Sakosi veiksiąs, kol nei 
vieno lašo degtinės nepasiliks pa
našiuose namuose.

PASTATO KAUCIJĄ.
Springfield, IU. Valstijos sena

torius iš Gūcago Bradoock ir le- 
gisliaturos narys Clark pastate 
teismui kaucijos, po 10.000 dol. 
Abudu apskusti 'už parsidąvimus 
ir kyšių ėmimą. Į

atyd»>ą it pasemti ją.
tų ii : J.

IS AMERIKOS.

M.

Re- 
bal-

NEGRUS MUŠA IR LIN- 
CUOJA

Kaip tik pasplito žinia, kad 
no mieste apgalėjo.. Johnsonas, 
tieji visur puolėsi ant negrų,
bai daugelyj vietų buvo smarkus 
susikirtimai Smarkiausias susi
kirtimas buvo netoli Uvalda, Ga.; 
ten buvo užmušta 3 negrai ir ke
liolika sužeista. Mieste Mounds, 
III. užmušta du negrai. Mieste 
Houston, T«t., užmušta vienas, ke
liolika sužeista. New Yorke bal
tieji žmonės padegė negrų namus. 
Labai daugelyje vietų susikirtimus 
išsidėstė ir nedateidė ' užmušimų 
smarkiai įsikišusi policija. Chica
goj didelių susikirtimų nebuvo, 
vienok ir čia buvo peršauta viena 
moteris negrė. Charleston’e, Mo. 
minia 350 baltųjų žmonių ištraukė 
iš kalėjimo du negru prasikaltėliu 
ir nulinčavo. — Tai tiek aukų kri
to jau pirmose dienose. Toliaus, 
matyt, negeresniai dėsis.

RAITAS ANT MEŠKOS.
Tūlas Wilsonas su savo draugu 

ėjo pėsti iš S. Robbinston į arti
miausią miestą. Kaip jie priėjo 
ties miškeliu ęrie tvoros, Wiisonas 
šoko per tvorą; anapus tvoros-jo 
kojos , pataikė ant kižinkokio 
minkšto daigto, kurs pakilo ir pra
dėjo bėgti, nešinas Wilsoną. Tai 
buvo meška. Wilsonas prajojo 
ant jos kokia 300 pėdų. Paskui 
meška jį nusimetė ir, kaip padū- 
kus nubėgo toliau.

KONFISKAVO PAGEDUSIUS 
KIAUŠINIUS.

New York. Čianykščįose šaldy- 
klose konfiskavo 12 tonų page
dusių kiaušinių, daugumas jų bu
vo užperėta. Tie pagedę kiauši
niai, kurie turėjo eiti žmonių 
maistui, paėjo ii Chicagos. - * ‘

PRAPUOLĖ KASIERIUS.
Clintseood, Va. Prapuolė kasie- 

rius čianykščio Citizens National 
Banko, Walter Sutherland. Trūk
sta 22.000 doL pinigų. Mano, kad 
tuos pinigus, išvažiuodamas, kasie- •" 
rius su savim paėmė. - J

IŠRELIGIJA PRAŠALINTA 
MOKYKLŲ.

Illinojaus Augštasai Teismas pa- 
nusprendimą, kad būtų praša
ls valstijas mokyklų religi- 
apeigos ir religijos mokini-' 

Mokyklose nebeturės būti

IŠBĖGUS IŠ NAMŲ, DATYRĖ 
BADĄ.

Tūla mergaitė Margarėte Pelio- 
tier iš -Waterbury, Conn. išbėgo iš 
namų, pati nežinodama nei kur ji 
bėga. Dvi sevaiti ji valkiojos ap
link Chicagą; neturėjo nei skati
ko pinigų ir beveik visą laiką ne
valgė. Ją išbalusią suėmė poli
cija La Šalie str. stoty j, palau
kiamam kambaryj. Ji pasisakė bi
jant namo gryžti. Tai ką daro ne
tikęs šeimyniškas gyvenimas.

VALDŽIOS ANGLIŲ LAUKAL 
Veverly, Mas. • Prezidentas Taft 

nuo atidavimo kolionizacijai iš
skyrė 35.073.164 akrus anglių plo
tų valstijose: šiaurinėj ir pietinėj 
Dakotose, Washingtone, Utah. 
Colorado ir Arizonoj. Didžiausi 
angliniai laukai, nes 17.828.182 ’ 
akrai yra šiaurinėj Dakotoj.

darė 
tinta 
jinės 
męs.
biblijos skaitymų’ poteriavimo ir 
hymnų giedojimo.

Tas nusprendimas, žinoma, pa
lyti tik Illinojaus valstijos moky
klas. Bet reikia tikėties, kati kitos 
valstijos, kur dar tebėra išguldoma 
mokyklose religija, greit paseks ge- 
rą pavyzdį.

IŠRINKO MOTERĮ UŽ PREZI
DENTĄ. .r ’

Nacionalinėj švietimo asociacijoj 
neseniai buvo prezidento rinkimai. 
Kandidatai buvo vyras, Colorado 
valstijos normalinių mokyklų pre
zidentai: ir moteris, superintenden
te Chicagos publiškųjų mokyklų. 
Didelė dauguma balsų už preziden
tą išrinko moterį, jos vardas Ella 
Flagg Young. Moterįs džiaugias 
laimėję.

MOTERIS NUŠOVĖ SAVO VY
RĄ IR DUKTERĮ. PATI NUSI- 

NUODYJO.
7 liepos dieną poni Emma Mul- 

son, tramvajų konduktoriaus pa
ti, gyvenanti 1804 N. Kedzie avė., 
nušovė savo vyrą ir savo 3-jų me
tų amžiaus dukterį; paskui ji pati 
priėmė nuodų. Esą žymės, kad 
prieš mirsiant ji karštai bučiavus 
savo nekaltą kūdykį. Ji paliko 
laiškus į savo ir į vyro molyną. 
Laiškuose aiškina, kad jos Vyras 
ją privertęs taip padaryti savo pa
sielgimais. Jis sugryždavęs la
bai vėlai, vaikščiodavęs pas kitas 
moteris, o ją Įžeidinėjęs. Jinai ne
begalėjus kęsti ilgiau ir padarius 
taip, kaip padarius. Turint viltį, 
kad Dievas jai dovanosiąs.

MEDIS IR MĖSA. jU 
New York. • Tirinėjanti mėsoi 4 

brangumą komisija išskaitė, jog 
New Yorke plovyklų savininkai 
su aviena, pritvirtinimui mažesnių ~ 
šmotelių paleido pernai 587.662 
svaru medinių šupulių, su veršiena 
paleista 149.805 svarai. Šupulius 
tuos parduota ir pasveria su mėsą 
ją perkantiems, taigi tik vienas* 
metais 
vietoj 
svarus 
niais šupuliais mėsą parduoda ne 
tik New Yorke, bet visoj Ameri
koj. Tai išpuola, kad milijonus 
svarų medžio žmones perka vietoj 
mėsos ir už medį užmoka, kaip 
už mėsą.

New 
mėsos 

medžio.

Yorke žmonės 
pirko 737767 

Su medi-

• NEGRAIS*ANT BLOGO. ’

Iš to, kad negras Johnsonas ap- , 
galėjo baltąjį amerikėną Jeffries, , 
negrams nieko, gero neišeis. Jei- , 
gu butų apgalėjęs Jeffries, tai bal- 
tiejie tik būtų šaipęsis iš negrų, 
o dabar muš juos. Jau ir taip ne
lemti buvo saotikiai tarp baltųjų 
ir negrų, o dabar dar blogesni pa
taps. Tų bjaurių nnlinčiavimų 
skaičius dar didesnis išaugs. Tai 
supranta ir patįs negrai. Tūlas 
negrų pastorius iš Lovejoy, IU. pa-

LIUOSOS ŽEMĖS.
Jungt. Am. Valst. prezidentas 

padėjo savo parašą po keliais nu
sprendimais, pagal kurių nebebus 
skaitoma nacijonaliniame miškų re
zerve arti 500.000 akru žemės. Ši
tos žemės yra tinkamesnės žem
dirbystei užvesti, negu miškams 
auklėti. Neužilgo tos žemės bus 
pavesta naudoti žmonėms. Žemės 
randasi Montanoj, Idaho ir Wy- 
oming*e.

ŽELVYS DVIEM GALVOM.
Neseniai Belleville, N. J. laiškne- 

šys Al. Mailey rado želvį 
dviem galvom. Abi galvos nesu-, 
rištos viena su kita, kiekviena turi 
savo kaklą, veikia neprigulmingai, 
kiekviena turi savo akis, savo bur
ną ir tt Jaigu koki galva užsi
mano pasislėpti po kevelu, ji įsi
traukia viena ir tik paskui jau įei
na ir kita. — Ištikro tai įdomus 
radinys. -

ŠVEDAI NENORI, KAD MO
KYKLOSE BOTŲ ŠOKIAI.
Švedų evangelistų sandara mo

kyklų vyriausybei Chicagoj įteikė 
rezoliuciją, protestuojančią prieš 
šokių mokinimą publiškose moky
klose. Rezoliucijoj sakoma, kad 
švedai-krikščionįs šokius skaitą 
nekrikščionišku dalyku.

SOCTTALTSTU MAJORAS UŽ
DRAUDĖ DEGTINĘ IŠTVIR

KIMO NAMUOSE.
Naujas majoras socifafistas Mfl-

TAI JAU IR GANAI
Tūla Annis Fhišerienė, gyve

nanti Pitsburgo mieste sugrįžus 
namo vidudienyj rado savo vyrą 
lovoj su 14-kos metų savo dukte
rs. Tėvas buvęs nusivilkęs ją pli- 
ką, nežiūrint kad mergaitė rėkus.

AR UŽSILAIKYS.
Prie Ohio upės, Kentucky pu

sėj, G. J. Brown rengia miestą, 
kuriame nebus nei urėdninkų nei 
teisimų. Gyventojai sykį sanvai- 
tėj turės susi rin kinui s apkalbėji
mui visokių reikalų, jeigu viskas 
gerai,, bus tai prirodymas, kad

LYTUS UŽGESINO UGNĮ. /
Suferior, Mis. Aplinkinėse

bet 6 d. liepos naktyj ūžė 
ktts lytus ugnį užgesino.,/
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IS ATHOL, MASS.

Į| Pittsburg, Pa. Plieno trustas 
uždarė 10 dienų savo dirbtuves 
nuo i d. liepos. Trustas rengia
si sumažinti ant pusės produkciją.

la 
lai

neprašo ir neverčia prigulėti 
jų ; jei jie nenori, tai tegul nįe-

ap- 
len-
me-

kad vienas darbininkas tapo 
'darbo prašalintas be priežas-

Providence, N. F. Medvilnės 
dirbtuvės vienai sanvaitei likosi už
darytos, kadangi nėra kur išdirbi
nių parduoti.

. Denson, Teras. Moris kalviai 
Missouri, Kansas & Texas gelžke
lio paliovė dirbę. Jie reikalauja 
didesnių algų.

va- 
da-

išeina 
padaro 

linksmai

Čia lietuvių yra apie tūkstantis, 
lie

THa

14 metų 
gyvenantis 

birželio

South Bend, Ind. Sudegė me
džių krautuvės ir arklidės Oliver 
Co. Nuostolius gaisro padarytus 
skaito ant 150.000 dol. Sudegė ir 
22 arkliai. •

taip sunku darbas gauti
Mo-

■ Clobezille, Colo. Švino lie
jyklose ir ,rafinerijose streikuoja 
darbininkai svetimtaučiai.

Toronto, Kanada. Santaikos 
teismas pripažino, jog telegrafistai 
Grand Trunk Pacific gelžkelio turi 
tiesą reikalauti 25—35% didesnių 
algų-

Virš 
prie

Minot, N. D. Išdegė vidurys 
miestelio Dės Locs. Nuostolius 
gaisro padarytus skaito ant 150- 
000 dol.

.Vėre York. Sustreikavo 1.600 
darbininkų sukrans rafinugos to
dėl, 
nuo 
ties.

tai niekus kalbėt | Ar tai 
Hždami draugijas, įžeisdami

Nezv 
Garden 
orlaivių 
savo pagerintais orlaiviais atkakti
devyni prancūzai; apart prancūzų, 
bus taipgi: vokiški, angliški ir ita
liški orlaivininkai.

fl Nezv York. Suvirsimi 75.000 
moteriškų drabužių * siuvėjų strei
kuoja iškovojimui didesnių algų. 
Didesnė dalis sustreikavusių ne
priguli į uniją. :

skurdo. Tai kam- 
neramųs karštuoliai —

lų, “terptautišką”. Paklausus

Tupėjo 
<aino 
vietp., 
IM

TARPTAUTIŠKOS ORLAIVIŲ’ 
LENKTYNĖS.
York. Spalių mėnesyj

City atsibus tarptautiškos 
lenktynės. Rengiasi su

viųs
nih jus.
pinasi tik apšvieta, taigi tuo, kas
r 11
ca ;:mogus apsi šviečia, jis mato ir 
savo skriaudėjus, ir jis moka at- 
skįrf gerą nuo blogo, randa būdą 
praitlinimui

liepos ant gelžkelio baisiai 
vieną vaikiną Povilą Genį, 
jis 24 metus. Paėjo iš 
gubernijos, Panevėžio pa- 
Jis mat buvo girtas, ant

tvirtų kojų šoko iš bėgančio 
Iriu (kinio ir papuolė po karu, kurio 
rartari nupjovė ranką ir suardė no- 

Iki šiol dar jis gyvas.
M. Rosaliunas.

ia? S. L. A., didžiausią lietuvių 
raųgija, kuri rūpinasi ir kultu- 

r iškris reikalais, šelpia mokslei- 
ir kankinius, ir šiaip nelai- 

Tėvynės Myl. D. rū-

tęsėsi 2 dieni, buvo ir
Jtaugija gerai pelnė.

Larbai šiuom kartu nekaip eina:
t:ng ių kasyklos dirba vos 3—4

vaikai ant gatvių gali rišt, 
Kas tam gali 

Gal tik maži vaikai. Ar 
tarpe tokių vienytojų kada nors
galėtų vienybė ir medė įvykt, te
sprendžia skaitytojai.

P. A. Deltuva.

IS STONE CITY, IOWA. 
2 d. 
žeidė

/'NUŠOVĖ UŽ NEPAKLAUSY- 
MĄ.

Kansas City, M o. Kadangi ne
norėjo eiti drauge valgyti, 47 me
tų kontraktorius Edvard Raker 
nušovė 22 metų Raly Hersch. Už
mušėjas iš syk pabėgo, bet jį vė
liau suėmė.

ILGAI GYVENA.
Nuo Amerikos valdžios gauna 

algas 395 našlės kareivių puolusių 
mūšiuose 1812 m.’ Ilgai mat ka
reivių moterys gyvena. Kiekviena 
jų turi turėti mažiausiai po no 
metų.

ORLAIVIS ŽMONIŲ VAŽIO-. 
JIMUI.

Nezv York. Tūlas Stuart Da- 
vis iš Providence, N. J. * parsiga
beno didelį, turintį 100 pėdų ilgio 
orlaivį ir mano jį vartoti tažio- 
jitnui žmonių tarp Uarragūnset 
Pier ir Newport.

GRAŽUS REIKALAVIMAS.
Kansas City, M o. Teismo, už 

nunuodinimą pulkininko Swope, vi
sam amžiui kalėj iman pasmerktas 
Pr. Hyde, pareikalavo, kad jo 
kambaryj kelėjime būtų įtaisytas 
telefonife*V elektriška vėdyklą. Jo 
reikalavimą vienok turėjo atmesti.

3
Da*bart Pa. Sudegė čia dvi 

krautuvės. Nuostolius gaisro pa
darytus skaito ant 150.000 dol.

NEŽINO UŽ KĄ MOKĖTI.
Reno Nez-. Prisižiūrėti besi- 

kumščiavimui Jeffries — Johnso- 
no susirinko 15.760 žmonių ir mo
kėjo po 50 dol. . Argi tai ne per 
daug už pamatymą kaip du su 
kumščiais daužosi !

RADO UŽMUŠTĄ MASKOLIŲ.
Lincoln, Nebr. Triobose Union 

Pacific gelžkelio rado neseniai čia 
atkakusio maskoliaus, Feodoro 
Kurikneiko kūną. Kūnas jo buvo 
visas subadytas su peiliu. * Kas 
jj subadė ir už ką, nežinia.

- BLOGAS UŽDERfiJIMAS.
JVashington, D. C. Kaip garsi

na žemdirbystės ministerija, dėl 
stokos lytaus tūluose apskričiuose 
Montanos ir abiejų Dakotų- iš
džiuvo javai ' laukuose; šiaurinėj 
Dakotoj laukia tik pusės paprasto 

• javų surinkimo.

APSINUODINO.
Louisz’ille, Ky. Nuo šaldančių 

saldumynų apsinuodino čia 30 ypa
tų, susirinkusių piknike.. Tarp jų 
yra ir labai sunkiai serganti, 
kam prisieis mirti.

AUDRA.
St. Paul, Min. 6 d. liepos 

karinėj Minnesotoj ir pietinėj 
lyj pietinės Dakotos siautė vėtros
ir audra, kuri daug nuostolių pri
dirbo. Laike audros prizuvo ir 

-"‘tūlas žmonių skaitlius.

DEBESŲ PRAPLYŠIMAI.
Hantington, IV. Va. Lincoln 

pavietyj siautė audros su debesų 
praplyšimais, nuo ko užgimę tva- 

1 4ai daug nuostolių pridirbo. Už- 
tvinę vandens nunešė daug namų, 
o žmonės turėjo slėptiesi į medžius 
arba bėgti ant kalvų.

GIRIŲ GAISRAI. '
St. Paul, Min. Šiaurvakarinia- 

J me VViscdnsine siaučia girių gais- 
Į rai. Miestelis Rihlarė, taipgi kai- 
[ mai Chelsjea ir Ogina ugnies 

siausti. Netoli Ogena sudegė 
tų pjcvykla ir 300000 pėdų 
džių.

tautiškas draugijas, gavau 
ą, jog lietuviai pradeda 

k lt; Ines visokias tautiškas draugi
jas naikiną. Keletas mėnesių at- 
g*i; pribuvo čia Samoška iš Chi- 
ckgcs, rusas, kalbąs J ir lietuviš- 

kuris išaiškino, jog tauta, ir 
tautiškos draugijos reikia naikyt, 

?s jos kenkia socijalizmui. čia 
e įuri tik šocijalistų kuopą; jis

siitvęrė, atskirą nuo Lietuvių Soci- 
jalisų Sąjungos, prigulinčią prie 
aigl
dėlko nepriguli prie Lietuvių So- 
c jai 
kad

stų Sąjungos, atsakė: dėlto, 
Lietuvių Socijalistų Sąjunga 

nesiriša su anglais ir į ją daugelis 
inteligentų priguli, o jie visur pir- 

vietas užima, pertai nėra ly- 
gy^ės; todėl jie nori inteligentus 
n Lįsi jot nuo žemės paviršiaus....

Klibėjome apie dvi didžiausias 
lietuviškas draugijas — Susivieny-

Lietuvių Amerikoje ir Tė-

Dės Moines Ja. Kontrakto- 
riai prašalino, nuo darbo organi
zuotus dailydes, kadangi jie neno
rėjo dirbti su neprigulinčiais į 
uniją geležies darbininkais. Per 
tai darbai prie triobų statymo pa
siliovė.

. EXPLIOZIJA.
Lucoma, N. H. ■ Išlėkė į padan

ges garinis katilas Jenkino skal
bykloj. „Prie to vienas darbinin
kas tapo užmuštas, o šešis sunkiai 
sužeidė.

NELAIMĖS ANT GELŽKELIŲ.
Norfolk, Va. Netoli nuo čia 

ant linijos elektriško gelžkelio 
Portsmouth Traction Co. susimušė 
du karai. Prie to 2£t<ypatos tapo

*stm^iai sužeistos.

GAISRAI.
Montreal, Kanada. Netoli nuo 
p; išdegė medžių krautuvės ir 
mU plovyklos Gillies’o. Nuosto- 

gaisro padarytus skaito ant.
iii jonų dcf.

j
v yni s Mylėtojų draugiją, kurias 
tiksiančiai lietuvių gerbia. Jie, 
u žsinarščiavę, jas niekino, ptirvais 
mėti!, net pirštais rodė* ant ypatų, 
tirinčių šių draugijų ženklelius ir 
‘•L. .
jenis blogo padarė, kad jie šmei-

S. S. kuopų, susitvėrė 73 4. M. D. 
kp. ir teatrališka “ĘiHa”>rbet apie 
pastarąsias draugijas mažai teži
nau.

26 d. balandžio buvo įmtab1* 
ant scenos komediji' “Neiitmezga- 
mas mazgas“, bet lošimas nepada
rė įspūdžio, kadangi'dar čia žmo
nės prie teatro neparatę Hr jiems 
tas mažai apeina, tbdel riiažai te- 
atsilankė žmonių. Rengėjai turėjo 
nemažas išlaidas, todėl nebemano 
kadu nor- vėl band. H.

Ger esn ie j ie va i kinai
šventadieniais į laukus, 
draugiškas ekskursijas ir 
laiką praleidžia.

Čia yra 3 lietuvių pardavyklos, 
rengiama sutverti kooperatyviška 
pardavykla. Tarp krautu vninkų 
nėra jokios konkurencijos, visi 
draugiškai sugyvena.

Beveik didesnė lietuvių dalis turi 
savo locnus namus, bet pasiturin
čių mažai; vaikus siunčia j viešas 
mokyklas.

šiuom laiku jaunimas sukruto 
pačiuoties, kadangi čia merginų ne- 
stokuoja, tai ir iš kitur atkakę vai
kinai randa sau meilužes.

Daugumas lietuvių dirba skulp
tūros išdirbystėj. Uždarbiai ne
vienodi. Mechanikų tankiai pa- 
jieško prie darbo, taipgi ir papra
stiems darbininkams vietų netrūk
sta. .

26 d. birželio sudegė įtaisos Hat 
manufacturing Co. Kadangi arti 
buvo ir lietuvių gyvenimai, tai ir 
šiems nemažai baimės buvo, bet 
ugnagesiai apgynė artimesnius trio- 
bėsius. J. D. Taunis.

jia nieko užimančio suteikti jau-l 
limui, aprat virvutės su kutu, ko
das jauniems kačiukams gamina
nt, kad galėtume pasidžiaugt, 
kaip jie, bešokinėdami, gaudys.

Dvasiškam sušvelninimui žmo
nių suratėjimų, graikų filozofas 
Plato, pataria mokyt meno, o ypač 
muzikos, “kuri suteiks kunui švel
nią, malonią, gerą sielą“. Visa 
eilė graikiškų filozofų pripažino 
menui, ypač muzikai, doriškai 
auklėjimišką vertę, o Aristoteles 
dar sakė: “Tas menas-muzika, sa
vo skambiais balsais lepina klau
są, greičiau blaivo dvasią“.

Todėl, Graikijoje viešpatavo 
dvasiška persvara. Graikijoj žydė
jo mokslai ir josios tų- laikų vai
siais mes iki šių dienų gėrimės; 
kada fiziška 
iš Graikijos 
ko neliko, 
rėkime, kad
vergais kulturingesniųjų tautų, bet 
stengkimės pakelti mūsų . tarpe 
mokslą ir apšvietą. Nelaukime ge- 
radarių-padėtojų, bet patįs, susiri
šę viena dvasia žmonijos gerovei, 
tobulinkimės ir . kitus tobulinkime 
visose mokslo ir meno šakose! ’

Mikas Petrauskas.

pajiega paėmė viršų, 
laikas po laikui nie- 
Taigi ir mes apsižiū- 
ne liktume amžinais

t iš iraugijas šmeižia, jeigu jų nie- 
1 as 
prie
priguli. Ir da jie sako: mes sten-
pi ar lės i surišt žmones į vienybę, 
ištepti meilę, pagerint būvį. Ir 
Han 
•me
į paias, žodžiu sakant, pasielgdami 
kaip
tųcnės į vienybę.

tikę

New York. Sustreikavo čia 
50.000 mentelių siuvėjų, tame 
skaitliuje 8000 moterų, pritardami 
moterų drabužių siuvėjų unijai. 
Darbininkai reikalauja 8 vai. dar
bo dienos, .didesnių algų ir kad 
didesniejie kontraktoriai atsakytų 
už sutartį ir už jiems dirbančius 
mašinomis kontraktorius.

JVinuipag, Manitoba. Strei
kuoja 1500 tarnų Kanados šiauri
nio gelžkelio.

Nezv Yorko laikrodininkai pra
dėjo streiką. 7 ii pos, 2 valand. 
30.000 . darbininkų metė darbą. 
Laukiama, kad; prisidės ir neor
ganizuotieji darbininkai. Svarbiau
sias reikalavimas: 8 vai. darbo ir 
paliuosavimas nuo dafbo namie. 
Dirbtuvių savininkai d;
darbą į Chicago ir Cleveland.

f St. Louis, Mo. Streikuoja te
legrafistai Missouri Pacific gelž
kelio. Jie reikalauja 16% dides
nių algų.

Iš WATERBURY, CONN.
M. Raulinaitis, 4 

amžiaus žmogus, 
ant Lafayte st.. 29 
vakare nusidavė į karčiamą p. Pa
vasario ir ten pragėręs kiek pi
nigų norėjo degtinės už 50c., bet 
karčiamos savininkas, patėmijo, 
kad pinigai negeri. Antrą dieną 
karčiamninkas davė žinią policijai, 
kuri dabojo, ir kada Raul. pasiro
dė ant gatvės, tuoj jį pagriebė po- 
licijantas. Raulinaitis ištraukė 
krepšį su netikrais pinigais ir svie
dė į žolę darže. Krepšį vienok at
rado, padarė kratą Raulinaičio na
muose. Atrasta daugi pinigų po 
50c., 25c., loc. ir 5c. i sidabrinio 
metalo, imtas iš ScoviU-Mfc. Co. 
Rado ir kelias prietaisas, bet tarpi- 
nimo prietaisų nerado.^ Policija 
mano kad ir daugiau p0e to dar
bo yra prisidėjusių. ^Raulinaitis 
nugabentas pavieto kalėj iman Nėw 
Haven. Juozas Mikelionis.

ROCKFORD, ILL.
Man atvažiavus čia ir užklau- 

i gyvena, ar turi
am ;vian atvažiavus

|sus, kaip lietuviai

I§ GAR Y, IND.
Pasimirė čia geras lietuvis Juo
zas Stasiukelis. Jis paėjo ijj 
tuno gubernijos, Vilkmergės pa- 
!tp, Pandėlio kaimo. Velionis 

jyvėno gražiai, mylėjo savo; tau- 
ir jos labui darbavosi, prigu

lėjo į S. L. A. ir į vietinę Vyrų 
Mokslo Draugiją, kuri jo pasidar- 

lutmu ii tapo čia sutverta. Pa
klotas 3 d. liepos Hammondo, 

’nciĮ- kapuose. Paliko pačią su 
dvejata vaikučių.

l|§ DĖS MOINES, IOWAj
Lietuvių šeimynų čia pasidaugi

no, 4 apsivedė, 9 gimė, o ųei vie
nas nemirė.

25 d. birželio buvo vestuvės P. 
Stasio Kaziuno su Elzbieta Kaza- 
kaitjuke.

d. liepos draugija §v. Jur- 
turėjo pikniką girioje, kuris 

“rudžio“.

dieras sanvaitėj.
darbas sunku gauti kasyklose, ant 
: ’n5ąus ne f“ —**" -------------- ‘

miesto gatvių taisymo.
kištis '$2.25 ir daugiau už 9 vai. 
darbo. Merginoms nesunku dar- 

gauti, nes čia darbų mergi
noms netrūksta. Merginos uždirba 
7 iki 15 dol. sanvaitėj. Lietuvių 
merginų čia mažai yra, tai pri- 

r usios greitai išteka.
J. H. Aliukonis.

gyvena primityviškai, mažai 
žengia pirmyn. Trūksta mat 
inteligentijos. Jeigu kas nori 

/istiomenes labui dirbti, tokį pra- 
ieclia jersękioti ir niekinti ir tokiu 
indu darbą trukdo.

.staruose metuose, neskaitant 
iu susitvėrusių S. L. A. ir L’

IŠ GARDNER, MASS. 2
Lietuvių gyvena čia pusėtinas 

būrelis. Turime keletą draugijų: 
šv. Pauliau^ ir Petro, S. I*. A. 
kp., D. L.” K. V. draugija ir L. 
S. S. 89 kuopą. •» j

Paskutinė kuopelė perengia kaip 
kada prakalbas; prakalbęs buvo 
26 birželio. Kalbėjo:F.J. Bagočius 
pirmiausiai apie mūšį ties Žal
giriu. (Kaip kalbėjo oratorius, 
sunku pasakyti, bet Jas, kaip ko
respondento .aprašytą, prasilenkia 
su istoriška teisybe. (Todėl ir įtu- 
rį kalbos apleidžiame* Red.);

Paskui kalbėjo apie., tori jai izmą 
ir kooperacijos naudą. Turime 
Čia užsidėję darbininkų lietuvių 
kooperaciją, jau atidaryta krautu
vė. Jeigu gerai laikysimės, taip 
kaip mūsų protėviai, tai išlaikysi
me, o jeigu ne, tai ir vėl mus iš
naudos kiti. T. J. Kučinskas.

lalikų ir todėl mes galime sueiti į 
krūvą. Būtų taip: jeigu kokiam 
nariui reiktų kelties iš dr-jos, ku
rios įstatai nepalyti bažnytinių ap-

i tą miestą, kur yra dr-ja su 
bažnytiniais įstatais, tai, jeigu tas 
narys bus katalikų tikėjimo, jis pil
nai sutiks ir su anos dr-jos įstatais, 
o jeigu ne, tai ta dr-ja, atsitikus 
nelaimei, tik patarnautų, o šiaip jav 
tas narys prigulėtų prie savosio* 
dr-jos ir iš jos medegišką pašelpą 
gautų.
svarbaus punkto, išgvildenkite jc 
geras ir blogas puses ir duokite 
patarimus.

Broliai! Atminkime, jeigu riies 
suvienytomis spėkomis imsimės 
darbo, tai apturėsime gausius vai
sius.

Imkime rimtai svarstyti šį užma
nymą ! Jis yra geras, iš kurios 
pusės nepaimtum. Jam įsikūnyjus. 
pašclpinių dr-jų nariams nebus ke
blumo, persikrausčius į kitą miestą; 
pačioms draugijoms bus geriau, 
nes jų negalės nariai, jiersikraustę 
į kitus miestus, išnaudoti, prisimes- 
dami ligomis, kad tik pašelpą ga
vus. Pagalios, būdami vienybėje, 
didžiame pašelpinių draugijų sąry
šyje, galėsime nuveikti didelius 
darbus savo Tėvynės naudai. Va, 
kad ir dabar kalbama apie Lietuvos 
banko įkūrimą — tai argi nega
lėtų susivienyję pašelpinės dr-jos 
paremti tą naudingą užmanymą. 
Mes visko turime, tik nėra vieny
bės! Todėlei-gi padarykime vie
nybe mūsų pačių rūpesčiu.

Draugijos, apsvarstę "Lietuvių 
Pašelpinių Draugijų Sąryšio“ rei
kalu, prisiųskite savo nutarimus.

Po $1.00. kaip buvo prašyta pir
miau, kol-kas dar nesiųskite. Apie 
tą dalyką bus pranešta vėliau.

Su pagarba
Jonas T. Kazlauskas,

S. L. P. D. Centro raštin.
177 AsĮimun Str.,

New Haven, Conn.

— ..
Jau randasi ne vienas to daly- ‘ 

ko parėmėjas. Riti deda pinigus, * 
kiti instrumentus paaukauja. Su
bruzdus taip visiems, neilgai tru
kus jau turėtume pageidaujamąją • 
unatų mokyklą. Tataigi visi, kam 
rūpi geresnis lietuvių gjvenimas,rūpi geresnis lietuvių gyvenini; 
kas kuo galite, ; prisidekite! *

■

Taigi nepraleiskite šio nauiaraCda.
vėl nelaimė lietuviams ame- 

žuvo
Ir

rikėnams. Vėl žuvo! 
garsioji penkiolikos milijonų vertės 
korporacija — “Atlas Trading As^ 
socration". '

Už ją daugelis guldė galvas, 
agitavo, sudėjo daug pinigų ir.... 
viskas veltui...:. Už korporaciją 
dagi darbavosi laikraščių redak
toriai, sandarbininkai; už Jocį dau
gelis galvas guldė.' į

Išgirdęs apie nusibankrūtijimą 
labai nu- 
p. Jocio 

kuris no- 
išmokyti

minėtos korporacijos •— 
stebau. Nustebau, kad 
“A. T. A.“ pirmininkas, 
rėjo pakelti lietuvius, 
juos ir šaukė, jog jo kompanijai 
iki penkiolikai milijonų dolerių 
vertai, viskas eis gerai, lietuvystė 
bus išgelbėta. Bet korporacija iš 
15 milijonų dolerių žlugo. Todėl 
ir aš, dėl jos žlugimo pradėjau su 
nykščiu spausti ašaras.

— A, gaila. J. Bet jau nebuvo 
laiko gailėties. I ; j
Atsisėdau ir išsitraukęs lopą po^ 

pieros, pradėjau rašyti ką veikė 
.ir ką nuveikė minėtoji koiąioraci- 
ja.

O kaip ji puikiai veikė! — Jos 
agentai keliavo ten. kur žmonės 
nežinojo, kas yra Jocis. Jie par
davė daug; jie pardavinėjp .Akci
jas, už kurias Jocis turėdavo pui
kius pietus. Jo’ niekas nekontro
liavo, niekas nežinojo kaip daiv- 
kai eina. Na, ir jis buvo po
nas....

13. D. L. K. Gedimino”
14. Lietuvos

It
>■

pi

AR ŠAUS KALTA?
•

Ar šalis kalta už žmonių ne- 
kulturiškumą? .Ne! šalis nekal
ta, tai mes, gyventojai tos šalies, 
kalti. Mes patįs nesistengiame 
kultūriškai kilti ir dar mažiau su
prantančius už mus brolius aplei
džiame. Ar mes kįlame moksle, 
dailoje, amatuose? — Labai ma
žai ! Mes, patekę šiton šalin, gė- 
rėties pradedame kitų tuščiais pa
sigyrimais ir patįs jaū pradedame 
grimst į tokias pelkes. Mokslui 
ir apšvietai pęr mažai pasišvenčia- 
me. Mes jau pradedąme gėrėties 
kaip kitų tautų “narsuoliai“ atsta
to viens kitam snukius ir jų ne
glosto, bet daužo, arba viens kitam 
laužo kaulus, kad pasigriauti, ir 
tokiems, žemiaus negu gyvuliš
kiems darbams (nes gyvulys taip 
daro tankiausiai kito gyvulio įer
zintas), mes kačiutes plojame ir 
dairomės, ar hesirastų it mūsų tar
pe panašių "didvyrių“.

Tie visi dalykai, kaip tai: par- 
sįmetimai, gumulo svaidymai ar 
mušimai, snukių akėjimai, jokios 
naudos žmonijai neatneša, tik 
blėdį, nes jaunimas greičiau prie 
to linksta ir nustoja savo' pareigos 
supratimo, kad jis yra ne>tam, kad 
atlikinėtų gyvuliškas funkcijas, bet 
kad pats tobulintųsi ir pagamintų 
dirvą ateinančiai kartai iš prakil
nesnių dalykų,. kad Yinlrių bran
giausius turtus proto ir vaidentu
vės į vieną gražų jos palai
mos vainiką.

Pagalios, ar duoda stiprumą ir 
sveikatą įvairiausi fiziški besila- 
vinimai? Anaiptol, ne! Jie duo
da sveikatą trumpam laikui ir tai 
labai traškią. Žmogus tik nuo
sekliu darbu gali gaut gerą svei
katą ir ilgą gyvenimą. Taigi vi
suomenė prasikalstų, jeigu prisi
dėtų prie palaikymo tų įvairiausių 
ypač tarpe jaunuomenės “sportų“.

Žmonių pareiga yra' douti jau
nimui ką nors naudingo ir,‘jaigu 
žmonija norėtų, tai galėtų padaryt. 
Bet žmonės tebėra barbarizmo ke
vale, ir patįs nesuj

S. L. P. D. REIKALUOSE CEN
TRO RAŠTININKO PRENEŠI- 

MAS.
Vardai draugijų, kurios pritart 
Lietuzių P asai pintų Draugijų Su- 

sivienyjimui.
I. Lietuvos Sūnų dr-ja, Spring- 

field, III. 2. Lietuvos Sūnų dr-ja, 
VVilmerding, Pa. 3. Žirgvaikio 
dr-ja, New Britain, Conn. 4. Sv. 
Vincento dr-ja, Tarington, Conn. 
5. Sv. Andriejaus dr-ja, New Bri
tain, Conn. 6. Lietuvos Ukėsų 
dr-ja, Pana, III. 7. Lietuvos Ukė
sų dr-ja, Spring Valley, III. 8. 
Lietuvos Laisvės Kliubas, Los 
Angeles, Col. 9. Dr-ja Lietuva, 
Philaddphia-Frankford, Pa. 10. 
D. L. K. Keistučio dr-ja, Johns- 
town City, UI. Ii. Lietuvos Sū
nų dr-ja, Worcester, Mass. 12. 
D. L. K. Gedimino dr-ja, Meriden, 
Conn.
dr-ja, Rhone, Pa.
Brolių dr-ja, Watert>ury, Conn.
15. D. L. K. Vytauto dr-ja, Bos
ton, Mass. 16. Lietuvos Sūnų dr- 
ja, Lawrence, Mass. 17. Lietuvos 
Brolių di^ja, Toionton, Ont. 18. 
Sv. Petro ir Povylo dr-ja, VVestvil- 
le, III. 19. D. L. K. Gedimino dr- 
ja. Rochestcr, N. Y. 20. Sv. Jur
gio dr-ja, Passiac N. J. 21. Lie
tuvos Sūnų dr-ja, Waterbury, 
Conn. 22. B. P. Lietuvių Darbi
ninkų dr-ja, Courtney, <*a. 23. Sv. 
Jiiozupo dr-ja, Netfr Britain, Conn. 
24. D. L. K. Vytauto dr-ja, New 
Haven, Conn. 25. Šv. Antano iŠ 
Padvos dr-ja, Maryville, III. 26. 
D. L. K. Gedimino dr-ja, Renton, 
Wash. 27. Lietuvos Sūnų dr-ja, 
Clinton, Ind. 28. Lietuvos Sūnų 
dr-ja, Spring Valley/ III. 29. L. 
D. K. Geditoino df-ja, Levinston 
Maine. 30. Simano Daukanto dr- 
ja, Baltimore, M. D. 31 L. M.
K. Gedimino dr-ja, Mt. ’Carmel, 
Pa. 32. D. L. K. Keistučio dr-ja, 
Ellsnorth, Pa. 23. Apšvietos dr-ja, 
New Britain, Conn. 34. Sv. An
tano dr-ja, Camegie, Pa. 35. D.
L. K. Gedimino dr-ja, Buckfort. 
N. Y. 36. Sv. Kazimiero dr-ja. 
St. Louis, Mo. 37. Lietuvių Dar
bininkų Pašalpos dr-ja, Passiac, N. 
J. 38." (vardas nepriduotas) ir 
Stager, III.

Gerbiamosios draugijos! Jei
gu ką klaidingo patemysite, malo
nėkite atitaisyti, prisiųsdamos pa
aiškinimus. Taipgi prisiųskite sa
vo raštininkų ar pirmininkų ad
resus, nes artinas laikas nominaci
jos į centro valdybą,* o aš neturiu 
visų draugijų adresų. Malonėkite 
prisiųsti neilgai trukę, kad galėtu
me be klaidų susižinoti su gerbia
momis draugijoms S. L. P. D. rei
kaluose.

Draugijos gi, kurios da ne pri- 
siuntėte savo nutarimų, t. y. nepri- 
sidėjote prie S. L. P. D., teiksitės 
apsvarstyti šio ryšio naudingumą 
ir stokite dirbtų išvieno draug su 
visomis kitomis draugijomis, kad 
pasiekus geresnio savytarpinio su- 
sišelpimo nelaimėje. Labiausia 
svarstykite tą konstitucijos punktą, 
kuriame pažymėta, jog - tik tos 
dr-jos gali susidėt, kurių įstatai 
nevaržo narių sąžinės, šį punktą 
mes turime šaltai gvildenti. Rei
kia visiems susitaikyti, taip, kad 
galėtume visi, t. y. visos dr-jos, 
susivienyti ir dirbti žmonijos ge
rovei. Mes žinome, jog visose pa-

i ir nepajie- šelfinėse dr-jose randasi tikrų ka-

STEIGSIME AMATŲ
- MOKYKLĄ.

Lietuviai, atkeliavę Amerikon, 
tik tąsyk kiek geresnį gyvenimą 
įsitaiso, jaigu jie moka amatus. 
Žmogui, nemokančiam amato, kad 
ir šiaip jau jis būtų kiek apsi
švietęs, tenka čia dirbti vien sun
kus darbai. Skirtas tarp amat- 
ninko ir prasto darbininko uždar
bio yia didelis: amatninkas gali 
uždirbti kokius 6 dol. į dienų, o 
pratsas darbininkas labai tankiai į 
sezaitę tiek ar apie tiek teuždirba, 
taigi jo uždarbis kokius 5—6 syk 
yra mažesnis negu amatninko.

Lietuvių amatninkų. atkeliauja 
labai nedidelis skaičius. Kad ir 
kurie buvo buvę amatininkais Lie
tuvoje. jie dar tankiai neįgali pa
tapti tokiais čionai. Tankiai jiems 
trūksta žinių iš to pačio amato, 
trūksta žinojimo čionikštės techni
kos, žinojimo vardų, pagalios ži
nojimo kalbos. Tokiems /būtinas 
reikalas yra pasimokinti. Bet, de
ja, nežinodami angių kalbos, jie 
tankiausia negali to padaryti. Kad 
ir bando kuris, tai visgi nevisados 
pasiekia pageidaujamųjų rezulta
tų. Būnant anjeri kūniškoj mo
kykloj, didesnė pusė laiko jam 
žūna, kol jis perpranta, ką jam 
pasakoja mokytojas, ir tankiai ne- 
datęsia mokslo iki galui.

Dėlei to visko aišku, jog lietu
viams svarbiausias gyvenimo da
lykas yra įsteigti amatų mokyklą. 
SaVoje mokykloje lietuviams bū
tų daug patogiau. Ar kiek kas 
mokėjo ar ir visai nemokėjo ama
to, savoje mokykloje jis greičiaus 
jį išmoks, negu svetimoje.3 Savoji 
.mokykla greičiaus pastatys jį ant 
kojų, negu svetimoji. Savoji mo- 
'kykla, duodama amatą.geriaus galės 
ir pritaikyti savo mokinį prie čio
nykščio gyvenimo. Pagalios turė
ti savąją mokyklą yra svarbu ir iš 
mūsų tautos reikalų atžvilgio.

Apie reikalingumą lietuviams 
amatų mokyklos jau ne viėną sy
kį buvo kalbama mūsų laikrašti
joj. Šio reikalo supratimas, rods, 
yra jau pribrendęs. Ir jau atėjo 
laikas padaryti praktiškiejie žings
niai, kad reikalingasai dalykas įku- 
nyjus. Tuos praktiškuosius žings
nius bando dabar daryti "Aušros” 
draugijos Chicagiškė kuopa. Ne
seniai atsitikusiame kuopos susi
rinkime, visiems pripažinus,, jog 
amatų mokyklą 'įsteigti reikia, bu
vo išrinkta tam tikra komisija, 
kuri, neilgai trukus, padarys ap- 
rokavimus ir toliau turės išrasti 
būdus, kaip gavus tam dalykui rei- 
galingų pinigų. Mokyklą žadama 
steigti dailydėms ir stalųdaitiams. i

- / A

Buvo žmonės, kurie laukė minė
tosios draugijos susivažiavimo, 
kaip jos agentai skelbė. Daugelis 
laukė susivažiavimo. Daugumas 
netekę kantrybės ir atsišaukė:

— Kodėl Jūsų Mylista nešau- 
kiat susivažiavimo ?
. — Laiko neturime.

— Kodėl Jūsų Mylista nepri-
siunčiant prekių, kurias, jus agen-JT"* 
tas pardavė?

— Turbūt ant pačto pražuvo;-i ♦
Taip Jocis atsakinėjo, taip ėjo 

biznis. j •
Na, ir taip raminant, viskas ap 

tilo, nes žmonėms įkalbėta, kac 
tikėtų. Visi žiūrėjo, kaip kįla mi
nėtoji korporacija ir bijojo ką 
nors ant jos sakyti, nes ji su 
Daukšio pagalba jau patraukė • 
“Lietuvą" j teismą.; buvo p. Gr. 
jos korespondentas. Ji net L.S,S. - 
patraukė į savo vežimą, žinoma, 
su kitų pagalba.-

“Progresas” tai padarė. Jaigu ne 
jis — Jociui būtų žurėjęi užtekti 
tiek pinigų, kiek įeidavp. Bet 
pradėjus eit laikraščiui, .pinigų jau 
nebuvo. O tuo: laiku pasidarė di- - 
desnės išlaidos,- nors žiųoma ū 
darbininkai difbo kuopigiausia 
laukdami keptų karvelių iš dan
gaus, bet visgi; negalėja išlaikyt, 
prakeiktos konkurencijos, (r “Pfo- 
gresas” su Daukšių žuvo.

Netiek gaila,, kad žuvo “Pro
gresas“, nors 1 jis, vedamas p. 
Daukšio, patiko daugeliui, Gaila, 
kad tokios spėkos, nerasdamos pa
togesnės vietos, pasirodo ten, kur 
neilgai gali veikti. Bet 4abiau gai
la, kad žuvo daug sunkiai uždirb
tų pinigų, netiek doleriais, bet ir- 
po daugiau. I

Ir neįstabu, jei žmonių pinigai 
žuvo. Juk už tą turtingą korpo
raciją agitavo cfalis pirmeivių, ku
riems visuomenė negalėjo nepati
kėti. Turbut, Jocio batikoj pra- ‘ • 
žuvo pinigai netik kokių tai var
go pelių, bet... i gal žuvo ir “Ko
vos” redaktoriais.

Ar kaltas čia; Jocis? Jt^ai jau , 
tiek sykių kailį manė, kaip čigo
nas. Kalti labiausiai tie, kurie, 
apie jo darbus žinodami uą jį agi
tavo. J. j—as,.

ir didžiausias užeitų noras 
pasimelsti, tai visgi nfcik

Nors 
Dievui 
bažnyčion, kada ant jos durų spy
na* kabo, nes busi palaikytas per 
•'agi- • - b? ' > <

Vargas ne yda, bet ydų šaltinis.
Paupertas non ėst vithun, sėd 

vitionun initium 1....

Žodžiai tai minčių drabužiai, g 
mintis tai apvilktinas drabužiai: 
kūnas.. -.. ' t-'f.
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“Laisv. Minties” 6-tame nume

ryje įžanginiu straipsniu kviečia
ma, kad-kiekvienas, kas gali, prisi
dėtų prie lietuvių Amerikoje sta
tistikos rinkimo. Iš medžiagos, 
koki susirjjiktų, tikimos surengti 
“pilnas historiškai-statistiškas mo- 
nografijėles mūsų kolonijų Ameri
koje”. Statistiškųjų žinių rankio- 
jimą nenorimą atidėliot į “tolimą
jį kampą” ir čia pat jau paduo
dama atsakimui apie 60 klausimų, 
palyciančių įvairius lietuvių gyve
nimo dalykus dabartyje ir praei
tyje-

Tokios statistikos surengimas be 
abejonės yra labai pageidautinas 
ir ne vienam jis buvo jau parū- 

1 pęs. Tik vis mažai kas iš to buvo 
išėjęs. Ar išeis kas dabar, “L. 
Klinčiai” to dalyko pasiėmus, — 
nežinia. Reikia vienok tikėties, 
kad “L. Mintis” nepasikakins vien 
straipsnelio ir klausimų įdėjimu 
į laikraštį, o imsis to dalyko giliau 
ir davės jį iki galui.

Su pa

Paraše, bendradarbiaujant kitiems mokslininkams, 
L M F • ,

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

nežiūrint į tai Adoniso kultas Finikijoje, turbut, yra labai 
senas; minima Menandro Herak i( 
supuolanti su saulegryžiu, turbut, i 
bei, nes yra galimu, jog Adonis j 
du, bet tik~ypatingai pavasarinė;, 
mena viso tik kartą viename la|tj 
tūlas Muttumbaal (t./y* Mattarbj 
Adonis. Visos kitos žinios atsine 
vėlesnio laiko. Šventė Adoniso ----------
kupriško indo. Čion parbdyta dvii dievybės, Adonis ir Afro
ditė, gulį ant lovos, sale altorjius; Adonis rankoje laiko 
vaisių.- Prie jų artinasi visa gsvČda moteriškų figūrų, iš 
kurių vienos žaidžia ant instrumfnti ’ ‘
gurbelius, esančius vystančio, -mirŠ

nors ir nėra reikalo pripažinti

vėlesnio laiko. Šventė Adoniso

D prabudimo šventė Tyre, 
buvo švente Adoniso gar- 
vra tik saulės dievo var- 

Jš parašų apie jį prisi- 
rniškame paraše, kuriame 
nal) pavadintos Sacerdos 
fšk prie graikiško ir daug 
birbei išreikšta ant vieno • < *

ų, kitos gi neša Adonisui 
itančio Adoniso simbolu.

tįe^p jų teisioginio prigul-
Graikiškąsis Adoniso

“Laisvoji Mintis” praneša, kad 
Lietuvių Laisvamanių Susivieny- 
jimas jan atgyja. Laisvamanių 

’ Susivtienyjimo atgaivinimui bro- 
liai-laisvamaniai pritarę iš kelių 
vetų, o Montello, Mass. juu besi
tverianti kuopa. Dabartinėje L. 
L. S. valdyboje yra: pinu. M. Va- 
lentanovičius, sekretorius kun. V. 
Dembskis ir iždininkas D-ras J. 
šliupas. —

Laisv. Sus. tikras pabrėžta tik 
šiais žodžiais: “platinti tarpe žmo
nių laisvamanybę žodžiu ir raš
tu”. Taigi pagal to ir visas pel
nas, kokį Susiv. turės, būsiąs ap
verstas ^tiesioginio Sus. tikslo pa
siekimui, t. y.,' išleidinėjimui ir 
platinimui laisvamaniškų raštų”. 
Kaip atgimęs Laisv. Susiv. atsineš 

,į tautos reikalus ir kaip juos rems, 
apie tai nieko nesakoma. Gal būt. 
kad ir tie reikalai Susi vieny j imui 
rūpės ir nebus nustumti paskuti- 
nėn vieton.

CSčLIHJlua V^oiauviv, ______ _
Adoniso kultas turi daug giminybės su Tammuzo kultu, 
------------ .. _______ ________ a i terp jų teisioginio prigul- 
mingumo — (žr. sk. 32 ir k.), Graikiškąsis Adoniso 

finiškojo. Nbrs graikiškieji liudijimai 

atsinešimų prie meilės^die- 
LIC3 11 11/0 um priežasčių, bet visų jų pa

grindu yia. vienas abelnas jiems visiems asmeniškas daly
kas, būtent: neišpasakomai gra;ąus jauno dievo meilė prie 
meilės dievės, jo staiga mirtis ir nesuraminamas dievės nu
liūdimas dėlei šito nuostolio. Keliavimas meilės dievės po
žeminio svietan primena Ištarė s kelionę pragaran. Svar
biausia kulto vieta finikiškojo Adoniso garbei buvo Baalo 
šventnamis Byblose ir sala Kupras; be to Lucianas nurodė 
į Afaką, Liviną ir syriškąją Artjochiją. Byblose buvo toji

kukąs paeina nuo finiškojo. Nbfs graikiSKieji iiuuijn»». 
apie Adoniso kultą ir labai skiriasi terp savęs detailiuose 
sulyg šitos dievybės paeigos, jos 1 
vės, jos mirties ir tos mirties r 
grindų yra v' * ’ *

biausia kulto vieta finikiskojo 
šventnamis Byblose ir 
į Afaką, Liviną ir 
padavos forma, sutinkamai su
2 - * • , ’1ser

Adoniso garbei buvo Baalo

sužeistas.
loso
: priežastį manyti, kad kas 

kanti per gardą upė. Adonis, njui 
laiku atsibūva ’ --
dan nubudimo moterys dievei

1 Įctiria Adonis buvo mirtinai 
Šitas nuotikįs, anot Luciano liudijimo, 

įeitas jo mirimo dienoje te-
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gyventojams ir tenykščiams Adoniso garbintojams 
■' —'•••••*»/' te-

įsidaro raudonu dažu. Tuo
1----------Var.

^1 Y" ----- *aukojo savo plaukus, arba

♦ ’• Z
D-ro J. Šliupo kalba, kurią jis 

laikė 5 d. birželio 1910 m. Chi- 
ežgos mieste, laike S. L. A. seimo, 
yra patilpus “Laisv. Minties” 6 
nr. — Svarbiu Amerikos . lietu
viams historišku • momentu pasa
kyta, gyvai nupiešianti praeities 
ir dabartinius lietuvių santikius, 
ši kalba turi didelę svarbą ir. reik
tų ją perskaityti visiems Amerikos 
lietuviams.

Adoniso šventė s|ų orgijomis jo garbei. Var- 
Ilčlll IlUllUUlIHVr pilkojo savo plaukus, arba
vietoje to savo nekaltybę ir pinigus tuomi pelnytus nuo 
svetimšalių šventės lankytojų, atiduodavo dievei kaipo do
vaną. Pasibaigus gedulių laikui, su didele linksma iškil
ame apvaikščiodavo Adoniso prisikėlimą. Adon yra dievas 
pavasarinės saulės, kuri praėjus pavasarinei grožybei, vei
kiai miršta nuo vasarinės saulės karščio veikmės; šernas 
esti šito staiga užstojančio vasaros karščio asminimu, o 
teip vadinami Adoniso sodneliai yra veizdžia ūmo vytimo 
išraiška. Panašią Adonisui svarbą mytoloniioi
turėjo Esmun, kurį graikiškieji raštininkai vadino Asklepiju, 
gyvybinės jiegos ir gydymo ‘ hnvr
švenčiama Esmuno mirties ir 
eina dievybės Sakuno, tai graikai

“Vienybė Lietuvninkų” (N. 27) 
ragina, kad būtų gaivinama lietu
vių tautiškitjie šokiai ir žaislai. 
Lietuviai, sako, dabar turį savo 
baliuose, piknikuose du vieninte- 

, liu pasilinksminimu: šokti kokius 
svetimų tautų nudėvėtus šokius h 
.gerti snapsą bei alų. Kodėl-gi, 
esą, nepaėmus paveizdą iš Chi- 
cagos, neįvedus visur chorus, neiš
mokus tautiškus šokius, neprisimi
nus išneštuosius iš tėvynės žais
lus? Juk tai būtų atsilsis, grožė. 

- malonumas ir linksmas laiko pra
leidimas.

“V. L.” ypač ragina užrašinėt 
lietuvių žaislus. Susirinkus jų 
krūvai, pataria net-gi išleisti lietu
vių šokių ir žaislų vadovėlį.

/ąsaros karščio asminimu, o 

ąrbą finikišlęoj mytologijoj 

mokslo dievu. Berite buvo 
•risikėlimo diena. Kas atsi

eina aievyoes o^uiiu, »*. K.-...ai ją tapatino su Hermesu. 
Iš skaitlingų puniškųjų dievybių liko tik vardai sudėtiniuose 
tikruose va tojuose. Tankiam minimas yra dievas SD, Sad 
ar Sid, kurio^’ardą, nežiūrint į atmainytą briežimo būdą, 
galima atsižihoti iš vardų Zatjadno iš Akko, arba Babzidi 
amarniškųjų laiškų. Ar dieviškieji vardai Pumai ir Taam 
yra tos pačios dievybės paženklinimui ir ar galima juos 
jungti prie graikiškų Pigmaios ir Pigmalioų, sunku yra pa
sakyti. Terp Baalų minima dar Baalsafon; vardas Safon 
atsitinka teipgi ir atskirai tikruose varduose. Polybius pri
mena dar vieną puniškąjį dievą — Jolaosą. Tikras var- 

* —i turi savyje dievybės vardą.
e, K-v ikų thcoi mcgaloi, kurie buvo 
Mažojoje'Azijoje, tai jie sulyg 

kio mono žodžių, skaityto jurrivybės prįo- 
ucjaiS. Graikiškieji liudijimai liečianti juos, 
do prieštaraujančių liudijimų mišinį. ;

t--  * .

aukojimo paprotys buvo praktikuojama ne tik tame šiurkš
čiame laike kultūrai vos užsinešant, bet jis užsiliko ir vė- 
lesniame periode. Net prievarta, kurios ėmėsi romėnai Kar- 
tagenoje panaikinimui žmogiškų aukų, nieko neužstojo. Bai- L 
sus dievų išvyzdis ir žiaurus jų pobūdis neleido jokių nusi
leidimų. Ypatinguose atsitikimuose, labai didiliame pavo
juje paprastai buvo aukojama vietoje visų draugijos narių 
vienas jos narys, užimąs įžymią vietą. Žmogiška auka bu
vo išreiškiamas ir dėkingumas už suteiktą pagelbą. Dio- 
dorus pasakoja, kad prie iškilmingo aukojimo dėlei perga
lės, gražiausi iš belaisvių buvo užmušti priekyje šventosios 
jėtros kaipo dievams dėkingumo dovana. Svarbiausiu 
akstinu verčiančiu žmogų dievams aukoti žmogiškas aukas, 
iš vienos pusės yra nuo galingų ir baisių dievų prigulmy- 
bės jausmas, pasiekęs aųgštesnį savo išsivystymo laipsnį, iš 
kitos pusės nepaprastas, neaprybotas atsidavimas dievybei.

Bet kogi sau laukė šitie žmonės atlyginiman? Nieko to- j 
kio, kas butų augščiau -noro džiaugtis žemišku gyvenimu ir ‘ 
žemiškomis gėrybėmis. Bybloso karaliaus, statydamas au
kurą Baalatei, meldžia jos dovanoti jam ilgą gyvenimą, pra
ilginti jo karaliavimą, užtai, kad jis buvo teisingu karaliumi, 
ir kad jam pavyktų gauti guodonė dievų ir savo žmonių aky- .’ 
se. Iš pirmo pažvelgimo gali pasimatyti, jog šermeninių 
apeigų pobūdis nurodo į buvimą pažiūrų į tobulesnį gyveni
mą po mirčiai. Teisybė, finikai ypatingai labai rūpinasi 
įtaisymu kapinio urvo, sarkofago ir medinių karstų. Vi
sokį indai, vartojami kasdieniame /gyvenime, visoki globė- 
jančių dievų paveikslai, visa kas tas dedama kapan, “bet- 
olam” “amžinasties naman”. Kapiniai parašai didžiausiais 
prakeikimais ir dievų bausme grūmoja tam, kas piktada- v 
ringą ranka drums numirėlio ramybę. Kapas yra tokia vie
ta, kurios niekas neprivalo kliudyti, idant neprikelti iš rnie- 
go numirėlio'vėlę. Viėnintėlis “refaino” (šešėlfb) noras yra 
tame, idant turėti ramybę kape; kitų vilčių, kitų siekimųsi 
nėra nė jokių. Sidonišfcas karalius Esmunažūf padarė vis
ką, idant apturėti dievų prielankumą: jis pastatė šventnamį, 
paaukojo dievui didelę duoklę, išplatino savo šalies^jsienas, 
(o tuomi išplatino ir dievybės valdžios rubežius); vienok 
pas jį nėra nė mažiausios mąsties apie atmokesnį, kuri siū
lytų galimybę pratęsti gyvenimą po mirčiai, ^anapus kapo, 
Kapinis parašas, kuriame išskaitoma jo nuopelnai dievams, 
išreiškia tik nusiminingą pasiskundimą: gyvastis mano pir
ma laiko išplėšta man, didybei mano parėjo galas, ir štai aš, 
vertas pasigailėjimo, 
nukreiptas išimtinai 
finikų tikėjimas.

vybę sanprotąvimams, kurie tik maža kuo iškyla augščiau 
visiškai primityviškų į gamtą pažiūrų. Dievai garbinama 
kaipo gintos valdytojai, kurie savo veiklumą parodo iš 
dalies gyyastjnėse ir naikinančiose dangaus saulės, lietaus- 
vėtros ir audros jiegose, iŠ dalies įdomiai besivystančioje 
gyvastyje, ktiri gludo augalų augyje, versmėse, žemės vi- 
duriuosįir aAt kalnų viršų. Šitos abelnos ypatybės priklau
so visoms finikų dievybėms ir todėl sunku yra parodyti jų 
asmeniškos pobudininės ypatybės, šventi akmenys ir me
džiai, versmės, kūdros, ažerai ir upės, kalvos ij/kalnai esti 
jų buvimo (sk. 40) ir veiklybės vieta. Gamtos daiktai, 
ašerai ir beriliai visuomet buvo neatmainomais priklauso
mybėmis, o ne kultinių tik vietų fetišais, nors ir- nepripa- 
rodyta, kad falliškųjų stulpų statymas buvo senu ir išsi
platinusiu papročiu. Viskas vyksta ačiū vietinio dievo tvė
rimo jiegai, visa kas jam priklauso ir todėl jam reikia nešti 
pirmiausios ir geriausios dovanos. Bet dievai patys visai 
nėra žmonėms prielankus. Finikiškieji dievų paveikslai pa
rodo, kad finikai prisistatė sau juos baisiai žiauriomis ir 
biauriomis baidyklėmis. Jie siunčia sausmetį, pavietrę ir 
ligas gyvuliams; jie veisia muses, idant žmogų kankinti, ir 
peles, naikinančias javus, bet jie duoda ir našumo jiegą sė-: 
kloms. Todėl pirma laiko reikia įgyti dievų prielankumas 
ir neužmiršti atiduoti jiems, kas jiems priklauso, nes jie 
pakerštingi. Nors kiekviename asmeniškame atsitikime die
vai yra apdovanoti augštesnėmis galybiškomis ypatybėmis, 
bet, antra vertus, buvo visai pirmapradinė pažiūra, ’ jog 
tani.tikrais budais galima dievybę priversti rodyti savo ga-

1 lybę ir duoti pagelbą savo garbintbjams. Pranašas Elijas 
ne tik pajuokdamas patarė Baalo kunigams, rėkusiems nuo 
ryto iki vakarui: “Baal, išgirsk mus”, — idant jie rėktų 
garsiaus, nes Baal, gal, susimąstė, ar užimtas kuomi kitu, 
keliauja, ar, gal, užmigęs. Idant atkreipti į auką atidžią, 
reikėjo imtis aštrių būdų: aukotojai piausto save iki krau
jų, rėkia, šoka aplinkui altorių, kol šokis neprivaro jų prie 
pašėlimo. .

Aukos duota visur: ant kalvų ir kalnų, kloniuose, pas 
sriautus, upes ir ažerus. Sulyg Deuteronomijos nurodymo 
aukojimo vietomis chananėjams buvo altorius, akmeniniai 
paminkliniai stulpai, ašerai ir dievo paveikslas su jo vardu. 
Įprasta aukojimo apeiga nebuvo rišama labai aštriomis tai
syklėmis. Kadangi viskas priklauso dievams, tai jiems rei
kia duoti ir visokios dovanos. Aukojama Jaukų gėrybės, 
sviestas, pienas, taukai, visokia kepsnis, iš gyvulių ant vie
nos viršutinės aukojamos lentos surašyta šitie: buliai, ver
šiai, briedžiai, avys, ožkos, jėrukai, ožiai ir paukščiai, na
miniai ir laukiniai. Terp naminių ir laukinių gyvulių ir 
paukščių nedaryta jokio skirtumo. Sulyg aukojamų gyvu
lių mestų ant aukojamos lenfcs nėra jokių nurodymų; atsi
metė tikj užmarinti badu ir serganti. Aukojimų buvo trys 
rųšys: Įnalil, arba pilnas aukojimas, visuomet prašomos 
pobūdžio, Savat ir Selem, prašymo ir dėkingumo aukojimai.

Auka esti dievams maistu. Vartojimas kraujo ir prie 
‘ kitų kultinių, veiksmų, teipgi aukojimas žmonių nurodo į 

tai, kad kraujas aukojimuose padaro svarbiausią dovaną, 
nes kraųjijeąyra gyvastis. Aukotojas gaudavo, tūlas au
koj aipo gyvulio dalia, jei nobudayo “pilna?” ąukojįmas. To- H 
k i u budu po aukojimui Sekė smigi aukojimo puota. Per 
šventes smagumas didinta šokiais ir muzika. Be paminėtų 
jau švenčių, vardas Benchodes (t. y. gimęs per jaunatį) 
nurodo į jaunačio šventės buvimą). Viename paraše prisi
mena teipgi septindienė iškilmė, su pirmadėlinių aukų auko
jimu, kas nurodo į rudeninę, arba piutės šventę. Jei šne
kama apie “baale jamim” tam tikrų dienų genijus, tai kal
ba eina apie Jaimingas dienas. Aukinio ritualo išpildymas 
buvo priederme šventtarnių (vadinamų tiesiog kunigais 
“aukotojais”). Kunigo laipsnis tūlose vietose karališkoj 
šeimynoj buvo paveldėjania?; šiteipos žinome, jog sidoniš- 
kasis karalius vadina save Astartės kunigu, karaliaus Es- 
munazaro sidoniškojp motina yra dievės kunige, iš ko terp 
kitko galima spręsti apie kunigų buvimą. Terp kunigų savu 
žarų buvo įvairus laipsniai; augščiausią jų turėjo Rabko- 
channim — “augštesnysai fe nigas”. Žemesnieji tarnai prie 
šventnamių vadinta “gallab elim”, t y. šventnaminis tarnas, 
kirpusis plaukus, ir “amat elim”, t y. šventnaminė tarne. 
Ju užvadinimo prasmė iš ėlim tikrai nėra žinoma, gal ji 
reiškia tarnautoją prie šventnamio. Be to vadinta dar var
tininkais, giedoriais ;r šokėjomis.

Labaie pageidaujamu darbu dievams buvo paminklo 
statymas sutinkamai su duotu pažadėjimu; paminklais tais 
buvo paprasti akmenys, ant kurių tankiai buvo įbriežta vie
ninteliai dievybės vardas, ar kuotrumpiausias stereotypuo- 
tas, pašvenčiamasis parašas ir-tik retai kur simboliškieji 
paveikslai, šitie paminklai paprastai statyta vardan dė
kingumo už suteiktą malonę, prie ko buvo išreikšta viltis, 
jog ir dievai nelauks išreikšti savo dėkingumą. Iki kokiam 
laipsniui tamsus ir menki buvo sulyg dievų žmogaus prie
dermių supratimai, parodo mums paprotys kirpti sau plau
kus nuo galvos dievo,garbei ir juos vieton savo gyvasties 
aukoti: sulyg semitiškos pažiūros plaukuose glūdojo gyva- 
stinė jiega, teip lygiai, kaip.kraujije — vėle. Kad šitas pa
protys buvo labai pasiplatines, tai matyt iš ypatingo šventna- 
nufiių tarnautojų, plaukus kerpančių urėdo buvimo. Tokife 
jau mintis apsipirkti nuo savo kaltės aukojant vietoje gy
vasties savo kūno dalį, yra apipiaustymo paprotyje ir pa- 
minėtamą augščiau Adoniso kulte savo nekaltybės auko
jime. Abiejose apeigose vienodai išreikšta mąstis apie 
pakeitimą;-vienos aukos kita. Apipiaustymas. buvo plačiai 
prasiplatinęs, y Vienok paskutiniu veikliausiu ir tikriausiu 
budu visgi buvo žmogiškos aukos. Aukota tas, kas buvo 
visų brangiausiu: pi^madėliai, vaikai, šitas žiaurus žmonių
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guliu negyvas. Tikėjimas jausminas 
linkui žemiško gyvenimo, toksai yr;

ISLAMAS. , ; .
(Profesoriau* M. T. Gutsuio Utrechte),.

A u«U(untiiRO raitai. G. Relandi, De reliffione Moham-mc'tani' a libri 
duo (1704, 2-ra lafd 1717 m.); P. Dosy, Het Islamisme (1863 m;); pran
cūzų vertimas Chaurin, “ * ‘
GarkloU. Oanoon-e-Itlam 
misme d’apret le Coran 
der herrtChenden Jdeen 
įtum <1885. 1896 m. > 
Mouradgea d*Ohsson veikalas. Tableau de rempire ottoman (vokiečių ver
timas Beho) apima nuodugnų išdejimų mahometonUkų dogmų, apeigų ir tt.

46. TIKEJIMIŠKAS ARABŪOS PADĖJIMAS 
MAHOMETUI ATEINANT.

Nmioiuntimo raitai.. L. Krel. Veber die Religion vorislamitchen 
A ra be r (1863 m.); E. Osiander, Stedien ueber die vort.slarrus he Retiffion . 
der Araber (ZDMG VIII); J. Wellhausen, Reste arabischen Heidenthums 
(akizzee nnd Vorarbeiten III, 1887); to paties autoriaus, Medina w dens . 
/•tam (ibid. IV. 1889) Ir Die Ehe bei den Arabėm (Nachrichten K. G. 
W. 1893); W. Robertson Smith. Kiftehip and marriape in early Ambia ’ 
(1885 m); C. Suouk Hurgronje, Het Mekhaanoche feett (1880). Sulyg 1
prietikių su Judajybe ir krikftčlonybe. žr. A_ Gelzer, Wat hat Mohammed 
aut dem J u den t h um anfffenamment (1693) ir W. Fell, Die Chrittenver- 
folffungen ta Snedarabien nnd die himjariech^ethiopischen Kriepe noch 
abettiaiscker Ueberlieferunff (ZDMG XXXV).

Teisingam islamo istorijos atsiradimo supratimui, rei
kia sužadinti ^omenyje, nors abelniausiais ruožais, tą kultū
ros vaizdą, kokį Ara^ijoja turėjo Mahometo gadynėje.

Šitam nėra reikalo gilintis į pietinės Arabijos senovės 
isteriją, — į tą istoriją, kuri, nežiūrint į daugelio senoviškų 
parašų nagrinėjimą, vis dar yra negana tikrai sužinota. Yra 
žinoma, kad jau senesniame laike čion atsirado originališ
ka ir savotiška kultūra, ypatingai ačiū vaizbiškiems susine- 
šimams; tinkamas šalies padėjimas gelbėjo gyventojams tap
ti tarpininkais vaizbiškuose Indijos- ir Etiopijos susineši- 
muose su Egyptu ir Syrija. Apie šitą kultūrą liudija ne tik 
Senojo Įstatymo žinios apie sabiškąją karalę ir assyriškieji .

■ parašai (Sargon 715 m. pr. Chr.), bet ir paminklai bei. pa
rašai, surasti pačiose šalyse, Greta su sabėjais, graikų ir 
romėnų raštininkai mini teipgi minėjus. Bet visoki moks- 
linčiai ikišiolai toli dar skiriasi pažiūromis sulyg chronolo
giškų klausimų, sukeliamų sabėjų ir minėjų viešpatybių prie
tikiais, tariant, ar buvo jos gretinėmis viena su kita, kaipo 
dvi lenktyniuojančios viešpatybės, arba gi kiekviena jų sa-* 
vu laiku gaudavo viršų. Po nepavykusiam Elipo Galio 
žygiui-(18 m. pr. Chr.), apie kurį pasakoja Strabon^s ir -t 
Plinius, Chimjarai (Gomeritai) užima senovės sabėjų vie- 1 
tą. Labai daug apie juos šnekama viename arabiškame pa
sakojime, teisybė, išdalintame. Jų vadovai, arabų vadinami 
Tobba, įsteigė gana stiprią viešpatybę ir leisdavosi į dide
lius kariškus žygius, bet antgalo turėjo užleisti savo šei-K 
mininkavimą pirmą abissiniečiams, o paskui persams. Įdo- i 
mu, kad tūli šitų vadovų smarkiai gynė judajybę, teip kad I 
net patys ją priiminėjo ir norėjo padaryti ją valstybės tikė- ’ 
jimu, kuomet jie buvo priešingi krikščionybei, kuri po cie-. 
soriaus Justino globa tvirtai įsibuvo Jemene ir ypatingai 
Nedžrane. Fanatiškas šitų krikščioniškų bendrijų perse
kiojimas iššaukė karišką Abisinijos neguso įsikišimą', pa
traukusį su savim kunigaikščio.Dzu-Nuvaso puolimą; ir tik 
vėliaus vienam jo ainių su persų pagelba pasisekė apimti 
kaipo persiškojo vasalo sostą. Tai buvo 600 m. po Chr. 
Šitas nuotikis išaiškina, kodėl gyventojai neturėjusieji už
uojautos persų valdžiai, su noru tuojaus pasidavė islamui. 
Varži monotejybė nesimatė jiems ypatingai sunkinančia, 
kadangi dirva jai buvo jau krikščionybės ir judajybės pri
rengto, kas yra patvirtinama parašais, turinčiais iš dalies 
monoteistišką pobūdį. Tokiu budu musų tikslui nėra jokio 
reikalo arčiau aprašinėti sabėjišką stabmeldybę, kadangi is
lamui ji neturėjo jokios vertės. \ _

Arabų supratimu jemeniškosios gentės nuo Šiaurinės 
ir vidurinės Arabijos atsiskiria, kas duodasi matyti iš ge- 
nealogišj^ aprašymo, sulyg kurio paskutinių gentes galvą . 
skaitvia Izmaėlitis, pirmutinių gi Kachtan (sulyg Biblijos, 
Jolrtank Dalykas eina' čia ne apie geografišką, tik gene- 
alogišką skirtumą, nes daugelis jemeniškų genčių ilgainiui 
išsikėlė iš savo pirmutinės tėvynės ir įsteigė, pav., pačioje 
šiaurėje, būtent Syrijoje, Gassanidų viešpatybę, kuri 6-mtl 
metašimtyj po Bizantijos globa apėmė rytinį Jordano krasl

Estei tur l'kistoire de VItlamitme (1179 m.); 
(3-ra lai(L 1863 m.); Garoen de Taesu, VItUtr 

(3-čia lald. 11874 m.); A. von Kremer, Geschichte 
dėt Islame (1880 m.). HuRheez A Du tionary of

Sėli, The Faith of Islam (1880 m.). Didelis

— Jolaosą. Tikras var- • •• • - _
rikų thcoi inegaloi, kurie buvo 

* r I
I įkaityta jureivybės glo- 

--- i > paro-
__ r..e Finikiškuose parašuo- 
ios nurodymų*). Prie dievų 

atsiskirdamas nuo visuotinai priimto budo skaitymo ran- 
žendiirliškame paraše nurodymą į juos, kaipo | kariškojo 

I? "I *■ 1 • • _ 
finikų garbinamų, skaitlius priklauso teipgi nesuskaitoma 
daugybė egyptiškų, filistiniŠKttJ armėjiškų ir babiliona- 
assyriškų dievybių. Daugelis šitų svetimažemių kultų tvir
tai įsigyveno ant salų ir naujoki jose; tokiais yra, pav., kul
tas (neužginčijamai babilioniškos) dievės Allat, egyptiško 
saulės ir karės Rezefo, karės dievės Anat ir syriškos Atar
gatis. Filonas Byblosiškis mini, terp kitų, Dagoną, žino-, 
mą filistinišką dievybę ir vadina ją, gal pasiremdamas sa
viškų žodžių išvedamu (dagal~7-“piutis”), žemdirbystės mo
kytoju. Dagantakalo vardas privedamas yra amarniškuo- 
se raštuose. Vienvaliniai susinėsimai finikų su svetimša
liais ir finikiškų vaizbos vietų skaitlingumas svetimose ša
lyse išaiškina, dėlko sinkretybė puolimo periode įsismelkė 
pas juos lengviau, negu paš kitas tautas. Labai prigimta, 
kad tauta, kurios kiekviena geųtė tarnauja kas savo die
vams, besužiniai pripažysta ir kitų tautų dievus, šiteipos, 
sulyg Polybiaus liudijimo, Hannibalas į savo prisiekos liu
dininkus prišaukia teipgi svetimus dievus. Atsiradimas 
daugelio sudėtinių dieviškų virdų išsiaiškinama tiesiog 
mi, kad finikai, gyvendami svetimoje žemėje, tapatino 
dięvą su tuo ar kitu tos sali’" 
tam gali būti vardas Melek-Ozir.

duose: Melekbaal ir Esmun-j 
IllUll~.ZT.3lCH L ve. _ -________ . ~

tos pąviršutinės aplinkybės i * ačiū viduriniam giminingam 
finikiškų vietinių kultų sąryšiui, šitas vienijimas ir žmo
nių sanprotavimu vyko labai lengvai. Finikiškuose para
duose pasisako net mąstįs, jog vienoj ir toj pačioj kulto 
vietoj daugelis dievų .gali rodyti savo galybę ir jiegą: bet 
kartais panašiuose dvigubuose varduose gali reikštis bendri 
prietikiai abiejų dievybių vienos prie kitos, k. a. Atargatis 
varde (žr. sk. 41) Kupriškieji paminklai verčia į garbi
nimą naujoki jose ir ant salų : to
kiu budu čion išėjo suliejimą:; d

, 45. KULTAS ABElLN
pažĮu

das Abd SSM regisi teipgi 1 
Kas atsieina 7 ar 8 gabirų, grs i 
garbinami ant salų ir T' 
byblosiškio Tilono žodžių. I 
bėjais. ■ ~ ............  *::
Gvr fr. ------------
seMkikolai nerasta jokių į ju<

•) Galevi, 
da viename f 
dievo Rezefo svietą.

P. J. Gabrys “Tėvynėje” N. 27 
praneša, jog jo geografijos vado
vėlis greit apleisiąs spaudą. Tą1 
vadovėlį gausią veltui tie, kurie 
prirodys, kad jie už jį.... iškalno 
Užmokėję (dėję jo išleidimui) po 
i dol. ir daugiau, o tie kurie dėjo 

■50c., turės primokėti tik iki dole-1 
riui, nedaugiau. —

*Kovos” zeceriai toj pačioj “Ko
voj” (N. 27) skaudžiai nusiskun
džia, kad juos išnaudoja, kad jie 
dagi “susitinka su nežmoniškumu 
ir veidmainiškumu”. Nebegalėda
mi kęst ilgiau nežmoniško apsiė- 
imo, zeceriai nutarė paduot į cent
ro įstaigas savo reikalavimus, ir. 
jeigu tie reikalavimai nebūsią iš
pildyti, zeceriai ketina streikuot. 
— Ir tai viskas dedas pas soti- 
.jalistus, lygybės skelbėjus, despo
tizmo ir išnaudojimo priešus:...

nu, —~ _____ , w
dięvą su tuo ar kitu tos šalii 
i_ o__: 1 • ’ yJ
kad susijungia du finikiškieji 
duose: Melekbaal ir Esmun- 
mun-Astart ir tt. Priežasčia

tuo-
—j------- x _ savo

ijes dievu; geriausiu pavyzdžiu
Dar taukiaus atsitinka, 

dievai, k. a. dieviškuose var- 
Milkart, Melek-Astart ir Es
tam galėjo būti vienos ar ki-

šuose pasisako net mąstįs,
-o — Finikiškuose para- 
vienoj ir toj pačioj kulto “ • • • < -

Gyventi — tai į bedugnę statinę 
vanduo pilti.

Gyvenu, kad, mano kunui tėvy
nės dirvoj supuvus, užaugtų der- 
tingesni kviečiai.... Finiku kultas atsako iii 

k Į, a . •-

prie kitos, k. a. Atargatis - - - - • • •---- u
teipgi dvilyčių dievybių; to- 
Iviejų dievybių į vieną esybę.

OS TIKĖJIMIŠKOS 
ROS.
Įščiai jausmiškiems apie die-

(Toliau bus).
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Kabei Colling.

PER AUKSO ANGA
Verte J. Laukis.

atsiekti, yra padaryti, net 
pritirtyj, leistoj mūsų dabar- 
Visa praeitis mums parodo, 
nėra jokiu išteisinimu nuim

čiau nusiminimui; kitaip, pa- 
<įaugelio civilizacijos stebuklų.

riškiems gašlūnams. Tapti rajunu . skaisčia
me gyvenime ir augštame manyme yra teip 
lengva kaip ir skonies, matymo ar girdėjimo 
smagumuose. Pasigėrėjimas yra tikslu teip 
doriško žmogaus kaip ir girtuoklio; net jai 
jo gyvenimas būtų blaivybės ir pasišventimo 

. stebuklu, tai parodys valandinis pažvelgimas, 
kad jis eidamas neva didvyrio taku, seka tik 
smagumą. Smagumas jam yra apsisiautęs 
gražia lytimi, nes jo pasigėrėjimai yra pasi
gėrėjimais gardžia kvapnimi ir jam geriau 
patinka džiaugsmą suteikti kitiems, kaip 
džiaugtis pačiam su nuoskauda kitų. Bet 
skaistus gyvenimas ir kiltos mintys pačios ne
daugiau yra paskutinybėmis už kitą pasigėrė
jimo būdą; ir žmogus, kuris stengiasi rasti 
tame pasitenkinimą, turi savo pastangas 
tempti ir jas tolydžio atkartoti, — ir vis 
veltui. Jis yra kaip žalias augalas ir lapai 
yra gražus; bet reikalaujama daugiau kaip 
žalių lapų. Jai jis laikosi savb ryžties aklai, 
tikėdamas pasiekęs savo tikslą, kuomet jis jc 
nei nesuprato, tąsyk jis atsiduria toj vietoj, 
kur gerybė yra daroma verstinai, o doros dar 
bas yra be meilės, kuri turėtų per ją šviesti. 
Žmogui reikia skaistus gyvenimas vesti teip, 
kaip jam reikia švarios rankos turėti, nes ki
taip jis bus atkarus. Bet dora, -kaipjnes ją 
suprantame dabar, nedaugiau gali turėti ypa 
tingo santykio prie stovio anapus to, kuriuo 
mi mes apriboti, kaip prie kiekvienos kitos 
mūsų sąštatos dalies. Dvasia nėra dują me
džiagos padaryta ir mes negalime savo ateities 
sutverti verstinai vartodami vieną medžiaginę 
daryklę ir atmesdami kitas. Dvasia yra didėji 
gyvybė, ant kurios medžiaga, kaip uolinis pa 4 
saulis ant liuoso ir skysto eterio; jei mums ka
da pasiseka pralaužti mūsų rubežystės, tai mes 
atsiduriame ant to stebuklingo krašto, kur 
Wordsworth’as sykį matė aukso žėresį. Mums 
nuėjus ten, visa dabartis turi išnykti, — dora 
ir klystis, mintis ir jausmas. Kad tą žmogus 
renka, ką yra pasėjęs, tai teipgi turi būti tei 
singa; jis negali su savim neštis tos doros, kuri 
priklauso medžiagiškam gyvenimui; bet jo ge 
rų darbų kvepėjimas yra daug saldesne pa 
švęstini už piktadarybės ir žiaurybės kvapsnį 
Vienok gali būti, kad jis užlaikydamas dori 
gali teip drūčiai prisirišti prie vienos vagos 
prie vienos medžiaginio gyvenimo mados, kac 
protas negali suprasti, jog mirtis yra pakakti 
na spėka jo paliuosavimui ir jo išmetimui an‘ 
plataus ir garbingo vandenyno, — spėka pa 
kaktina atkėlimui jam nepermaldaujamo i; 
sunkaus Aukso Angos klingio. ' Kartais g 
žmogus, kuris teip giliai nuodemiąvo, jog j< 
yisa prigimtis yra sudegus ir pa j uodus nuc 
Smarkios savymeiliško besigėrėjim© ugnies 
kad gabaus teip būva sudegęs ir pajuodęs, jo; 
nuo pačios aistros spėkos plyščioja šviesa 
Sakytum, kad tokiam žmogui yra galimu benJ 
iki Angos slenksčio pasiekti greičiau kaip pa 
prastam asketui ar filozofui.

Bet menka nauda Angos slenkstis pasiekm 
neturint jiegos pereiti. Ir tai yra viskas, ką 
nuodėmininkas gali tikėtis nuveikti savęs iš
dėstymu, kuris ateina iš matymo jo paties šie 
los. Bent tas atrodo teip, būtinai teip, nes jc 
padėjimas yra neveikiamas. ( Žmogus, kuri'- 
pakelia Aukso Angos klingį, turi daryti tą 
savo paties tvirta ranka, turi būti visiška, 
veikiamu.. Šitą mes galime matyti iš sulygi 
nimo. Visur kitur gyvenime, kiekvienanu

I naujame žingsnyj, ar augyj pilnam pasieki- 
Į ■ mui reikia žmogui turėti kuodidžiausia val- 
| domoji valia. Šitai daugelyje atsitikimų, ncr> 
J J jis turi visokį pragumą ir nors vartoja šiek 
L tiek valią, jam visai nepavyksta pasiekt tą.
| >ko jis trokšta dėl paskutinės ir nepergalimos- 

1/ ryžties trukybės. Jokia apšvieta pasaulyje ne- 
■ padarys žmogaus protiška jo gadynės šviesa 

net jei jis turės dideles pajiegas; jei jis tvir
tai neįsigeiS pasiekti tobulybės žiedą, tai jis 

K bus tik sausu mokslininku, žodininku, gebsnu
II mu mechaniškoje mintyj ir paprastu atminties 
fj ratu. Žmogus gi, kuris turi savyje šitą vei- 
f) kiamąją ypatybę, iškils nežiūrint į aplinky

bių priešingumą, išvys ir pagriebs minties 
vilnį, kuri yra jo prigimtu maistu ir gabaus 

I kaip milžinas atsistos ant tos vietos, kurią jis 
I norėjo pasiekti. Mes matome šitą kuone kas- 

1 dien visokioje gyvenimo žangoje. Todėl nesi
mato galimu, idant žmogus, kuris įstengė su 
laužyti dogmatišką ir siaūrą savo priegimties 

zdalį geiduliais, galėtų pereiti per šitą didžią
ją Angą. Bet kadangi jis nėra apjakintas 
prietarais ir nėra prisirišęs prie kokios minties 
minyklos, ar pagautas savo sielos rato ko
kioje gilioje gyvenimo vėžėje, tai atrodytų, 

I kad, sykį atsiradus pas jį veikramąjai valiai.
jis galėtų kartais, nebūdamas perdaug Xolit 
pakelti savo rauką prie klingio.

Bet tai, turbūt, yra sunkiausias darbas. 
P kokį mes gyvenime matėme, apie kurį dabar 
j kalbame, palių suoti žmogų nuo visų prieta

rų. visos susižiedusios minties ar jausmo, vi
sų rubežysčių ir išauklėti jame veikiamąją va
lią. Tas atrodo perdaug dideliu stebuklu; nes 
paprastame gyvenime veikiamoji valia visuo
met yra sujungta su susižiedusionjis sąvoko- 
mįs. Bet daugeli.s dalykų, kurie atrodo per

i ■ ' '

daug negalimai; 
siauroj gyvenine 
tinei žmonijai, 
kad sunkenybes 
dimui, juo gi m; 
saulis būtų be c,—o— -------- .
Todėl prisižiūrėkime dalykui arčiau, sykį pri
pratinę savo pfioįtą prie minties, kad tas nėra 
negalimu.

Didžiąja pracĮine sunkenybe yra įgytis žin
geidumo nemątcji 
romą kasdien ir 
kaip tas yra dąnoma, norint žinoti kaip save 
vesti. Kiekv enias išradėjas smagiai įsižin- 
ąeidauja nematomumą ir jo klotis ar nevyk
us priklauso grynai nuo jo atsidavimo tvirty
bės. Poetas, kuris žiuri į savo tvėrimo va
landą kaipo į tą, kuriai jis gyvena, mato tą 
kas yra nematomu ir girdi tą, kas yra l)ę 
balso.

Turbut šit> , . ____ _
Jas vedąs į kietį įšituo keliu nežinomumoh (“iš 
kur”, ištikro, 
žęs”). Ji tini 
kitiems, kurie 
kosios ir fiziri 
vra šitame žoc j

įmuma. Bet tas yra pada- 
r mums tik prisiurbti reikia

ienas išradėjas smagiai įsižin-

khris žiuri į savo tvėrimo va
ta, kuriai jis gyvena, mato tą 
JT... • _ 1—- ...■»

•j paskutinėj prielygtyj yra siu-

tei vienas keleivis nėra gry- 
ka teipgi išradėjui ir visiems 
siekia anapus paprastos protiš
kosios žmonybės lygės. Siūlas

II.

tankiai yra paprastojo pro-

Tėvyne^ Mylėtojų 
Dr-stės Reikalai
VI* u* nitus T*ėv. li'fl. Dr-jo* r*l- 

kalno**, kuopo* |r paylanio* ypato* 
malonė* siųsti Dr-Jos Llt. Kotu, na
riui

W1

Žodis “tverti
to permanomas paduodančiu sąvoką išsiplėto- 
jimo ko-tokio 
nė; mes mint 
rėjui turėti jauk:
J^emedirbys, kuris yra typiškuoju draugijos 
gyvenimo j>acla(r|ytoju, turi turėti savo me- 
Ižiagą, žemę,
Įdėjimui žemei. . Iš nieko jis nieko negali su
verti. Iš be’gėdunjos Gamta negali rastis; 
a medžiaga jra priekyj, užpakalyj, ar^yiduj. 
š kurios ji yi a[ J - *------ —!J: f—
os. Yra aiškus
>ras ir vanduo, kurie jas daigina, yra kiekvįe- 
10j veikties sritfj.
ą, tai patirs; 
iis daro daba 
kokį kitą daiktą 
;a!i išreikšti „
vedė mūsų clatartinin daiktų pasaulin. Ta 
lematomamos

nieko. Tai visai ne ta pras- 
jb turime leisti mūsų Šutve 
alų padarymui iš jo pasaulių.

>ju, turi turėti savo me- 
ų, lietų ir saulę bei sėklas

padaryta musų geidimu visa- 
dalykas, kad sėklos ir žemė,

Jai užkalbinsime išradė- 
me, kad kur-kas prieš tai, ką 

jis visuomet gali permanyti 
padarymui, kurio dar jis 
žiais, kadangi jis jo dar

pažintis, dar reiškesnė pas 
*tą ir neišaiškin 
iokia dalimi tos

AGA KHAN NORI PERSPĖTI APIE “ŠVENTĄJĮ KARĄ”.

4;

ne-
ne-

ir redaktorei. ’’
J. LAUKIS, t

Brlck st, VsJpsrslso, Ind.
___ J

M. D. SEIMO PROTOKO
LAS, f

Chicago, III., Masoric Temple, 
svetainėse No. 901 ir No. 309, bir
želio 6 ir 9 d., 1910 m. f '

Posėdis I.
III seimas tapo atidarytas pane- 

dėlio vakare, 8:30 v., .6 birželio, 
1910 irt Tėvynės Mylėtojų Drau- 
jos pirmsėdžio, B. K. Balevičiaus. 
Mandatai buvo priimti ir delegatų 
vardai perskaityti. Delegatų pri
buvo nuo:

3 kuopos iš Brooklyn, N. Y., 
J. Liutkaus kas.

•5 kp. iš Waterbnry, Qonn., A. 
Povilaika, J. Žemantauskas, Niko
demas Želvis.

6 kp. iš Boston, Mass., J. Na
vickas.

7 kp. iš Lawrence, Mass., O. 
Ramanauskienė.

9 kp. iš Pittsburg, Pa., J. Mi- 
liauckas, K. Varašis.

11 kp. iš Baltimore, Md., T. 
Ivaškevičius.

13 kp.' iš Valparaiso, Ind., A. 
Dambrauskas..

16 kp. iš Courtney, Pa., Domi- 
nikas Lekevičia.

17 kp. iš Omaha, Nebe., K. Lo 
cius.

20 kp. iš Clevdand, O., J. Gritč,
I. Usevičia. » *

22 kp. iš Chicago, IU., P. But
kus, A. Rudąuskas, A. šliakis, P. 
Žmuidzinavičius, K Jokūbaitis, P. 
Eismontas, J. Aleksandravičius, M.'
J. Damijonaitis, M. Zdankus. A 
Bijanskas. A-

23 kp. iŠ Ne# Btitain/ Conn., 
J. Skritulskas, V. Alksninis.

24 kp. iš Pittstdn, Pk., T. Paukš

įamesnė kol jis nepaliečia jos 
sąmonės, kuria jis pasidalina

u kitais žmonėmis. Bet griežtame santyky i 
>u jo didybe j 
nuogus netik 
kuri randas 
-uimingesniame ore, kuri apima platesnę že- 
nę ir dangų 
Augalų sėklas, 

Tai čia y 
nums reikia 
genijams, tai 
vyriai yra ją;niradę ir joje buvę. Ji nėra pa 
ikta vien ge 
netingiems žmonėms.

Dėlei šito 
hnogų paprastai yra manoma esant įgimtu 
daiktu. Šitas

i is| turi sąmonę, į kurią paprastas 
riet, kad ji būtų, — sąmonę, 

didesnėje visatoje, kuri dulkia

r bagriebia nuo ^milžiniško ūgio

ra sąmonės vieta, prie kurios 
uterti. Kad ji nėra skirta vien 
parodo tas, jog kankiniai ir did- 
j.i * ' ' *- 1

■iijams, bet ji galima rasti tik

^reikia nusimniti. Didybė pas

įtikėjimas turi paeiti nuo mą- 
uo nertiatymo gamtos buičiųities trukybės, n 

didybė gali lūtj pasiekiama tik augimu; tls 
'ra tolydžio riu^ns priparbdoma.
let pati žemės sausuma yra dideliais pasidė- 
cojant augiui, savotiškam medžiagystės sto
riui, — atomų krovimuisi. V \ 
gimta visom^ esančioms lytims pereina į to- 
>ulesnes gyvy 
lė ir sulyg to 
nu vietoje kn>vi
.ų>atingo matznispuogio (kurio, rods, sunku 
yra ilgai laik;
čiūrėti į gyvenimą pagal sritis ir užmirštame 
1 įdėlius ruož 
nums tuo jaus, 
nums einant 
aško, jiega a 
iesnė ir gal ;i 
engvesnį ir 
pilna puikių ž 
keltame savo : 
cėlimas akių 
mes linkę teip

Net kalnai

krovimuisi. Kaip sąmonė

!f formas, tai ji darosi veikles- 
i įgyja jiegą augti supanašini- 
i|mos. Žiūrint į esimą nuo šito

ytis, kadangi mes pratę esame

;is, kurie jas jungia ir rėžo), 
pasimato tiunkamu manyti, kac 
(olyn anapus mūsų dabartinio 
ugte supanašinimu darysis di- 
tįsimainys į būdą dar spartesnį, 
qsįižinesnį. Visata, ištikro yra 
«inių mums, jei mes tik pa

s ir žiūrėtume. Šitas ve pa- 
jtra pirmiausiu ir sunkiausi; 

greitai pasitenkinti tuo, ką mes
matome pasiekiamu mūsų rankoms. Geni
jaus būtinai ypatybe yra tas, kad jis sulygina 
mai mažai tepaiso 1 ’ 
siekiami ir tr^ta tų, kurie yra toli ant kai 
nų. Jis nei r ereikalauja palietimo jausmo ii 
gesties sužadi urnai. Jis žino, kad tas tolima; 
vaisius, kurį T 
pagelbos yra s ui 
negu koks kitas, 
jis yra atlygi 
iant; koks sti 
naujas gyvytės pajautimas apima jį! I.\. 
jis pripažindanUs šitą kvapą pripažysta na" 
ją, subteliškų jtyismų buvimą, tų, kurie mairi 
na gyvastį vidujinio žmogaus; ir tik su šito vi 
dujinio žmogui 
Aukso Angos

Ištikro, til: jšito vidujinio žmogaus plėtoji 
mosi ir augiu A----- ’ ' ..................
įleidžia, gali
gus yra pasite njklinęs savo šiurkščiais jausmais 
ir nieko nepa iso apie subteliškuosius, tai An 
ga liekasi visai nematoma. Kaip tamsuoliui 
protiškojo gyvenimo anga yra kaipo nesutver
tas ir nebūtas daiktas, teip šiurkštesniu iaus-

apie daiktus kurie yra pa 

ereikalauja palietimo jausmo ii 

jis permano be fiziškų jausmų 
esniu ir drūtesnių maistu 
į juos atsiliepia. Ir kai[ 

tanias! Jam to vaisiaus ragau 
‘M5 ir gardus kvapas ir koks 

Nes 
nau 

maiti

jiega ir tik su jo jiega, ką 
ingis yra atkeliamas.

uitos Angos buvimas ir to, kur jie
1 mti net permanomas. . Kol žmo-

laiktas, teip šiurkštesniu jaus

(Toliaus bus).

T.

t i Si įžymi ypata, viepsianti dabar Londone, yra princas ir popiežius* 
kurį gerbia 2.000x100 mahometonų ir khajasų, Aga Khan. Atkeliavo 
jis Anglijon, kad perspėjus ją apie “Šventąjį Karą”, besirengiantį 
kilti rytų šalyse. '

* 25 kp. iš Shenandoah, Pa., S. E. 
Vitaitis, A. Bridickas,' S. Gegužis, 
P. V. Birštonas, i

27 kp. iš Chicago UI., J. V. Šim
kus, K. Miliaucko, A. Kuizinas, 
F. Venckus. š H •”> ’’ *

28 kp. iš Chicagpsi IH., P. Ma- 
raziutė, A. Ulkiuti, J. Biežis, M. 
Dūdas, J. Dagis, A. Zemerav ibius, 
S. Bručas, M. M. Juška, M. S. 
Juška, J. Kratkus, J. Zalatorius, 
P. .Dūdas, J. J. Bagdžiunas.

31 kp. iš Johnstoa City, IH., O. 
Bajorienė.

33 kp- iš So. Chicago, III., R I 
Puišius, • M. Garmus, S. Kviet- 
kauskas, V. Rutkauskas, Z. A. 
Rutkauskiutė.

37 kp. iš Chicago, IH., F. A 
Juozapaitis, V. J. Valiukas, J. S. 
Vitkus, K. A Juozupaitis, A J. 
Šileika.

42 kp7 iš Joliet, III., P. J. Am
brazaitis, B. Kareiva.

54 kp. iš Chicago Heights, III,
J. K. “Valinskas. •

58 kp. iš Grand Rapids, Mich.,
K. Pašlnosta, M. Cibulskis.

70 kp. iš \Vilkes Barte, Pa., J. 
Alinskas, J. Lopata.

76 kp. iš Benld, T1L, A. B. Ūr- 
zys.

77 kp. iš Waukegan, III., M. Ra
kauskas.

81 kp. iš Boston, Mass., K Jur- 
geliunas.

94 kp. iš Čollinsville, III., J. Ste- 
ponavičia.

96 kp. iš Pana, TU., J. Dilbattis.
100 kp. iš DeKalb, UI., J. Jona- 

vičia.
104 kp. iš West Pulman, 111., J. 

Ryškus, J. Kaladė.
105 kp. iš Paryžiaus, Prancūzi

joje, J. Gabrys. "
Po peršaukimūi delegatų vardų 

ir po išdalinimui ženklelių buvo iš 
rinkta seimo viršihinkki.

Pirmininku —‘J. V. Liutkaus- 
kas, Pirm, pagelh. * P. Biršto
nas, I Raštininku — A. šliakis, 
II Raštininku — S. E. Vitaitis, 
Skaitymo laiškų komisija — A. 
Dambrauskas, J. Bagdžiunas, S. 
Kvietkauskas, Presoi komisija, —
J. Bagdžiunas, Z. A. Rutkauskiutė,
K. Jurgeliunas. Komisija peršiuri- 
/imo Centro iždininko knygų
A. Bridickas, J. Usevičius, T. Ivaš
kevičius; Maršalkoj — K. Jokū
baitis, A. Bijąnskas. .

Seimo vyriausybei užėmus savo 
vietas, seimo pirmininkas, J.- V.

skaitymas buvo atidėtas kitam po
sėdžiui.

2. Komisija perskaitė sutvarky
tus įnešimus III seimui.

P. J. Gabrys, Paryžiaus kuo- 
pofc atstovas, perskaitė laišką iš 
Prūsų Lietuvos, kuris buvo priim
tas garsiu delnų plojimu.

4. Buvo nutarta ir patvirtinta, 
kad įstatai būtų perskaityti, ir po
draug, kad būtų išrišti tię klausi
mai, arba įnešimai, kuriuos pa
davė komisija.

5. Įstatų skaitymo rezultatas yra 
toks:

Skyrius 1, § 1. Buvo nptarta, 
kad vardas T. M. D. būtų patai
syta sulyg čarterio. 
gurnu balsų.

Skyrius II, § 1, 2, 3, 4, 5 ir 6 
priimti.

Skyrius III, § i, 2, 3, 4, 5, 6, 
8 ir priimti, o 7 § nutarta patai
syti : vieton "šios T. M. D. nariai^’ 
turi būti: "šios T. M. D. seimo na
riais”.

Skyrius IV, § 1 ir 2 priimta.
Skyrius V, § 1, 2, 3, 4 

priimti. ’• ,

Priimta dau-

>r S

(.Toliaus bus)

uojaus ėmėsi prie darbo
i. Buvo nutarta skaityti II sei

mo protokolas. Bot kadangi raš
tininkas jo pas save neturėjo, tai

<____ -5 - ;
V. Kudirkos raštų laidą, tačiaus 
jį reįkUlaus didelių iškaščių, nes 
ji taipjau bus iliustruota paveiks
lais.

Pasitikėdami ant parėmimo vi
suomenės, 'imamės šio naujo skvar
baus darbo. ’ '
T. M. D. pirmin. J. Liutkauskas, 
T. M. D. vice-pirmin. P. Butkus, 
T. M. D. sekretorius J. Dagis, 
T. M. D. iždininkas Povilaika.

P. S. \ isų aukavusių nemažiau 
10 dol. to rašto išleidimui drau
gijų ir asmenų vardai bus pami
nėti tame veikale, kaip tai yra pa
daryta V. Kudirkos raštuose. *

Pinigai tur būt siunčiami se
kančiu budu: money order išra
šomi T. M. D. iždininko A. Povi
laikos vardu ir pasiunčiama T. 
M. ,D. raštininkui, Jonui Dagiui, 
3252 S. Halsted st., Chicago, IU.

Kuone’ visos

nuo visų neužsimokėjusių už 1910 
metus.

6. Įstatai su T. M. D. historija 
bus atspausdinti kaip galima grei
tai. Tuo tarjSu meldžiame visų T. 
M. D. narių, reikalui priėjus, nau- 
dotiesi 18 ir 19 numeriais T. M. 
D, organo “Lietuvos”, kur ištisai 
yra tilpę III seimo užtvirtinti įsta
tai ir dabar jau esanti galėję.

7. Centro iždininko kaucija, 
$2.000 jau sudėta į “American 
Bonding Company of Baltimore”, 
nuo 2-ros dienos birželio 1910 m. 
iki 2-rai dienai birželio 1911 m.

8. T. M. D. nariai, norintieji 
skaityti organą “Lietuvą”, gali jį 
užsisakyti tik už $1.50 metams. 
Pinigus ar Money Orderį draug 
su užsakymu reik siųsti T. M. 
D. Centro sekr. p. J. Daghįi. 
3252 So. Halsted st., Chicago, ĮfT

T. M. D. Centro pirmininkas, 
J. V. Liutkauskas,

120 Grand st, 
Brooklyn, N. Y.

T. M . Il-CENTRO VALDY
BOS PRANEŠIMAS.

s 1. Visos tos kuopos, kurios 
neišsiėmė charterio, turi tai 
daryti iki pabaigai šio liepos 
nėšio 1910 m. To neišpildžiusios 
iki paskirtam laikui, liks atša- 
lintos nuo T. M. D. ir netu
rės tiesos gauti V. Kudirkos raš
tų, neigi ant toliaus nešti T. M. 
D. vardą.

2. T.'M. D. ženkleliai jau ga
tavi. Norintieji turėti ženklelį, 
malonės kreiptiesi prie T. M. D. 
iždininko, A. J. Povilaikos, 804’ 
Bank st, Waterbury, Conn. Ženk
leliai yra dešimto karato aukso, 
gražiai padirbti ir mes patariame 
kiekvienam T. M. D. nariui turėti. 
Ženkleliai kainuoja $1.00. Todėl 
kiekvienas, užsisakydamas ženkle
lį, malonės podraug pasiųsti ir pi
nigus, augščiaus nurodytu adresu.

3. Visos bilos turi būti siunčia
mos T. M. D. Centro pirminin
kui; pirmininkas persiunčia sek., o 
tas iždininkui; tik taip pasiųstos 
bilos bus išmokamos.

Visos mokestįs ir aukos turi 
būti siunčiamos sekret J. Da
giui, 3252 So. Halsted st, Chica
go, III., išperkant “Money Order” 
ant vardo Centro iždininko, A. 
J. Povilaikos, 804 Bank st, Wa- 
terbury, Conn. Visos kuopos ir 
pavieniai malonės .šios tvarkos pri
silaikyti, nes, elgianties kitaip, pasi
daro sekr. ir iždininkui labai-daug 
bereikalingo darbo ir j sunku užlai
kyti geroje tvarkoje Knygas.

4. Dr. V. Kudirkos .raštus ne
santiems dr-jos nariais, T. M. D. 
parduos už $5.00 visus VI tomus;, 
tiems T. M. D. nariams, kurie vė
liau . prisirašė ar prisirašys, par
duos už pusę minėtos kainos, tai 
yra tik už $2.50.

5. Kuopų sekretoriai, dalinda
mi nariams Dr. V. Kudirkos raš-

dar
pa-

mė-

LAIDA.
M. D. leis
J. Gabrio:

NAUJA T. M. D.
Šiemet 1910 m. T. 

istorišką veikalą p. 
"Prie Grueinoaldo” (Žalgirio). Ši
ta laida bus gausiai paveiksluota 
autentiškais paveikslais, surinktais 
p. J. Gabrio Karaliaučiaus, Berly
no knygynuose ir kitur.

Šit kaip taria apie tą veikalą 
Literatiškasai T. M. D. komitetas:

taip-gi

Valparaiso, Ind., 7 btrž, 1910
P. J. V. Liutkauskui,

Brooklyn, N. Y.,
Gerbiamasai. P. J. Gabrio rank

raštį “Prie Gruenwaldo (Žalgi
rio)” peržiūrėjau ir randu, kad 
jis šioje valandoje T. M. D. tin
ka. Yra tai veikalas didelis svar
bos. Reiktų tiktai pasirūpinti ktio- 
greičiausiai jį išleisti, tuomi su
pažindinsime mūsų tautiečius su 
tuom svarbiu istorišku momentu 
ir padidinsime T. M. D.

Su pagarba
T. M. iD. Literat. kom. narys.

J. Laukis.

m

DRAUGIJOMS, AUKA
VUSIOMS KUDIRKOS £AŠ- 

TŲ IŠLEIDIMUI. 1 
Sumanius išleisti Kudirkos raš

tus, daug įvairių lietuviškų drau- • 
gijų noriai ir duosniai aukavo tų 
raštų išleidimui.
Amerikoje lietuv. draugijos (S. L. 
A. ir L. S. S. kuopos, įvairios su- 
sišelpimo draugijos, kliūbai ir t 
p.) aukavo be jokių išlygų, vie
nok kelios draugijos, kurios užlai
ko savo knygynus meldė, kad jų 
auka, arba jos dalis, būtų joms 
atlyginta knygomis. T. M. D. 
mielai sutiko. ; Šiandien jau tas ’ 
didis darbas yra užbaigtas ir T. 
M. D. ruošiasi pradėti Kud. raštų 
ekspediciją visoms savo kuopoms 
ir aukautojams. Visos draugijos, 
kurios tik aukavo išleidimui Kud. 
raštų, gaus po vieną pilną egzem
pliorių tų raštų puikiuose apdaruo
se, kaipo dovaną nuo T, M. D. 
ir padėką už draugijų auką* Tos 
draugijos, kurios meldė atlygini
mo knygomis už visą auką, ar bent 
jos dalį pagal nomipališkąją Kud. 
raštų kainą ($5 be apdarų; su 
apdarais neparsiduoda)
gaus atlyginimą. Vardai tų drau
gijų, kurios aukavo nemažiau kaip 
$10 yra pagarsinta I tome Kud. 
raštų laidos ir liks amžinoj lietu
vių atmintyje. T. M. D. turi ad
resus visų aukavusių draugijų, 
vienok gal jie galėjo persikeisti, 
todėl šiuomi meldžiu visų au
kavusių draugijų prisiųsti Centro 
raštininkui (J. Dagis, 3252 So. 
Halsted st, Chicago, UI.) savo *% 
naujus ir teisingus •> adresus ne
vėliau kaip iki 1 dienai rugpjūčio 
š. m. ir kartu pažymėti, kiek drau
gija aukavo ir už kiek reikalavo 
atlyginimo, ar visai nereikalavo. 
Mes, apturėję draugijų adresus, 
pažymėjimą auką ir reikalavimą 
Už aukas atlyginimo, sulyginsime 
su pirmiaus prisiųstomis draugijų 
žiniomis ir skaitlinėmis — veikiai 
išsiųsime Kudirkos raštus.

P. S. Apie 50-čiai kuopų T. 
M. D. Kudirkos raštai jau išsiųsti- 
pereitą sevaitę, , tai expresu, tai 
freightu. Tūloms kuopoms, 'ku
rios, žinome; kad gerai pasituri fi
nansiškai, išsiuntėriYe ant jų lėšų, 
reiškia, kuopa pati už persiuntimą r 
ipsimokės. Knygos siunčiamos iš, 
□Iševskio namo po priežiūra- Cent
ro raštininko ir vice-pirmininko.
T. M. D. Centro Rašt. J. Dagis.

Prašorųe kuopų neimti mio są- *- 
narių mokesčių už knygų apdarus. 
Jau dabar pervėlu, nes užsakėme 
;u apdarais knygų tik tiek, kiek 
užsimokėjo iki • 15 d. gegužio.

D.

T

Boston, Mass., birželio 23, 1910 m.
P. J. V. Liutkauskui, 

Pirmininkui T. M. D.,
Gerbiamas pirmininke, peržiūrė

jęs p. J. Gabrio rankraštį “Prit 
Gruenwaldo (Žalgirio)”, reko
menduoju j jį esant naudingu ii 
vertu išleidimo T. M. D. lišomis. 
Yra tai veikalas, kokių šiandien 
nelengva sugriebti.

Iš savo pusės aš esmi dėkingas 
p. Gabriui už 
Šimą.

Su pagarba,
T. M. D.

šio veikalo priruo

Liter. kom. narys, 
V. S. Jokubynas.

UŽSIMOKĖJO.
Westvi^e, III., 78 kp., A. Stran- 

kauskas.
Springfield, III., 49 kp.: A; Ani- 

konis A. Žakas ir J. Kunigiškis 
už 1909 ir 1910 m., o P. Žvingi- 
la už 1010 m.

Clinton, Ind., 53 kp., J. Daniuš- 
ko už 1909 ir 1910 m.

So. Boston, Mass., 6 kp., B. 
Skerston už 1909 ir 1910 m., o F. 
A. Nihill V. Kaunas ir A. P. 
Spurga už 1909 m.

Roslyn, Wash., 62 kp., D. Gri
galius už 1909 ir 1910 m.

_Chicago, III., pav., M. Horodec- 
kiutė už 1909 ir 191O m.

Shaft Pa., 93 kp.: F. Grigas ir 
A. Muraška abudu už 1909 ir 
1910 m. 4 - ti

Chicago, I1L 114 kp.: J. Sta
naitis, G. Zaksas, J. Jakštys' ir J. 
Sepulis.

Pranešdami šiuomi, jog nutarė
me leisti šiemet taip svarbų isto
rišką veikalą paminėjimui 500 
(1400—1910) metų sukaktuvių 
kovos ties Žalgiriu (Gruenwaldu), 
— laukiame nuo plačios visuome
nės, kaip draugijų, taip ir pavienių 
ypatų tokio jau pritarimo ir pa
rėmimo, kokį turėjome leidžiant 
V. Kudirkos raštus.

Nors šioji laida yra mažesnė užlvo duokles spal. 23 1909

62rai kuopai. — Duoklių mo
kėjimui laikas yra tuojaus. |x> Nau
jų metų. Jus esate užsimokėję sa-



už 1909 metus; tokiu būdu . už 
šiuos metus esate skolingi ir pagal 
tiesą Kudirkos raštų dovanai ne
galėtumėte gauti. Bet kadangi jus 
savo mokestį užvilkote, to nežino
dami, aš manau, kad Centro Val
dyba jus išteisins ir jums Kudir
kos raštus duos. J. Laukis.

iŠ visnR-
. ĮĮ Tuo tarpu kai kitos tautos ski
ria pinigus kariškiems laivams, 
Italija, rūpindamos ateitim, pasky
rė $2.000.000 aeroplanams.

. ĮĮ Nicaragucs prezidento jene- 
rolas Šalinas prisakė visiems gy
ventojams aplinkinėse miesto Gre
nada j 24 vai. persikelti į miestą; 
kitaip jie bus laikomi revoliuci- 
jonieriais.

Prancuzi jo j tamau j anti. ■ ant 
gėlžkelių rengia vėl streiką. Tar
naujanti reikajauja didesnių algų; 
jeigu tas jiems bus atsakyta, jie 
mes darbą.

ĮĮ Ispanijoj vaizbininkai ir pra
moninkai atsišaukė į valdžią rei
kalaudami aprubežiavimo zcko- 
ninkų, nes klioštoriai daugelyj vie
tų visai sumonopolizavo tūlas pra
monės šakas ir vaizbą.

ĮĮ Anglijos vaizba šįmet pasidi
dino: atgabenimas, daugiausiai ža
lių produktų, pasididino ant $14- 
624.000, o išgabenimas, daugiau- 

- šiai išdirbinių, pasididino ant $25- 
Z 408.000.

ĮĮ Ant paveržtos Japonijos nuo 
Cljinų salos Formozos prieš japo
nus sukilo čiabuviai gyventojai. 
'Susirėmimai gana tankiai atsibu- 
na; viename susirėmime 15 d. bir
želio užmušta 140 japoniškų karei
vių.

ĮĮ 1911 m., gegužio mėnesyj bud- 
distai apvaikščios 2500 metų su
kaktuves nuo atsiradimo jų ti
kėjimo.

Vengrijoj, komiteto Abasy- 
Toma sūvisu išdegė turintis 45d 
gyventojų kaimas Jaš-Uifala.. Su- 

. degė taipgi 9 žmonės, o 60 gana 
sunkiai apdegė.

J| Angliškas inžinierius Sharman 
išrado požeminį telefoną, kuris 
ypač didelę svarbą turės kasyklo
se. ' Su pagalba to telefono bus 
galima iš užgriuvusių kasyklų olų 
susikalbėti su, 

. šaus.
esančiais ant vir-

bandoma centrali- 
taigi išplatinti val-

|| Chinuose 
moti valdžią, 
džia ciesoriaus. Iki šiol guberna
toriai valdė provincijas beveik ne- 
prigulmingai, dabar jų valdžia ta
po susiaurinta. Provincijos įėmi- 
mus kontroliuoja ciesoriaus atsių
sti inspektoriai. Dalis gubernato
rių bandė priešintiesi, bęt jų pro
testai nieko negelbėjo. Gyventojai 
veik visų provincijų reikalauja 
įvedimo konstitucijonališkos rė-

Smolenske teisman atidavė 
307 žydus. Jie apkaltinti, buk ne
teisingai išsidirbo dentištų diplio- 
mus. Vaikymas žydų iš ..Masko- 
Hjos miestų sukurstė tamsias mį^ 
nias; Viatkoj ir kituose miestuo
se buvo jau minių užpuolimai ant

J 1 .-U* .

J| Washingtonan atėjo žinia, jog 
laike, ateinančio panamerikoniško 
kongreso mieste Buenos Aires tū
los ispaniškos respublikos rengia 
protestą prieš pasielgimą vidurinėj 
Amerikoj 
tongrese 
utraukti 
Ityniškas
ines Valstijas,

Jungtinių Valstijų. Buš 
delegatai, kurie bandys 
krūvon Tisas Amerikos 
respublikas prieš Jung-

U Prancūzijoj, nuo 6 sanvaičių 
!jo kas dieną. Daugelis upelių iš- 
iliejo per krantus. Čia laukiami 
ėl tvanai. Nuostolius lytų -padk- 
ytus vien vyno laukams ^skaitėt 
nt 30 milijonų frankų. ( 
r

U Krutančių paraksiu teatruose 
1 pietinėj Afrikoj, uždraudė rodyti 

nuštynes atsibuvusias Amerikoj 
; , tarp baltspalvio Jeffries ir negro 

Johsono. Mat bijosi, kad perga
lėjimas ■ baltspalvio nesukurstytų 
negrų prieš baltspalvius; pietinėj 
gi Afrikoj juodspalvių yra daug 
baugiau negu baltspalvių.

ĮĮ Mieste Rheims, Prancūzijoj, 
laike orlaivių lenktynių; pirmutinė 
moteris orlaivininkė, Delarache 
nupuolė su savo orlaiviu ir mirti
nai apsikulė.

|| Amerikon atėjo karšta vilnis, 
užtai Europoj šalta, Vokietijoj, 
Schwarzwaldo apskrityj 8 liepos 
pusėtinai pasnigo.

ĮĮ Portugalija apreiškė, jog įve
žimo muitus nuo-prekių iš tų kraš
tų, kurie neturi su Portugalija pa
darę vaizbos traktatų, pakelia ant 
30%. Prie ’tokių kraštų priguli 
Amerika. Kaip tu man, taip aš 
tau!

|| Vienas vežėjas iš Proskur£>vo, 
Maskolijoj, nunuodino ^direktorių 
Paryžiaus autbmobilių kompanijos 
užtai, kad kompaniją įrengė auto
mobilių liniją ten, kur minėtas ve
žėjas pirma konkurentų neturėjo.

|| Prancūzijos senatas priėmė su
manymą 1820 m, įrengti Paryžiu
je visasvietinę parodą.

|Į Dėl muštynių lenkų ir rusinu 
studentų likosi uždarytas Lvovo 
universitetas.

|| Italijoj gyventojai sukilo prieš 
amerikonus baptistų misijonierius. 
Svečius turėjo ginti kariumenė, 
juos, dėl gyventojų neprilanko
mo, reikėjo išgabenti iš Akelino 
apskričio. Turbut kokiu netaktiš
ku pasielgimu amerikonai misijo- 
nieriai sukurstė prieš save žmones.

|Į Chili respublikoj, mieste San- 
tiago, likosi sušaudytas buvęs per- 
dėtinis vokiškos ambasados biuro, 
Bechert. Jis mat užmušė amba
sados tarną ir su pinigais pabėgo, 
bet tapo suimtas ir teismas jį mir
tim , pasmerkė.

Į Rheimse, Prancūzijoj, orlai
vių lenktynėse prancūzas La 
Blanc Blernto orlaivyj 100 kylio- 
metrų nulėkė į vieną1 valandą ir 
15 minutų, taigi net greičiau lėkė, 
negu bėga gelžkelio traukiniai.

[Į Laikraščiai praneša,* buk Ni- 
varaguoe revoliucijonierių vadovas 
Estrada nori visas Atlantiko pa
krantes, dabar esančias jo rankose, 
pągarsinti kaipo naują respubliką 
po Jungtinių valstijų globa. Estra
da butų jos prezidentu ir gautų 
I milijoną dol.

||. Peterburge gyvenime svetimų 
laikiaščių korespondento Gay Be- 
ringero policija padarė kratą ir 
patį (Beringerą buvo J suėmę, bet 
paskui paleido.

ĮĮ Ispąmjos ministerių pirminin
kas Canalijas paduoda parlamen
tui nąujų teisių sumanymą,' kad 
Ispanijotis nebūtų įleidžiami zoko- 
ninkai.

Pasibaigė mieste Rheims, 
Prancūzijoj, terptau t i škos oriai vi ų 
lenktynės. Leono Morane orlai
vis lėkė su greitumu 11 anglia- 
metrų į valandą. Manoma, kad 
neužilgio orlaivių greitumas pa
sieks 200 kylometrų~ralandoj, 
taigi jie lėks du&yk greičiau, negu 
greičiausiejie ‘.gelžkelių traukiniai. 
Daugiausiai dovanų laimėjo pran
cūzai. Lenktynėse dalyvavę ame
rikonai nei vienos dovanos nelai
mėjo.

Į Vidurinėj Amerikoj, šalinin
kai išvyto prezidento Bonilla ren
giasi revoliuciją pakelti ir sugrą
žinti atgal Boniilą, kuris tapo iš 
tėvynės revoliucijonierių išvytas.

IŠ DAILĖS PARODOS.
Mūsų jaunas dailininkas p. J. 

Šileika išstatė parodoje savo dai- 
liškuosius darbus. Nors truputį 
tamsokoj, ne visai tinkamoje tam 
dalykui salėje — paroda, iš pirmo 
akių užmetimo, padaro gan malo
nų įspūdį.

Parodoje išstatyta išviso 40 vei
kalų : kompozicijų, peizažų, por
tretų, studijų. Tai darbas vos ke- 
lerių metų. Įsistebint viens po ki
tam į paveikslus, galima matyt, 
kaip greit tobulinosi dailininkas 
grožės atjautime, išskyrime spal
vų, jų vartojime ir technikoje..

Puikiausiai p. T. Šileika moka 
piešti portretus. Jaunesniuose 
(taip manom) savo darbuose jis 
Vra dar perdaug atsargus, nepa
deda drąsesnio* brūkšnio, labai aku- 
ratiškai išpoliruoja. Bet tokių por- 

vos dvejatas. Kiti

rąsus ir puikus. Gėrimai jų 
“Darbininkas”į "Jaunas Te
is", "Jaunos Merginos pro- 
, "Davatka”. Svarbiausi ir

p iorįui 
filius”, 
p Igi triniausi J. Šileikos tepHojimo 
:;nnė yra ta, kad jis tėplioja įvai
riai, kiekvienam atskiram portre
tai duoda savo būdą, savas skirtin
gas spalvas, skirtingą foną, ir ne- 
ti ri pa r ii.k tos kokios bent manie
ros (o tai labai tankiai atsitinka 
ir $u plačiai žinomais dailininkais- 
p >rtretistais). Neturėti, kiek 
g ilima apsisaugota vienos kokios 
rr anieros nuolatinio vartojimo por- 
taetistui yra labai svarbu. Portre- 

i>ta$ -turi kiekvieną veidą studi
juoti skiri urnai ir sulig kiekviena 
'‘idp reikalavimų kiekvieną syk 
lėti tam tinkamas pamatines

nepamatines spalvas. Taip 

ti

d 
ir
d tto . p. J. Šileika. Ir todėl jo 
pjrtretai yra tikri, gyvi portre
tai. Spalvas p. J. Šileika vartoja
aškias, grynas. Veido judėjimą, 
išreiškimą sugauna irgi neblogai; 
pąveizdais gali būt "Davatka” ir 
r udais plaukais merginos portre- 

Pagal viso ko J. Šileiką ga-tas.
Įima! paskaityt realistu-impresijo- 
nįstu, nors dabartinių impresijo- 
nizmo kraštutinybių pas p. J. ši- 
V iką visai nėra.

Iš plikų kūnų studijų geriausia 
y ra atlikta ‘ merginos užpakalis, 
ypač pečiai ir stomuo. Kitas gerai 
ajtliktas dalykas yra merginos 
(storosios) profilius. Piešiant 
studijas, dailininkui, žinoma, vi
suomet rūpi koks vienas dalykas, 

kurį jis deda ypatingą domą, kad 
j i pažinus, išstudijavus, ir todėl 
pagal tokių studijų negalima tik
rai spręsti apie dailininko gabu- 
rir4

Išstatytosios kompozicijos visos 
sntmestos ant greitųjų ir yra tik 
riietmenįs, pagal kurių piešiama 
paskui paveikslas. Vien “Džiau
simas Drabužių” yra daugėliau 
I >areiskintas, vienok iš jo negalima 
i plręst, koks išsidirbs pas p. J. Ši
leiką piešimo būdas žanre, šiaip 
jau kitose kompozicijos galima pa
stebėti negalėjimas sučiupti judėJ 
jimą. Yra išskyrimai: “Sniegve- 
iyj ” gera yra figūra, stovinti su 
lopeta: “Dvasių perėjime" geri 
debesiai su baltu ariniu ir dar ko* 
lėtas dalykėlių.

Peizažiniai škicai geriaus pavy
kę už žanrinius. "Hudsono upės 
frantai”, ypač tie, kur upės nema
tyt; visi gerai liūdyja apie daili-

Kaip žanras, taip ir peizažas, p. 
J. Šileikos, matyt, dar labai ma
žai judinti. Daugiaus padėjęs j 
tai darbo, p. J. Šileika, neabejoja
me, bus tiek pat puikus ir »gyvu- 
mo pilnas kitose tepliojimo rųšyse, 
koks jis yra portretų darhne.

Kl. J—s.

|š Chicagos Lietu
vių Gyvenimo.
4 d. liepos, ii metų J. Ramač- 

ninkutis, gyvenąs 4511 Hermitage 
avė., užvalgęs “aiskrymo" (atšal
dytos grietinės) susirgo ir tą pačią 
dieną, vakare, numirė. Gydytojas 
patvirtino, jog jis pasimirė nuo 
ledų.

Ant. Germinas, gyvenantis ant 
Hauston avė., So. Chicagoje, 5 d. 
liepos ėjo gatve su savo pažįstamu 
lenku ir susitiko tūlą nepažįstamą 
žmogų, kurį jiedu užkalbino pra
šydami užpundyti. Nepažįstamą- 
sis atsiliepęs, jog turįs dar pusę 
dol., tai ir galįs dar fundyti. Ir 
išsitraukė iš kišeniaus pinigų. Ger
minas pagundė lenką, kad tasai 
rėžtų nepažįstamam per ranką, tai 
išpuls pinigai ir jiedu pasidalįs. 
Tas taip ir padarė. Išpuolė iš ran
kos pusantro dol. Lenkutis pasi
griebė dol., o lietuvis pusę. Anglas 
užsigavęs sudavė lietuviui porą sy
kių per pypkę. Lietuvis išsitrau
kęs iš dantų pypkę, kirto tam į 

i burną ir sukruvino antakį. Ant 
kampo stovėjęs policistas tą vis
ką patėmijo ir užpuolikus ėmė vy
ties. Lenkas pabėgo, o lietuvį pa
sigavo grasindamas revolveriu 
šauti. Suareštuotasis lietuvis už
simokėjęs policijoje aštuonis dol. 
ir tapo paleistas.

Tūlas lietuvis, Survila, gyvenan
ti ties 185 gatve, ant Commer- 
rial avė., 6 d. liepos, parėjęs iš 
darbo, rado neišvirta vakarienę ir 
savo pačią apsirgusią nuo svaigi
nančių skystimų. Tas jį taip įpy
kino, jog pradėjo ją mušti ir ko- 
lioti. Mušamoji, ištrukusi iš savo 
Valdovo rankų, pabėgo laukan, į 

gatvelę. BčT vyras ją pasivijo ir 
gyrai suda^s, jJUrsivedė atgal į 
stubą, kur tiek ją primušė, jog 
ji neįstengė ,nei ^policiją pagelbon 
pasišaukti. Nepflšauldis pagalbi
ninkų, viskąp laugiiugai praėjo ir 
“šventai” užsibaigė.

Nupuolč ųuo stritkario. 10 d. 
liepos, 6 vai. vakare, ant Halsted 
st., ir 33 Gorėdamas nulipti 
iš einančio stritkario Martynas Ur
bonas parkrito augštiejninkas ant 
gatvės ir labai pavojingai susimu
šė galvą. Atbėgus aptiekoriui Ku
liui ir Dr. Graičunui, jis buvo be 
žado ir beveik mirštantis. • Užpa
kalis jo galvos buvo suskilęs. Dr. 
Graičunas ir Dr. Mitchelis nuga
beno jj į Baptistų ligonbutį, ant 
35 ir Rhodes gatvių.

Lietuviška K onservatori ja. 15 
d. liepos, muzikas M. Petrauskas 
atidaro savo lietuviškąją muzikos 
mokyklą — Lietuviškąją Konser
vatoriją, A. Olševskio namuose, 
3246 So. Halsted st., ant 3-čių 
lubų. —

Liepos 10 d. atsibuvo Kensing- 
ton, III. prakalbos, parengtos Su- 
sivienyjusių T. M. D. kuopų Chi
cago, III. Kalbėtojai buvo: pp. 
J. Gabrys ir K. šliupas. Prakal
bos padarė labai malonų įspūdį. 
Kada pirmsėdžio buvo pranešta, 
jog vakaras šiuomi baigiasi, pu
blika nenorėjo skirstyties ir reika
lavo, kad dar pakalbėtu Gabrys' 
prašymą išpildė. Keistutis šliu
pas vaizdžioj, meilioj, ypatingai 
širdingoj kalboj papasakojo apie 
reikalingumą apšvietos, jog reika
linga remti, kiek galima, tokias 
įstaigas ir draugijas, kurių tikslas 
platinti apšvietą. Papasakojo taip
gi keletą atsitikimų iš savo buvi
mo Lietuvoj, šliupas ragino dėti 
aukas lietuvių taktiškam namui 
Vilniuje.. Surinkta aukų $24.23. 
Aukavusiejie 'buvo* šie: K. Paukš
tys $5; Kvietkauslfas, J. Grybas, J. 
Mikutis, P. Gelis, F. šedvila, A. 
Virsta, A. Gotautas, V. Šileika 
aukavo po $i; Mineika, Seclien, 
J. Si lenas, J. Žlibinąs, F. Smilge- 
viče po 50c. /Adomaitis 25c. „ Vi
si kiti smyl|t£^jrs aukąą.

Subatos vakare liepos 16 d. š. 
m. "Birutės” choras važiuoja j 
Gary, Ind. dalyvautų iškilmėse, 
kurias rengia tenykštis lietuvis A, 
Baukus svetainės atidarymo dėlei. 
Antanas Baukus, yri vienas prą- 
kilnesniųjų ir įžymesniųjų lietuvių 
minėtame miestelyje; rengiamomis 
iškilmėmis jis nori labjau suartin
ti savo viengenčius, o taipgi kad 
ir akyse svetimtaučių pasirodytų 
kaipo skaitlingi minėto miestelio 
piliečiai, bei atskira tauta, su kuria 
taip pat reikia rokuoties. Miesto 
majoras savo lėšomis pasamdo 
traukinį pavežimui ir nuvežimui 

^“Birutės” choro. >

HAOJI RASTAI
Žmoriią Knygynas. No. 1. Že- 

mts išpažintis. Visupirmoji geolo
gija ir paleontologija. Su daugeliu 
paveikslų. Pagal B it nerį, parašt 
Baltrušaitis. Antroji laida. Lei
džia broliai Baltrušaičiai, Pitts- 
burg, Pa. 57 pusi.

••-B-  V<-

Redakcijos atsakymai.
J. P. Raulinaičiui. Be reikalo 

Tamsta manai ‘kad “Lietuva” ne
pritaria blaivybei. .Tik “Lietuva” 
mano, kad blaivybės įvedimui dau
giausia gali padėti gražus pasi
linksminimai, teatrai, chorai, gra
žus žaislai ir tt. Tą mes vadina
me geru paveizdur Tamsta sa
kaisi nežinąs knygučių apie blai
vybę, taigi šit keletą Tamstai nu
rodysime : v

Alus, vynas .ir degtinė sutaisė 
kun. Bulvičius.jk

Girtuoklystė—mesv^ikata, sutaisė 
kun. K. Paltarokas..

Girtuoklybė — ^mūsų rykštė. 
Parašė P. A. Vl (

Girtybė ir kova prieš ją Lie
tuvoje.

Girtuoklystė ir blaivystė. Sutai
sė kun. J. D—lis.

Degtinė. Pagal D-rą M. Gese- 
levičių sutaisė K. Stiklelis.

Katekizmas apie alkoholių.
Kova su girtuoklybė Naujoje 

Zelandijoje.
Trokštu! keli žodžiai apie gir

tuoklystę. ;
Visos šitos knygelės yra pigiom 

ir tinka platinimui.,

" ' ii-1!1 ■! -

SVEIKATOS DALYKAI.

DABOKITE VAIKUS!
Dabar, karštymetėj, motynos tu

rite ypatingai dabot vaikus. Karš- 
tis užmuša vaikys, jeigu jiems duo
dama netinkamas pienas ir valgis, 
neužlaikoma vaikų grynai ir neiš- 
nešama jie į tyrą orą.

Taigi, motyna! —
Neduok vaikui sugyžusio pieno.
Neduok vaikui mėsos ir dešrų.
Neduok vaikui alaus ir sodos 

vandens. ....
Nęduok vaikui cukierkų ir ka

vos.
Vietoj tų dalykų. —
Duok vaikui gerą,' šviežią pieną.
Duok vaikui duonos su pienu.
Duok vaikui, kiek jis tik nori, 

atvirinto ir atšaldyto vandens!
Maudyk vaiką kasdien ir kas

dien išnešk jį į parką. Jeigu tą 
viską gerai pildysi, tavo vaikas 
bus sveikas.

VIETOS PASIMAUDYTI.
Neskaitant ežero, Chicagoje ga

lima už dyką pasimaudyti publiš- 
kose maudyklėse, kame įtaisyta lie
teliai. šios maudyklės randasi:

South Side: 3825 Wenthworth 
avė., 2839 Halsted st., 3346 Eme- 
rald avė., 4647 Gross avė., 4226 
Wal!ace st., 14-ta gatvė ir Indiana 
avė.

West Side: 2138 Grand Avė., 
1141 W. Chicago avė., 19 S.'Pe- 
oria st., 759 Mather st., 1849 
Throop st., 1217 S. TJnion st., 
1911 W. 20-th st . ‘

Northuest Side: 1153 Gault St, 
1444 Holt avė., 2415 N. Marsh- 
field avė. '

Lietinės maudyklės yra įtaisyta 
taipgi parkuose ir, kas tik nori, 
jomis irgi gali naudotis — uždy-

U2SIKRIAČIAMOS LIGOS 
CHICAGOJE.

Paduodame skaitlines, kurios pa
rodo, kiek žmonių naujai susirgo 
Chicagoje įvairiomis užkrečiamo
mis ligomis už sevaitę iki 24 d. 
birželio 1910. m. ir už tą pačią se
vaitę pereitais metais.

’ 1910 m. 1909 m
Tifoidinė šiltinė. .....r. io. 21.
Tymai .................... ...... 398. 408.
Volci&d tymąi ........ 58- -
Skarlatina .u.................. 120. 68.
Kokliušas *.................... 36- 45-
Difteria ........................... 124. 74-
Vėjarauplės (rųšis sifilio) 32. 36.
Tuberlculozas ............... 151.. 60.
Pneumonia ...................... 32- 13-
Kitų .................................. 16. 47.

Išviso.............. ..............  977- 772-
Taigi šiais metais, sulyginant su 

pereitais, Chicagoj daugiau yra 
prasiplatinę: tuberkulozis, difteria, 
skarlatina ir vokiški tymai.

JUOKELIAI.
MANDAGUMAS.

Sčdintis tramvajuj (į stovintį ir 
atsistojusį ant jo kojos pirštų). 
Sėsk, tamsta, vietos yra pakaktinai.

Stovintis. Tai nieko! Aš čia 
pastovėsiu tik kokią dešimtį mi
nučių.

ŽMONIŲ RŲ§IS.
Žmonių yra keturios rųšįs: 

Kurie žino ir nežino, kad žino. *
Jie gudrus — pasekk jais.

Kurio žino ir nežino, kad žino.
Jie’užmigę — prikelk juos.

Kurie nežino ir nežino, kad nežino.
Jie kvailiai— bėgk nuo jų.

Kurie nežino ir žino, kad nežino.
Jie vaikai — mokink juos.

Moterįs savo aprėdaluose turi 
dvi kraštutinybi — jos arba labai 
daug viso ko ant savęs prikrauna, 
taip kad reikia stebėties, kaip jos 
gali tiek panešti, arba suvis, suvis 
mažai, — taip kad reikia stebėties, 
kaip joms ne sarmata....

Jis. Yra ištirta, kad pabučia
vimuose esti mikrobai.

Jinai. O, tie mažučiai saldus 
sutvėrimėliai 1

Teist jas. Tai dėlko-gi tu ne- 
suėmei vagio, jeigu tu jį buvai 
suradęs ?

Policmonas. Kaip aš galėjau? 
Vienoj mano rankoj buvo lazda, o 
kitoj revolveris!

— Kazeli, jaigu aš numirčiau, 
ar tu vestum našlę Zurzienę?

— Dieve mane sergėk! Ne!
., Dėlko? Žmonės sako, kati rjTulti”.

.abai j manę panaši.

—• Taip, dėlto aš jos ir neveš
iau.

— Jis man pasakė, kad aš pa- 
kvailęs asilas. » Kas man daryt?

— Tai tamsta gerai padarytum, 
nuėjęs pas veterinorių....

— Ar tamstai nepatinka dabar
tinė naujausi mada?

— Aš nežinau.
— Tai ką gi, pagal tamstos nuo

monės, turėtų merginos* dėvėti?
— Drabužius.

IŠ SMAGAUS atžvilgio: 
JO VIENINTELE PROGA.

Pati. — Kaip išdrįsai, tamsta, 
kol i ori mane akyveizdoje mano 
draugų?

Pačiulis. — Na, juk žinai, Jule, 
aš negaliu išdrįst, kada esame du- 
vienu.

REDAKTORIUI PERSEGEJI- 
MAS.

“Kas yra rašytoju apysakos, už
vardintos "Išdžiuvusios upės ravo 
Nedorėlis”, kurią jus spausdi- 
n te?”

“Aš esmi", atsiliepė žmogus sė
dintis už rašomojo stalo.

“Na tai jaigu Jonvaikis nebus su
šaudytas .ir sušertas vilkams pas
kutinėje apysakos dalyje, tai gali
te sulaikyt man siunčiamą laikraš-

JIS SU TUO SUSIPAŽINUS.

“Baltrau”, ji atsiliepė jam pa
sisiūlius, “šita ranka yra jau už
statyta”.

“Aš išpirksiu, jeigu duosite man 
bilietą”, jis atsiHepė.

ARGI NEBAISU?

"Bė, bė, juodas avinuk!
Ar

"Dar
Ar

jau laikas kirpti vilnas?” 
tik nuokarpos, ponuk.... 
kišenius vis nepilnas?”

IŠKLYDĘS LAIKRODIS.

Martynas šliomkišliom. — Ar 
tai ne skambinimas laikrodžio, ką 
aš dabar gird.Hu?

Gendrė Bučkiutė. — Taip yra.
— "Kas iš šeimynos kelia taip 

vėlai ?’’
/"Tėtis, jeigu aš nenueinu

...
NEPATEMYJIMAS.

-v

Plikevičia. — Aš nemačiau jus 
Šįryt bažnyčioje, « '
. ’ Taškaitienė. — Ne; aš įėjau 
tuolaik, kada tamsta miegojai.

APGARSINIMAI.
Reikalingas geras Raidžiu sta- 

tėjas (zeceris) į “Lietuvon’* 
spaustuvę. Darbas ant visados, 
gera mokestis. ■ ' Mokinių arba 
mažai mokančių nereikalaujame. 
3252 So. Halsted st. Chicago, I1L

Perskaityk apgareinimą Bridgeport 
Clothing Co. naujo Kataliogo ant T
puslapio. 1 j

BUK VALYVAS! ! | 
Vasaros laiku kiekvienas turi^ 

daboti valyvumą. Reikia atsise
giotu kad galėtų išgaruoti prakai
tas. Taipogi reikia rūpinties, kad 1 
viduriuose viskas būtų labai gerai 
išvalyta, jaigu norime išveugai žar
nų ligų. Jaigu tik pastebėjai, kad , 
negali gerai išeit lauk, tai žinok, - 
kad reikia .priimti Trinerio Ameri
can Elixir iš kartaus vyno. Jisai 
išvalys viduriu|t ir sutvarkys viri
nimo organus taip, kad jie veiks 
kuogeriausiai. Tų organų nesvei
kumą pirmiausia pažinsi iš to, kad 
kūnas bus nusilpnėjęs, apetitas din
gęs: Ilgiau nelaukk, tuųjaus iš
gerk Trinerio American |JElixir’o 
iš kartaus vyno. Gausi vaistų san
krovose. Jos. Triner, 1333—1339 
So. Ashland Avė., Chicago, III.

Draugysčių reikalai.
NAUJŲ LIETUVIŠKU DRAUGIJŲ ( 

ATYDAI.
Kiekviena naujai susitvėrusi Drau

gija turi daug ; darbo su sutalsymu 
Įstatų. Draugijų komitetai yra kvio- - 
čirmi. kad atsišauktų | "Lietuvos’’ 
Rėdystę, o mes pareikalaujantiems 
pasiųsime Konstitucijų “skrapelim**, 
palengvinimui sutvarkymo Įstatų. Ra
šydami priminkite ar Dr-etė Tautiška, 
ar Katalikiška Ir kada uždėta. Ra
šydami priminkite kokių sampeiių no
rite: Konstitucijų, Mokesčių knyge
lių. Tikiotų, Plakatų ir tt. Ir pašen- 
klinkit kiek katro darbo turi būt 
padaryta: 100, 200, 300 ar 500 ir tt 
Mes prisiųzdanii sampelius paduo
sime kalnas, kiek kas kaštuoja. Pri- 
si uždam i mums darbą turite ir sam 
pelius atgal mums prisiųsti. Už ta.- - . 
suvis nieko neskaitysime jums. Ad 
rapuokit A. Olszewski, 3252 South 
Halsted St, Chicago, III.

tžĄLGIRIO DIDELIS APVALIOJI- 
« . mas bu Prakalbomis.

Lietuviškos draugijos parengė di
deli apvaikščiojimų su prakalbomis 

•Auris atsibus šiais metais liepos 17 d , 
ant Bridgeporto, Mark Whlte Square 
svetainėje prie Halsted St, tarp 30 
ir 29 gatvių. Pradžia lygtai 4 vai. 
vakare. ' Įžanga kiekvienam dykai. 
Po prakalbų jaunuomenė galės grįžti 
| Sv. Jurgio parapijos mokyklos |gve- 
tain? ir pašokti lietuviškus šokius, ' 
bet kiekvienas įeinantis į svetainę 
privalo turėti Žalgirio ženklų.

Taigi, broliai ir seseris, meldžia- 
me atsilankyti ant to mūsų didžiau
sio apvaikščiojimo ir pasiklausyti ge
rų kalbėtojų, kurie aiškins apie su
kaktuves 600 metų, kada lietuviai 
mūšyje prie Žalgirio sumušė kryžiuo- 
Člu8. Su pagarba, - tTbmit'da*.

Reikalavimai.
Reikalinoa 2.000 da<b^n\nkų Į.N«w 

Yorko valstiją prie zemėb kasimo; 
mokesties nuo |1.50 iki |2 ūš 8 va
landas darbo. I>arbaa nuolatinis 
ant 10 matų. Kelionė nue New Yor
ko kaštuoja tik 50c.

John C; Rodgers Co , 
Kenstco Danį, Valthalla, N. Y.

ir šiaurines valstijas ant gelžkehų, 
prie kontratorių ir kompanitių dar
bų, o taipgi { Michiganų ant tarinų, 
pagalios į miestų į visokius darbus; 
mokestis geriausia; kelias iš Chi
cagos dykai. Atsišaukite tuojaua sa
vo prigimtoj kalboj įdėdami markę 
atsakymui. ■ -

Asping ir Sweet, 
Lietuviški agentai,

503 W. Madison St, Chicago; Iii.

Reikalingi darbtainfcui: į kiemą 
(Yard men). kirpikal (shermen) ir 
kujakaliai (sledgers) į geležgalių 
kiemą — Scrap Iron Yard — Tvaski, 
Jefferson A 22-nd sts., Chicago, UI.

Reikalauju lietuvio bandaiįtučio 
(barbėrio). Ar mokantis darbų dirb
ti, ar norintis prasilavinti Šitame 
darbe teatsiliepia iri tuo adresu:!

Jokūbas M, Jankauskls, * 
4556 So. Paulina st, Cbl

Vaizbininkams įsidėmėtina.
Turtu keletu draugų, kurie, turė

dami atsakančius paliudysimus, norė
tų gauti darbo.

Kam reikalingi teisingi, dorus ir 
pamokyti vyrai, prašau kreipties iiuo 
adresu:

Pr. i 
| ,252 So. Halsted

gird.Hu


Pajieškojimai.
------------------ _

Pajieškau savo švogerio Jokūbo 
Gutausko; pirm 3 metų gyveno Burn- 
side Čhlcagoje. Jaigu kas j) žinotų 
ar jis pats tepraneša šiuo adresu:

* Viktoras Andrejunas, 
1112 So. Canal St, Chicago, IU.

Pajieškau Adolfo ir Jono G rakau* 
kių; paeinančių iš Kauno gub., Šiau
lių pav., Laukės miestelio. Meldžiu 
atsiliepti šiuo adresu:

-^ Valentas Adomaitis, 
1028 So. 2nd Str., Philadelphia, Pa.

Sekančios dvi ekakursloa keliaun j? 
mano Chicaginių ofisų 11:30 rrto, 
utarnike 21 birželio d. ir 5 liepos d 
(.mano vyriausią buveinę Wellstoa*e. 
šitose dienose kelionė ten Ir atga. iš 
Chicago ar Toledo j Peacock, Likę 
Ca Mich. kaštuoja $6.00. • Dvi ištisi 
dieni krašto apžiūrėjimui; patvaioa 
ir nurodymai dykai; sugryš namo 
skurslja 7 ryto, pėtnyčioj. Kelio loš
tai nutraukiama perkant.

ANTON KIEDI8, 
Vietinis atstovas, 

-- Peacock Lake Co. Mich.

ek-

Mi- 
ma-

Pajieškau save vyro Juozapo 
č. ilio (Mitchel); geltoni plaukai, 
žo ūgio, turi tik 4% pėdas aukščio; 
šnekėdamas mikčioja 14 dieną ge
gužės, išvažiuodamas, pasakė, kad iš
važiuoja ( svečius, bet iki Šiandien 
neturiu jokios apie jĮ žinios. Paliko 
mane pačią vieną su 2 mažom mer
gaitėm, 
žmones 
adresu:

J( pat) arba geros minties 
meldžiu duot man žinią šiuo

Mokykla Šokių!
Prof. Julius S. užtikrina, kad išino- 

kys šokti kiekvieną jauną ar* stnų 
Išmokina vaTcą 6 rųšių ir taip, Irad 
gali drąsiai eiti šokti publikoje. T 
gi išmokys ir kitus šokius su 6 
karais; vakare nuo 8 valandų iki 
Kas moka vaikščioti, tas gali išmc ktl 
ir šokti. Kas^noęi mokytis tegul atei-

’feip-

806 W.
Veronika Mičiulienė, 

Lombard Str., Baltimore, Md.

Pajieškau pusbrolio Antano čižo;
- paeina iš Kauno gub., šaulėnų parap.j 

Diktarišklo dvaro. Jau 6 metei kaip 
Amerikoje. Prieš metus laiko buvo

- Springfield,. III. Kas žino, kur jis 
i i dabar yra arba jis pats lai teikiasi 
i atsiliepti šiuo adresu:

Roman čižas,
4558 S. Marshfield avė., Chlcago, III.

na J svetainę, pp numeriu, 2119 'So. 
Halsted St, mokinu kas dlen .apart 
šventų dienų. Prof. Julius S. prane
ša visiems, kurte nori išmokt tuos 
šoklus, kad ateitų sekančio adreso: 
2124 South Halsted SL

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

Prof. Juliaus šoklų mokykla užši- 
daro June 25, ji vėl bus atdara Sep- 
tember 2.

30) 4 kambarių namelis, $300.00 iš- Į 
lino.......................I................ $1000.06

Pajieškau merginos apslvedimul. 
Esu šviesaus būdo, turtu 22 metu 
amžiaus; noriu gauti merginą talp-gl 
šviesaus būdo, amžiaus nuo 18 iki 
24 metų, ne senesnę. Reikalauju, 
kad mergina turėtų $100, o aš tunu 
namus ir lotą. Mano adresas toks: 

John Kramovski,
Box 92, Decalb Co., Sandwich, III.

Pajieškau savo švogerj Juozapą 
C edminą Kauno gub., Šiaulių pav., 
Triškių vai. 10 metų kaip Ameri
koje. Seniaus gyveno Chlcagoj. Pra
šau atsiliepti tokiu adresu :

Jonas Ramonas.
Box 33, Oglesby, III.

Pajieškau savo draugų Povylo Vai
čiūno ir Jono Barždžluko. Abu iš 
Kauno gub., Zarasų pav., Panedėlio 
parap.. pirmas žvirblių sodžiaus, ant
ras (J. Barzda) Panedėlio dvaro. 
Taipogi pajieškau Onos Dzugaičics ir 
Kaziunės šurmalčlos, paeina Iš Kau
no gub.. Panevėžio pav., Naujamies
čio miestelio, taipgi Elzbietos Bula- 

’ viutės, Kauno gub., Panemunio para
pijos, šarkiūnų sodžiaus. Turiu 
svarbų reikalą. • TįJle pat|s ar kas 
kitas malonės duoti ižnią adresu: 

Jonas Janilionis,
9229 Chauney avė., Chicago, III.

TĖVYNĖS MYLĖTOJŲ DR-STE J 
CENTRO VALDYBOS ANTRAŠAI: 

Pirmininkas: Jonas V. Liutkauskas,| 
120 Grand st., Broų^lyn, N. 

Vice-Primninkas; Pr. Butkus, 
3252 So. Halsted st., Chicągo, 

Raštininkas: Į Jonas Dagia, 
3252 Są Halsted sL, Chicago, 

Iždininkas: A. J. Povilaika,
804 Bank sL, Waterbury, Cohą 

Knygius: J. Simanavičius,
• 331 Barnes st., Plymouth, :rtį.

Literatiškasis Komitetas: J. Gabriys, 
11, rue Sommerard, Paris, France. 
V. Jokubynas, 318 W. Broadwny, 
So. Boston, Mass. J. Laukis, $01 
Brtak SL, Valparaiso, Ind.

kalno.......................................... . ............
87) 2 pagjrvęnlmaiB, medinis namas, 

lotas 25x125, $500.00 iškalno. $1600.0C
193) 2 lubų aamas, 2 pagyvenimai, 

lota* 25X125. Randa $2040. $1800.00
121) 8 kambarių mūrinis namas, 

lotas 24x125, ant Walacce sL $1600.0$
208) . 2 lubų mūras, 5 kambariai, 1> 

tas 20 X 78, iškalno $25040. $1500.00
209) 2 lubų mūras, 5 kambariai, lo

tas 20X78, iškalbo $200.06. $1300.00
11) Medinis namas; > 3 gyvenimai. 9 

kambariai, lotas 25x115, $200040
90) 2 lubų mūras. 2 gyvenimai po 

6 kambarius, lotas 25X135-
178) 2 namai, 6 kambarių

Ir 4 kambarių medinis, lotas 
Kaina .......................................

15C) 2 namai 4. ir 5 kambarių, kam
pinis lotas 31X147 pėdą .. $2000.00

19T) 5 kambarių mūrinis namas. 
Puikiai Ištaisytas, lotas 25x125. Kai
na .................... ..Z.. $2000.00

104) 2 lubų pulkus muktais namas, 
lotas 25X125 ............................. $3500.00

124) 2 lubų mūrinis namas, 4 gyve
nimai, lotas 25X126............... $3500.00

183) Puikus mūrinis namas, lotas 
24x125. Kaina .... .'........ $3200.00

217) 2 lubų mūrinis, ^gyvenimai po
6 kambarius. Iškalno $500.00. $300040 

4) 2 lubų mūrinis, 4 gyvenimai, lo
tas 31X147. Kampinis. .... $3750.00

99) Puikus 2 lubų mūras. 2 gyveni
mai,zpo 6 kamb., lotas 25x125. $470040 

172) 2 lubų mūras. 2 gyvenimai po
7 kambarius, lotas 25 X 120. $4800.00 

26) 3 lubų mūras, 3 gyv. po 6 kamb.
ir 6 kamb. namas užpakalyj. $570040

69) 3 lubų mūras, 3 gyv. po 6 kamb., 
lotas 27^X127. Kaina..........$5300.00

179) 3 lubų mūras, 4 gyv. 2 po 6 ir 
2 po 4 kambarius. Kaina .. $5500.00

187) 3 lubų mūras, $,lgyv. po 6 
kambarius, lotas 25X125. .. $4700.00 

115) 3 tabu mūras, 3 gyv. po 6 
kambarius, lotas. 25X125. .. $60000.00 

118) 3 lubų mūras, 3 gyv. po 6 
kambariui, lotas 25X125. .. $6000.00

194) 
nimai 
Kaina

157)
tas 50X147.

». . $5 Arthur St.( v U -

r. J. Vaitkevičius, $27 Chapal Bt

PMIaMphliL Pa.

John Brovman.^

Iš SEINŲ VY8KUPY8TAS HISTO 
AI JOS Parengė spaudon J. Basa
navičius ir K. Grinius. (Iš “Lietuvių 
Tautee”), Vilnius, 1909. Puslapių 41 
Kaina ..............................................’poc

KLAIDA. Apysaka parašyta Laz
dynų Pelėdos. ’ Kas šios raštininkės 
velzdelius sk.itęs, tas žino jų vertę 
ir nesigailės šią knygelę perskaitęs 
JI parašyta Iš lietuvių gyvenimo, Vil- 
niua, 1910. Pual. 520 .......... $1.00.

Kaiallooas Gatavas!
amasa Į

Seniai laukiamas lietuviškoje kalboje Kataliogas

Bnrtininką Kazyros (Kartos)

$2500.00 
mūrinis 
25X147. 
$2400.00

Pertodlcal A Nevspaper Ageacy

1L Paltanavlčla,* 1$ MUbury Street 
J. Kalakauskas, 66 Milbnry St.

TAUTA*.. L Mokslo 
iL Knyga 1, dalis 3 

....................... $1.35.

MUSŲ GERASIS. Dviejų veiksmių 
komedija. Parašė žemaitė. Vilnius, 
1906. Pusi. 28 ............................. 16c.

Draugijos rašt
Vilnius, 1909.

“Lietuvos” Agentai
NAŠLAITE. Drama keturių veik

alą ParąM M. Valtačiss. Boston, 
Mass. 1909, pusi. 22.Masa. 1909, pusL Kaina .. 10c.

BridocDori Gioihlno Kompanijos 
jau yra gatavas ir kiekvinas dabar gali j j gauti. 
Siame Katalioge talpinami Drapanos, Muzikaiiški Ins
trumentai, Bižuterija, ir šimtai kitokių daiktų.
Drapaną Skyriuje. Drapanų Statut, Qverkot«a Kelnes, M ari- 

f Him kinius, Kaklaraikščius,Pirštines, Kepures, Skry
bėles Čeverykus. ir tt. 3

Muzikalisku Instrumento Skyriuje. Armonikas, Konėeru-

Lyti Lietuvą” metams ar pusei 
metų ir' uzsimokėtt

Jonas Janušas keliaujantis Agentas 
po lUinois valstiją

Brooklyn, N. Y. ’
J. Ambrozėjus, v 120 Grcnd

A. Lesnlauskas, ' 298 South Ist 
Joz Matulis, 262 Metropolitan

Balti mere, M4.

Bt

Petras Glaveckas, 635 W. Lombard st 
L Gawlis, 1934 N. Castlo Streot 
Vincas želvlą , 603 So. Pacs st

J. I. Bagdiiunas, 
And. Jurevlčia, 
Vlnc. Links, 
Stan. l’etrulls, 
GeO. Pupausky,
K. Steponls, 
Jonas Visockis,

Chicago, IIL

2334 8. Oakley Ava 
3837 Auburn Av.

1813 Strtng Ot 
8313 8. Halsted ~ 
UIS 8. LMVitt 

849 — 84th
8139 Vlncennes Rd.

Bt
St
St

P.
Cleveland, Ohlo.

Szukys. 140$ E. 25th

NUO AUDROS PASISLtPUS. ‘ Pa
rašė žemaitė. Vilnius, 1909. Pusi. 16. 
K*in* ................................................. 5c.

RAŠYBOS LAVINIMOSI DARBAI. 
Pradėdamomsioms mokykloms. Sutai
sė mokytojas S. Vaznelis su pagal*
* *........................... ~ ‘ 111

20c. 
dar 

1910.
10c.

Šiauliai, 1909. Pusi.
Kaina .............................................

L Gražus paveikslėliai, bet 
gražesni aprašymSliai. Vilnius, 
Kaina .............................................

II. Kaa atsitiko kiaulių namuose.
Vilnius. 1910.................................. 10c.

III. Kiek daiktelių (vairių — tiek
eilučių (domių!.... Vilnius, 1910 m. 
Kaina ............................................. 10c.

IV. Nesigailėsi, valkeli, perskaitęs
šitą knygele! Vilnius, 1910.............10c.

V. Sveiki gyvi! Vilnius, 1910 m.
Kaina ............................................. lOc.

VI. Dėdės Tomo TrobelA Vilnius,
1910 m.............................   15c.

VII. Klek čia (vairių tvėrių ir na 
minių gyvulių!.... Vilnius, 1910 m. 
Kaina 15c.

Pajieškau savo draugo Mykolo 
Šobllcko, Kauno gub., Panevėžio pav., 
Kupiškiu parap., Glrsteikių sodž. 
Treji metai kaip Amerikoj, girdėjau 
gyvenąs Illinois valstijoj. Jis pats 
ar kas apie ji žino, teiksis pranešti 
šiuo adresu:

Vincentas Tamulevičius.
28 Mellen st, So. Framlngham, Mass. 

nr, - “m.-. rl-i
Pajieškau Brigitos Petrauskės. Pa

eina iš Kauno gub., Šiaulių pav,. Jo
niškio miestelio. 3 metai kaip Ame
rikoj. Ji pati ar kas kitas teiksis 
prinešti man šiuo adresu:

J. J. čižinauskas, 
717 W. 21 st., Chicago, III-

Ant Pardavimo,
Pardavimui 2 dideli plytiniai na

mai ant dviejų lubų augščio, su 
tvartu, 
mynal. 
bar.
46 St, 2-nd floor.

Gert lietuviai ir lenkai kat- 
Pigiai, jeigu parsiduos da- 

Kreipkitės antrašu: 1800 W.
Randa 1100.

Pardavimui* gert 3—6 kambariai 
medinis namas, lietuvių apgyvento) 
vietoj“, geras padėjimas užlaikymui 
Boarding House’o. 2466 Blue Island 
Avė. Smulkesnes žinias gausit pas 

George A. Papaušky/
2342 So. Levitt SL, Chlcago, III.

Mes turime surašą visokių nuosa 
vybių ir maloniai jums jas parody
sime.

Parsiduoda visi naminiai rakandai 
• (Furniture) labai pigiai. Pardavimo 

priežastis ta. kad reikia visai apleisti 
šitą šal{ — važiuoti senon Tėvynėn. 
Lietuvon. Kreipkitės šiuo adresu: 

, K. Martinaitis,
620 W. 18 sL, Chicago, III.

PRANEŠIMAS.
šiose dienose sugryžo . Chicagon 

p-lė Ona Kučinskiūtė, kuri savu lai
ku buvo Čhlcagoje viena žymiausių 
darbininkių. Jos triūsu gerai iš
bujojo čionaitinė Lietuvių. Pardavėjų 
Sąjunga. Pereituose metuose, kuo
met O. Kučinskiūtės motina pasimi
rė, ji buvo išvažiavusi ( Forest City, 
Pa. Dabar, turbūt, ji pasiliks Chica- 
goje ir su laiku vėl pradės veikti 
terpe Chicagos lietuvių. Velyjame 
jai. kuogerlausios kloties ir laliningo 
gyvenimo. Draugai.

Visi žinote, kad' burtininkai (Ame
rikoje vadinami Fortune Tellers) spė
ja žmogui laimę ar ateit) su page bų 
Kčzyrų (Kortų). Ar toki Jjurtlnin
kų spėjimai iš nukeltų Kazyyų tirt 
kokią vertę, mes apie tai nekalbė
sime. tik pasakysime, kad yra tuk- 
stančiai žmonių, kurie pas tok 1 
burtininkus lankosi (spėjimui si’ 
ateities ar laimės Ir moka jiems u_ 
tai po kelis Ir po keliollką doliėrtų 
Garsiausia aat svieto burtininkė ’M- 
buvo tai pone LENORMAND Pary
žiuje. Francuzijoje. kuri su pagelba ga
vo Kasytų visiems (spėdavo ateit). Pas 
ją vaikščioja kelti Kazyras viso si lė
to didžiūnai, kunigaikščiai Ir karaliai 
ir kiekvienam j) ateit) (spėdavo.

Po’ myriui virš minėtos burtinin
kės jos Kazyros pateko ( svietą ir 
šiądien jomi naudojasi garsiausi ši lo
te burtininkai, ir kiekvienas, kas Jas 
turi, gali su joms (spėti ateit) t>lp 
gerai kaip ir burtininkai, šios Ka
zyros su pilnu išaiškinimu lietuviš
koje ir lenkiškoje kalbose, kaip las 
vartoti ir kaip ateit) (spėti yra daliar 
gaunamos. musų Store. Kaina Jų 7 5c.

šios Kazyros yra geriausia bovylda 
liuosame laike ir su jom, ne tik saro, 
bet ir visus kitus geriausiai nubo 
vysi šeimyniškuose ir draugišku, ne 
susirinkimuose.

Siųsdami pinigus ant kazyrų adre
suokite; J

The Bridgeport Clothing Co
3246 So. Halsted SI CHICAGO, į.L

3 lubų naujas mūrinis, 3 gyvo- 
po 6 kambarius, lotas 25X107. 
. ..........................  .. $6800.00 
2 lubų mūras, 8 gyvenimai, lo 

Kaina......... .......$7500.00
102) 3 lubų: mūrinis, 6 gyvenimai po

4 kambarius, lotas 25X125. $7000.00 
191) 2 lubų mūrinis, 5 gyvenimai, 

lotas 25X125. Kaina .......... $9500.00
12) 4 lubų mūrinis, 4 gyvenimai po

6 kamb., lotas 25X135. Kaina $8000.00 
97) 3 lubų mūras, 6 gyvenimai. 3 

po 6 ir 3 . po 5 kambarius lotas 25 X 
125. Kaina.............. v..............$9000.00

132) 3 lubų mūras, 3 gyvenimai po 
G kambarius, lotas 25X125. $9500.00

103) 2 namai mūriniai, 3 lubų po
3 gyv., 6 kamb., lotas 50X125 $10,00.00 

203) 3 lubų mūras, 3 gyvenimai, lo
tas 132x127. Kaina ...... $11,000.00 

119) 3 lubų mūras, 6 gyvenimai, lo
tas 27^4X125. Kaina..........$11,000.00

91) 2 lubų mūras, 8 kambariai, lo
tas 96X125. Kaina .......... $17,000.00

Tai ne viskas, bet iš to jau galite 
matjrtl, kad męs galime parūpinti 
kj namą kokj kas reikalauja.

O DABAR MU8Ų LOTAI.
1) Ant Halsted. ir 28tos, 277X125

pėdų, už .................... .... $11,060.00
2) Ant Halsted st. ir 29tos, kampas 

25X133 pėdų
3) Halsted 

25X135 pėdų
8) Halsted

125 pėdų ...
9) Hslsted terp 31 ir 32os, 13$ X

135 pėdų .....................................$9000.00
4) Halsted terp 33 Ir 34tos, 25X

135pėdų .......... ......................
5) Hslsted terp 33 pi. Ir

125 pėdų ...................... ............
6) 3339 Halsted, 24X125.

> / CAMBRTDGB. MASS.
Pet. Bartkevičius, 877 Cambridge
C. Kavolius. 42 Washington >A 

GRAND RiPIDS, MICH. 
klikas, 42 W. LeonardJuoz.

GRANT WORK8, ILL.

st

St

Jonas Llėkonls, Box
HAMMOND, IND. 

Zea. Juclavlčius,1 $35 — 155th St 
l1’ 

HARTFOjlD. jCONN.
Kar. Leeevlčius. 40 Mulberry st 

U 1 '-n. .
Herrin,, llUrota

J. T. Adomaitis. , B01 76$.

195.

Ant? Rhukls, 103 N. Wyoming St

to-

....................... $1,000.00 
str. tarp 32 ir 33člos 

..........................   $2500.00 
terp 32 ir 33čloe, 75X 
........... ................$5000.00

B.
INDIANA

Yasiulia,
IND.

St

FARMOS! PARMOS!
EKSKURSIJA | MIČIGANO ŽEMĘ.

Bandyk i.sigyventi geriausioj vie
toj Mičigane — garsios vaisių juostos 
centre — Mason — Manistee — eže
ro šalyse, kame Swigart Tract — vie
ta parinktų dobilų, vaisių ir tarminių 
žemių puikiai pasitarnauja. Kairios 
nuo 110.00 iki $25.60 už akrą Tai 
yra greit auganti vieta; du miestai; 
biznio ir gyvenimo ’ lotai; lotai ties 
gražiu Kristaliniu ežeru 10 akrų dar
žo; paukštims ir vaisiams auginti 
farmos puikiose vietose. -

Pareikalauk gražią iliustruotą kniu- 
gelę eu Mičigano aprašymu ir didele 
mapa — gausi dykai.

Svvigart Tract’as yra didžiausias 
Mičigane Ir dėlto čia gerai galima 
pasirinktu .. JPasir(Rk(įnui yra daugiau 
kaip 1000 farmų po 40 akrų ir daug 
kitokių didesnių ir mažesnių. Kont
raktas gvarantuoją pilp?- nuo Mirties 
ir Ugnies apsidraudimą be ekstra ka
štų; jeigu numirsi, tai farma pereis 
tavo šeimynai dykai. Tiek daug žmo
nių -brangina šluos ypatingus patogu- 

kad mano ekakursioa atsilieka 
PuUman’o vagonuose, 
butų važiuoti mano 

Ir tai be jokio primokė-

Iiojl luibliszki YelUtat
Lietuviška muzika. ČESLOVO 

NAU8KIO
sos-

V. Sąsiuva. UŽMIGO ŽEMA 
statyta vienam balsui, fortepianul pri
tariant. žodžiai Mairionio. Petefbur- 
ge. 1909 m. ................................. 50c.

8u-

VI. Sąaiuva. Ta pati daina UžMI- 
1O žEMft. Mišriems balsams a 

capella. Peterburge, 1909 m. .. 50c.

VII. Sąsiuva. SKUBINK PRIE 
KRYŽIAUS. Vienam balsui, forte- 
planul arba vargonams ir smuikui 
priterlanL žodžiai kun. M. Gustaičio. 
Peterburge, 1909 m. ..................... 50c.

vo 
už

$10004)0 
34, 50X 
$2000.00

Kuakaą ' * 7$ N. Chlcago 
MINERsVaUk PA.

New BriUin, Conn. , 
Vania, 11 Ploasant Streot

T. Ambrasevlčla, 17$ Vrrj Stresą

Pitteburą Pa.

1811 Wharton

B.
NORWO(MX MAS&

Varršksvttins, TO Lafayotto BU

Kas Kam Patinka?
Jeigu norite pirkti narų$

ateikite pas mus.
PARDAVIMO BIZNIUI
3214 So. Halsted st. 2 lubų n|i

NAMĄ). 
iu-

ANT 
- 38) 
raa 25x135 pėdų 7 kambarių gyveil* 
mas, Storas su basėmentu ir užpaka yj 
2 lubų dirbtuve. Nauji namai. Kali
na .............................. $640040

Dalį iškalno, likusius Išmoklectiml.
216) 3 lubų mūras. Storas ir 5 (y- 

venlmai, ant Wallace st......... $9000.00
36) 3 lubų mūras, Storas ir 6 gy e! 

nimai, ant Halsted sL ...... $9000.00 
188) 3 lubų mūras, 2 Storai ir 8 1 y* 

venlmai, Lotas 50x125, ant Halsted 
str., *........................................$22,000,00

131) I lubų muraa, Storas ir 3 |y- 
veniniu!, ant 31st arti Wallace KiF

LOTAL
1) Auburn avė. ir 35, kampas, 134X

147 pėdų .......   $4020.00
2) Auburn avė. Kampas 34 pi. 52x

130 pėdų.......... . ......... .... $2200.00
4) EmcralJ av& arti 34at 25X125 

pėdų
5) Emerald avė. arti 35 sL 25X12)5 

pėdų
6) Keely arti Šios, 50X107. $900.00
7) Lowe avė. ir 34 et, 27^x125

Pėdų ........................................... $600.00
9) Qulnn st. Wtl 31, 24X124 $300.00
10) Union avė. arti 33ios,' 144x125

Pėdų ...................................... $3500.00
11) Union av. arti 33, 25X125 $65040
14) 34 pi. arti Wall st 

pėdų .. . ..................  .J........
17) 69 pi. arti Hajme avė. 25X125

Pė<ių ........................................... $300.00
18) S. E. Cor. 736108 ir Western

avė. 50X125 pėdų...........$600.00
19) Central park avė. arti Huron 

25X125 pėdų
25)

Pėdų
29)

pėdų
30)

UL, 72x125 pėdų 
ir daug kitų. 
Norėdami platesnių žinių, kreipki

tės ypatiškai j musų offisą

A.OIszewi*kl
3252 S. Halsted St.

Pltteton, Pa

Pcteliunaa,

$700.00

$600.00

25X125 
$400.00

$350.00 
25X125 
$175.00 
25X125 
$175.00 

Ogden A Forsyth. Hammond, 
$1000

Campbell av. arti 50tos

59 arti Bt. Louis are.

Kur gauti “Lietuvą.”
Galima gauti kiekvieną savaltą 

“Lietuvą” už 5c. pu šiuos agentus:

Pet

ROCKFORD, ILL

SO CHICAGO. ILL 
Ostrovskls, 870$ Commerdal 

i

N. Gandrelius,

J. G. Gegužis, M W. Broadway.

G. Tąchllaucka*. 1217 W. Jefferson St

Geo. Baltrūnas, 2018 Luzerne St

T. Kryžaaauskas, $8 E. Centre

Union City, Conn.
D, y. Simaitis, <5 Brennaa

St

Waterbury, 
J. temaataaakaa, 39 
Jurgis žemaitis,

Ant Bernotas,

Conn.

• ,16 C9

Naujausios,-Knygos
g&ununos Redakcijoj.

APIE BALTRų^IRTUOKL). Vato- 
delta Iš gyvenimo Baltraus girtuoklio. 
Rygoje, 1909. Pusi. 32 ........ 10c.

129) 3 lubų mūras, 
vevimai, ant Wallace

114) 2 lubų mūras, Storas
venlmai ant Waliace st ..

134) 2 Labų maras, Štaras

Storas
$7000,00 
ir 5 «y- 
$7500. X)

Breoklyn, N. Y. 
E. Fromes, 
Ant Jankauskas, 

Jermalaa, 
Mllewskt. 
Simanavičius,

9.

73 Grand Street
65 Hudson Avė.

215 Berry Street
124 Grand st

258 Wythe Ava

GaAMe apylinkėje. Kun. Juozapo žio
go. Su 21 paveikslėliu. (U "Lietuvių 
Tautos”). Vilniaus, 1909. Pusla
pių 23 ..........................   49c.

ANTANO BARANAJJSKIO, (A a. 
kunigo vyskupo) laiškai | profesorių 
Joną Baudouln'ą da . Courtsnay. (Iš 
lietuvių Tautos"), Vilnius, 1909 m. 
PusL 28 ......................................... 40c.

$7000.b0 
ir 3 s y. 

venlmai, ant 31 str., arti Halsted iit 
Kaina ....................$4500.00

176) 1 lubų maras, Storas ir 1 |y- 
vėniąias, ant Wallace st .. $25Oa00 
Panašiomis prekėmis turime daug ki

tų biznio namų.

ANT PARDAVIMO GYVENIMUI 
NAMAI.

54) 3221 Illinois Court, 6 kambariai, 
murtaln. Kaina ................$150040

$500.00 iškalno. Kalną

BALTIMORE. M D.
657 W. Baltimore 

Zebrauckas, 112 N. Green
John Louis, 
f.

St.
St

BURTAI. Zigmanto 
vieaaveiksmė komedija. Išvertė ir 
išleido Liudas Girą Vilnius, 1909.

J.

p.

D.

.BROCKTON, MASS.
Pocius, 175 Ames

Chlcago, UL 
Kaltis, 1607 N. Ashland 
Tananeviče, 670 W. 18th

JERSHT CITY, N. J.
BokKttlą $94 Wą

St

8C

DŽIOVA, JOS ’ PRIEŽASTIS IR 
KOVA SU JA. Dr. K. Jokanto. (Ma
rijampolės paskaita), Vilnius, 1909. 
PrsL :$ ......................................... LOc.

GILšk Dzūkų legenda ir BOBU
TES VARGAI. Parašė Vincas Krėvė. 
VUaiuo. 1909. Pešt 43 u;... 10e.

GIMDYMO SLĖPINIAI. Para5f 71-

nas, Smuikas(Skripkaa), Flei- 
tas, 1 i kolas, Kleme t us, Obojus. Fogotus, Soksofonus, Kornetu^ -Me o(o- 
nūs, Trumpėtos, T ra m bonus. Aitus, Tenorus, Baritonus, Basus, Komrab , 
sus, Bubnus, Cimbolus, itegafobus, Bandžius, Gitaras, Mandolinas, Citras, 
Ęsylafonus, Autoarfus, Muzikos Dėžes, Fonografus, (Šnekamas MsSfoas), 
Pijacus, Vargonus, ir daugybę kitų instrumentų.
Bižuterijos Skyriuje. Uikrodtiu*. Laikrodėlius, Lenciūge

—J.------------ t i— litu laikrodėliams ir moterims ant kaklo ne-
šioj amus, Kompotus, Medalikus, Bronzoletas, Auskarius, Špilkas, Sagutes, 
Žiedus, ir tL . . . ,
Tolesniame Skyriuje. R“ite81dabriniu*'p«ili“*> šaukštus, ^idei-. 

y ' ......................; t — eitu, Tacas, Fotografijų Kameras. Parsso-
nus, Žiūronus, Elektriškas Liktarniūkes, Siuvamas .Mašinas, Fontanines 
Plunksnas, Paišelius, Kalimorius, Britvas, Šepečius/šukas, Peliukus; Žir 
klūkęs, Pypkes, Fotografijoms Albumus, Mapas. Globus, Stersaskopus- 
Abrozus, Abrozėlius ir šimtus kitų labai naudingų ir reikalingų daiktų 

Kataliogas turi 160 puslapių, didelio formato su aiškioms iliustracijoms 
visokių daiktų.

Prisius k už 10c. markę pačto kaštam ir męs jį prlsiųsim DYK AL ’!
Adresuoki! šiteip: j ■ , ■

The BrldoGDort Gloihtno Go. i.
3248 So. Halsted SL. X Chicago; III.

Naujiena Kuri Nudžiugins ir 
Palinksmins Daugel Serganczia, 

z•, 0 Silpnu ir Nua
k vi«kag, nupuolei sveika*

į'lĮĮįį| artegamtoat Ar manai |
Ill "žduotiašen

I r h *ė abejonė jog randui
. 1 y < tBVO ui

M turėsi patarimu ir ii t ir te _ _ ___
,r 5e‘*u Ukyšy"1** bu* galima*, tai rae* ijgjrdy-

•in,c ui koSemiautlą kate(. Ne užsidedi ant savęs jokią pa. 
re Igų atsišaukdamas pa* m u* dėl bemokestiaio pasitelrevS.

• / , mo. M p* perstatysime padėjimą viso dalyto tiktoje tvi«*oX
o tada galėsi gydyti* jeigu norėsi.

Ihl Dolerio Noroiko Mokėti Pakol lobiol Uzganedintae Savo LocnoJ 
nhityj kad Mo$ E$amo Toieingi, Pilnai Atsakanti ir UieitiklmL 
nesveik u mf inkstą, pūslės ar Slapumo ravejią, jeigu jauti nesmagumą ir skaustu y-igu randSl- 
koks padėjimas dėl kurio nesinori kreipti* prie leimynltko gydytojaus, kaipo tai: silpnumas, ner-

intu Vvru Ar s*' 
kantrybė*, nėr- 

oje) Ar perčangel rt*4* sveikatas 
tpaiyNti? Ar ė*i tinkančiam padą 
ybiSio gyvenimo? Jeigu yramariao 
risivilkusi ebronilka liga dognyje 
: ant žemiau* paduoto a<5re»o, a ap. 
Ijimą dykai! Mes iilirinėsiine tavp

—AR TURITE?- 
Ar turite Insurance Policy 

kuri tnokšty junšs laike ligos 
arba sužeidimo nuo $20.00 iki 
$40.00 j mėnesį, o atsitikime 
mirties ir sužeidimo arba ku
rių nors sąnarių kūno praradi
mo nuo $500.00 iki $1000.00.
Tokią Insurance Policy ge

ros kompanijos galite nusi
pirkt pas mus, mokėdami nuo 
$1.00 ir daugiau » mėnesi.

Chicagos lietuvius užkvie- 
čiame apsilankyt pas mus, 
kad galėtume paaiškinti vi
sas išlygas.
J. J. fierunanoilcz, A. OLSZ8WSK1O BANKOJ
3252 S. HiltM $t., CMcap, III.

Naujas Išradimas
TukitaačUU p tmniu atfavo

PltOF. J. M. BRUNDZA

A1IU LIGOS.
Ar turi galvot skausmus! 
Ar akys vandeniuoja!

' Ar jas niežti!
I Artelpgl ir spaudžia!
> Ar daiktai išrodo dvigubi!
* Ar jie būva neaiškus, migloti!
' Ar turi uždegtas akie? t
> Ar jos greit pailsta skaidant!
1 Ar jas skandina šviesa!

DAUG ŽMONIŲ
, turi akie nesveikumo, kuriu Tisai 

nežino, irsi—*—*—■*— —
amo ir a$ k 
jie turi neši

Mokslinio laipsni* okulistas
5. GINtBVRG

2651 S. Hatorjd SA netoli SI g.
lilIHIšikHHHIMIIIH

rrdami nejaučia skau- 
Hflo nesmagumo, bet 
loti akinius, kad Išgel-

LlOOSff IIŽEIIIMO MOZt. ll 
Mokslitiki hiįtUm ŽinĮari-liilybe

Mes esam baimin
gai ir Įdėmiai »»- 
t verti. Vyrai, tikrai 
ateiiaakykit į litų 
•teHtina Usoso is- 
žencimo Mūriju. 
Simui interesuo 
JsaCią pavydalų

•toryje. ChlrnrgiA 
fcos operacijos, 
žiogeiduDtl, ksls-

- ‘ kis kuri! niekad
-1 nebesą parodytas 

_____ra dykai šiam kraite.
Esi užprašomas UrMtl nu»stebumus AstroMisb

•SOSO.

aUpataantl sapnii Ir itaaudota syvybS; Jeigu tari guzuotu ir *u>l*ukuae« pyilu, jeųru ksatl a— 
u*tkre£Umi| ligą kokio* nebot raiie* korio* tanUtri daro nesmagumą; Jeigu turi nors v>-n|iė 
•kaltlingą ligą kuriom Tyrai gali bot apimti; jei<u kenti nuo pertankią dasįleidimą; jelgo turi ro- 
Ua. *kaudulla* berno)* ir ant ttežtorio; >i*« plaukai tavo tteaka; Jeigu turi slaptingą ligą; Jeigu 
tart ožnuodlntą krauju arba nors vieną ii ligą kurią anka tampa vyrai—TAI MES GALIME TAVI 
IŠGYDYTI IR TA PADARYSIME. Ateik pasikalMtl *n mumi didziauname privatl^um* ir •*

(tydyisa tokio* tnfle* ir BŽflkrinMM Hgydymj. M• -s

ilgydytimc taip tikrai kaip at*lkuk*i pa* mus. Silpni vyrai, kurie nu»t<Uuta viltį pasveikimo te«|- 
gydydatnl knr kitur, ateikit pa* tan*. mea atkreipkime ant jut miuą *peelja!llk| atydf teip jogrt- 
gaaslte *avn vyrilkumf ir bniita vadovai* terp tavo sandraugą, į , į iu V,
PATARIMAS IR IŠTIRINUIMA* VISAI DYKAI. . GYDUOLES DYKAI IKI IŠGYDYMUI

CHICAGO MEDICAL CLINIC
344 SO. STATE STM arti Harrison gatves, CHICAGO, ILL.

A. 01szewskio Bankoj 
■ galite aprūpinti visus 

savo reikalus
TOJ BAMKOJ LIETUVYS NOTARAS
Išdirba “Dovlemastis” —‘ Kon

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

Visokiuose notartjallškuoM reika
luose kreipkitės |

J. J. Hertmanowicz
(Notary Public)

3252 So. Halsted st, Chicago.

Dr-asW.A.Martišus
Ofisas R. 409 Tacoma Bldg. 

Madiion & LaSalli Sts. Cbicago.
Gydau visokias ilgas kaip šviežias 

telp ir užsisenėjusias. . Ypatingai vi 
durti Ilgas, moterų vaikų ir vyi

sau nesveikas akis.
Offlao valandos: nuo 9 ryto iki 5 

’ po pietą Nedėliotas offisas atdaras 
1 tlktr.l pagal sutarimą

KOŽNAS GAUS DYKAI 
prialąiftelets 

markią, musą -Ko. s

dideli
UI pa itiviri
200 *M- vyrų, mote-ų 
ir vai.ų. ptuako nuo ko

'' P'trinn. kaip nuo jų
|W apsisaugoti, kokia* gy-

duolo naudoti, kiek 
jos prekluoja kur 
KauU Paveikslai ir pre- 
kės jrvalrių kvepiančiu 

HBHBK i* gydančių muilų. Per-
Tumų, F.hktro-gydaę

■ tlų aparatų, Boben-
nių itdirbimų. Nonų. 
Painų, Štokų. Drukuo 
jamų Malinėlių, Ar 

■B rsoniką, Koncertinų,
M » Brltvy, PavlBČevonių

W ■ ir limta! kitokių koA
* nam reikalingų daly

- “ <0 ką. Hkirpk litą spgsa
slalms ir prfslųsk mwn. o tnojsus gsesi visai dy 
fcl katalogą. Jobe L Bastūnas, Projtt 

JOHN’V •UPFLY HOUSK
80. OAKLEY AVB. CMGAOOlKJL

HOUSK

MEINE

Nort
Tam irta iįamstą gali iš

mokti nuo 4 ik i. 6 savaičių. 
Kainuos tau tik* $80. Mas 
duosime vira setą skutime 
prietaisą 8z amatas yra 
tinkamu perdėm visame 
aviete ir tamista turėsi ta^ 
da savo y patišk| Vertei vym

•f busi savo darbdaviu. Rašyk pas: 
NOSSOKOFF’S BARBER SCHOOL

DIDELIS ČEVERYKU
IŠPARDAVIMAS

Vyrams, Moterims ir Vai
kams

Sterno Didelėj Krautuvėj
9 42-3444 Halsted St. Chicago.

POLITIŠKOJI EKONOMIJA'
Kas )< yra ir ko mokina

Imaadcm* Caagtaa nuleidžiama dideli* eao- 
iimt>» Uauaama pas »u torių.

-1411 h. MtiR Am., Senutei, Pi.

Lietuvis Balsamuotojas ir
GRABORIUS. j

idoja mirusius, parsamdo kariftas ant 
ęrrabų, vestuvių ir kiloki- atsitikimų, 
rka ir parduoda geriausius arklius.
05*07 Heraitige Ari., tticago, ItL

ToL Yarda 1741.

Laidoja mirusius, 
psgrabų, vestuvių 
Perka ir parduoda 
4605-07 Hernitige 

ToL

“DAGIS“
iv Eina iš Chieagos. antri metai, - 2$ 
pusi. 7x10 formate knygos, su viršia* 
llais. Prenumerata metams $1.00, pa* 
▼tente nam. 10c. “Dagyje” telpa įvai
rus lietuvių piešti paveikslėliai iš pre
sų politiškojo lauko Ir visokį link* 
smus pasiskaitymai. "Dagia” turi ra- 

I atte kiekvieno lietuvio name, tai gy*



BUK z VYRAS

žios
)VU

Banka A. Olszewskio
3252 So, Halsted St, Chicago, III.

Priima pinigus taupinimui ir moka už juos 3% metams. 
Skolina pinigus pirkimui namų ir liotų mieste Chicagos. 
Sukolektuoja žmonių pinigus padėtus kitose bankose; 

teipgi iškolektuoja darbininkų neužmokėtas algas ir pasko
lintus pinigus. . -

Padaro visokius Notarijališkus raštus, kaip tai: Do- 
vierennastis, Kontraktus pirkimo ir pardavimo, Affidavitus 
ir visokius kitus rejentališkus ir legališkus raštus.

Išmaino pinigus visokių žemių ant amerikoniškų ir 
amerikoniškus ant kitokių.

Perka ir parduoda namus ir liotus.
Siunčia pinigus j Rossiją, Lietuvą, ir visas dalis svieto.
Parduoda šifkortes ant visų linijų išvažiuoti ir atva

žiuoti, ir išvažiuojantiems Lietuvon parūpina pasportus nuo 
Rošijos konsulio.

Musų kainos visada pigesnės kaip kitų ir musų tamysta 
visuomet geresnė už kitų. .Rašykite mumi apie šifkorcių 
ir rublių kainas, o mes mielai tokias Jums prisiusime. •

Rašydami mumi visada adresuokite šiteip:

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

Tegul Kvaraba ta Amerika!
— Esu jaunas, tvirtas ir nekvailas vyras, bet kad ne

moku angliškos kalbos, tai darbo šitoje Amerikoje niekur 
negaunu ir gana. Pasakė Jurgis.

— O kodėl nesimokini angliškos kalbos? Užklausė 
Jonas. -

— Nesimokinu? Ar tai dabar man laikas mokintis, 
vaikščioti mokyklon kada jau esu 22 metų vyras? Aš no
riu gauti darbą, kad užsidirbti pinigų, o ne mokintis.

— Anglišką kalbą gali ir darbą dirbdamas išmokti. 
Pašvęsk ant to tik dviejų mėnesių vakarus ir išmoksi.

— O kas mane mokins vakarais?
— Knygos. Atsakė Jonas. '
— Kokios Knygos, irjUur jas gauti? 1

’ — Geriausias Knygaš išsimokinimui angliškos kalbos 
gausi pas A. Olszevvskį, Chicagoje. Pirmiausiai parsitrauk 
nuo jo Knygelę ’A’adovėlis" No. 1209, už 25c. Šitą kny
gelė duos tau pradžią. Ją perskaitysi su keliais vakarais. 
Paskui parsitrauk Knygelę "Rankvedis Angliškos kalbos”, 
No. 1300 už $1.25, o ją perskaitęs, jau anglišką kalbą pa
žinsi pusėtinai. Tada užsirašyk ’A. Olszewskio laikraštį 
“Lietuvą? ant 18 mėnesių už $3.00,1 tai prie laikraščio gausi 
dovanų labai gerą knygelę “KAIP RAŠYTI LAIŠKUS 
ANGLIŠKOJE IR LIETUVIŠKOJE KALBOSE’’ ir su 
pagelba šios knygelės galutinai išmoksi ne tik angliškai 
kalbėti bet ir angliškoje kalboje laiškus rašyti.

Ši knygelė ne vien mokino laiškus rašyti, ne vien mo
kina angliškos kalbos, bet ji dar mokina ir'.daugybės kito
kių labai naudingų dalykų, kokių pamokinimų jokioje kitoje 
knygoje nefasi. Ji mokina:

Kaip daryti kontraktus pirkimo, pardavimo, samdymo 
ir visokių formų biznio reikaluose; kAip daryti vekšeliūs 
skolinant piitgus; kaip daryt testamentus; kaip vesti drau
gysčių reikalus, ir visoki kiti, pamokinimai. Teipgi mokina 
formų kaip žmonėse turi apsieit visokiuose atsitikimuose; 
antai kaip apsieiti: svečiuose, apsilankymuose, supažindint- * I 
me vieno su kitu, pakaltoje vieno su kitu, kaip užsilaikyti* 
bankietuose, vestuvėse, krikštynose, pagrabuose, atsilarikant 
ant metinių švenčių ir tt. Toliau knygelėje yra šimtai pa
tarlių vartojamų angliškoje kalboje ir išverstų į lietuvišką, 
kokių da niekad negirdėjai, ir ant galo. Žodynėlis svetimų- 
žodžių, vartojamų yvairiose kalbdse, išverstų j lietuvišką 
kalbą ką jie reiškia. ’

Su pagelba virš, paminėtų knygelių aš išmokau angliš
kai kalbėti ir rašyti per du mėnesiu vien vakarais, rierei- ‘ 
kalaudamas darbo pamesti, ir užtikrinu, kad ir tu išmoksi 
jeigu darysi teip kaip aš tau patariu. - - 1

Tai ką pasakė Jonas Jurgiui apie musų Knygas moki- - 
nimuisi angliškos kalbos, o ypač, apie Knygelę “KAI^ RA- 1 
SYTI LAIŠKUS ANGLIŠKOJE IR LIETUVIŠKOJE 
KALBOSE’’, kuria mes duodame “Lietuvos” skaitytojams 
dovanų. —/

Visas kitas Knygas mes parduodame už pinigus, bet 
Knygelę “Kaip Rašyti Laiškus Angliškoje ir Lietuviškoje 
Kalbose“ už jokius pinigus niekam neparduodame, tiktai 
dovanojame ją tiems, kurie užsirašo “Lietuvą” ant 18 mė
nesių ir užsimoka $3.00 prenumeratos, tai siunčiame jiems 
“Lietuvą” per pusantrų metų, ir šią Knygelę duodame do
vanų. Už pinigus jos negalime parduoti todėl, kad šios 
Knygelės nedaugiausiai turime, ir todėl čėdyjame ją, kad 
užtektumem dovanom “Lietuvos” skaitytojams, kurių kas
dien desėtkais naujų užsirašo “Lietuvą”.

Todėl kam rupi paties savo ęerovė, kas nori išmokti 
gerai ir greitai anglišką kalbą, tegul užsirašo “Lietuvą” 
ant 18 mėnesių, o mes dovanosime jam virš minėtą Kny
gelę, su kurios pagelba išmoks angliškai kalbėti ir rašyti.

'Ws daVOnos bus duodamos tik iki 1 d. Rugsėjo (Sep- 
tember) 1910. Todėl norinti gauti teip didelės vertės Kny
gelę ’dovJthų, pasiskubinkite “Uetuvą” užsirašyti ir gausite.

Pinigus siųsdami, laiškus adresuokite “Lietuvos” išlei- 
stojui, šiteip: r

A. OLSZEWSKI
3252 So. Bllsltd Street. CBICAfiO, Ilk

KE.ce01.u5s
Uždetojas.

AR TURflLr

ekaodejima, Reniną-

viSka nusilpnėjimą, 
Plaučiu ligoa, Pilvo

ro noaes ir gerkles, 
Bronchitii , Astma , 
Paraliža, Anai u ligos.

išbėrimui, Kirminus, 
Visokias slaptas ligas 
Vyru ir moterju, švie
žias arba chroniškas.

Prisiusk tuojaus 10 
centu markiems , idant 
apturėti garsinga knyga 
Dr. E. O. Collius “Vado- 
vas in Sveikata**. Ji yn 
neatbūtina kainai Belini-

COt k*®5 NEW¥O™
TIKYAJ'IŠNAUDOTOJAS DAKTARAS

ligas, mlsHdanŽMspkvailiti sergančius LIETUVIUS, bet MUSU ŽMONES 
YRA NE T EI P KVAILE, KAIP NE KURE GIDITO JAI mana. Kožnas vyras ir moteriškė tina, kryj nėra NI VIENA 

K^^ASGAIJA TŠCHJITI VISAS LIGAS. Nieknrie giditojai galia giditi NE KURIAS LIGAS, betneŪna, 
kaip gidjti KOŽNA LIGA, tas pats, kaip vienas žmogus gaiš pasiūt čebatus, ale negalia siut drabužius. * Drabužiai ir čebatai 

padaryti <lel dereimą, bet NE \ IENS žmogus gaiš padirbt sįkiu. Gidjtojas, galentis ižgidįti DŽIOVA galę būti netinkamu 
gid|ti ŠIRDIES LIGAS- Dėlka mes tarėm New York mieste UŽDĖTUS DIDELIUS LIGONBUČlUS ’fcrM F M K ALIUKUS 
INSTITUTUS. Tie UGONBUČIAI ir MEDIKALIŠKI INSTITUTAI SAMDA TIKTAI GERIAUSIUS. GIDITOJUR 
KATRIE SUPRAST A VISOKIAS LIGAS. Jeigum J V taryta tatatų ligą, daktaras, katras Upažėn. Zu Ūgį

< Jums sveikus. Jaigmm Jąs serga* KRAUJĄ LIGĄ, tas yra daktaras, katras supranta Jųsų ligą ir gidą Jųsų dalikl TeiD vra 
su. KOŽNĄ LIGĄ, Tašyta, dėl ką visur žinomas profesorius Dr. OOLLINS uždeja “Oolitas New York Medioal Institute” 
katra iendien yra pšrma ant svietą, didžiausią ant rrietą. “Oolitas New York Medical Institute” ne praktikuoja vaistu bet 
atkreipė atydą gariausiu gidkoja dšl išgidima Jąių ligų. ■ ' x

Niekados naataidaok tiem giditojams, katrie “GIDĄ VISUS”, apie katruos Jqi nierados negirdėjot, tiktai kš Jus 
matėt Jų paveikslas apgarsinimuose. Tie GIDITOJAI prižada Jums daug, bet DARA MAŽ KĄ

- Nėra skirtumą, kakta liga sergate, RAŠYK ŠENDIEN LIETUVIŠKAI ar ATSIŠAUK IPATIŠKAI ir Jn8 stoset 
kumpam laike ta eile tūkstančiu tą, katrie gali darodyti, kad jie patrotije vilt| būti išgiję, kreipės prie “Collim New York 
Medical Institute ir būva išgiditi, tuom tarpu, kaip KITI GIDITOJAI atsisakė iigidjti. Šitas Institutas ižgide paskutinioee 
14 metu daugiau sergančiu, ne gn visi daktarai sudėjus eiklu. Viskis, kas Jums ym reikalinga yra tas - atsisaukt ir ištirt 
tūkstančius paliudijimų nog Lietuviu, katrie šendien yra išgid|ti ir linksmus. Rąžyk šendien | ‘

THE C0LLINS NEW YORK MEDICAL INSTITUTE

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

Priima ligonius kasdiena nuo 10 iki C vai., o utarnikais ir petaifiiomisdar įuo 7 iki 8 vąl. vakare. Šventadienais nuo 10 iki 1 vai.

Mes Išgydom Vyrus

Abelnas NiisiMImas
rau r y reni tuo. uulplma., yvalrde ([Minanti 
•lipnumai. Ir tt. ATJDtJINAl YRA PAVO* 
JINGI-FA81RODAVIK BU MUMI DABAR.

Odos NesvelkuiMl
r lopai, natobo-

yrdymnb, ateitu pai mm tr pamėginta musų tlkrflr lltlki- 
pastik lustą* tau dtlko kiti gydymai Uvel 

neiBgydC Ir kaip mg* Ura iigydyalm. . y<

Kraujo Užnuodyjlmas^ES 
tu prie Selmynliko gydytojam, rudos pMom. lopai burnoje, 
skauduliai ant Heiluvio. slinkimas plauką, skausmai kauluo
se, sąnariuose. pUmos ant kūno, janslusiėkantl skauduliai. 
ME8 IŠGYDOM ŠITOKĮ PADEJIMA-MES NELOPOMI. 
šliiliAfvim n! At kankina Uve nubiglmai paeinanti nuo nUuB^lmal J*rt<-nri«*>ran>«>a ttesų. vyrilkl silpo o- 

0 mai. nualinimas, silpna atmintu, galvos
skaudėjimai, plėmal prieisi akla, nerviikntnaa, skausmai strė
nose? Ar pat* ėsi apimtas nors vienu Ii tų ienklųt Ateik pas 
mm, męs tave išgydysim nes kitaip asreikalauji mum mokėti.

llvAil/imAimAi Nedsro skirtumo koks ta- ; uzsiKinisiniat ‘Kum*, y^. 
jeigu biro is t į kankina de

ginimai. plikinantis ilapinim-is, pūslės nesvelku- 
į mas. erzinimai, tankus poras iituitinlmo, mgs 

. Ugydom viriui minėtas ondčjimm be vartojimo 
peiliu ir be siuntimo į Hgonbutį.

Sutinimai sonariai. kantrybę atimauč!m karioi
I gyvenimu nelaimingu, IŠGYDOMOS ANT VI- 
, S A DOS BK ŽUD1MO LAIKO.

Gužuotos ir Susisukę Gyslos
, dasi visur ant iemesnės dalies kūno, bet daugtaš

kiai kairėj pusėj; jos padaro žmogių labai neramų; 
yra silpnas velkantis jautimas daugmaž nuolatal. 
Gyslos yra užčiuopiamos ir nurudo kaip botagai.

Atsišauk tuojaus jeigu esi klapate.

STATE MEDICAL DISPENSARY'
ISO SO. CLARK ST., arti Madiaoa gatves, CHICAGO, ILL.

Ofiso valandos: nuo 10 ryto iki 4 po piet. Nuo 0 iki 7 vakarais. NedNdieniais 
ir Šventadieniais nuo 10 iki 12 tiktai. Ypatoa geidžiančios gydymo turi atsišauk
ti asabiškai, nes ligos negali būt rydomoi teip pasekmingai per luakašinėjimą 
kaip ligoniui atsišaukus pačiam. Nerašyk bet atsilankyk. Tt

------- iau užmokėti ka
da BUSI IŠGYDYTAS «

Inkstu, Posles ir Sėbrus Nesveiki- 
_.1 Inkilų naarsikvanas gali iklvystyti 

| fakvojinga. kaSspUkaeijai. D )a«ga n* 
atbotaa. pwr®<lyi kMaa tam* Ir kMiphkata-

VYRAI IŠGYDOMI 15 DIENAS SE
Noris iifydyti kiekvieną vyrą Mrgaaų kipitnma lyUNn| AiHą (y*i% Ztatktar^,. wl*ikr»

ai tikrai ilgydao.
Nemokite ui gydymą be naudus — mokite u* tikrą Mgydymą.

Slaptos Vyry Ligos 
iigydoma greitai. tikrai ir su pUaa 
slaptybe. Nervų nuailpntjimas. 
■upuolimas svaikatoa. Sūdymas 
stipryMa, nuMgimaa kraujo, «i- 
auodyjimaa. Uapumints gaiityas ■

Plaučių Ligos.
Dusulys. Broačyta* ir kitos plau
čių ligoa tikrai ligoma mano va
liausiu bodu, širdies ligos.

(Ittyrlmas Dykai.)

gos tikrai ilgydom**. Utpakali-

Kras}s Užauodyjiiuas 
ir visos odos ligos, kaip va puikai

Motii, Ilgis. F. P. BRACCHULIS
Attorney & Connselor at Law 

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

nkojr. Vada visokias bylai, driHAka* ir kruni- 
Dalilkss visuose tcismaoM (lufcsoaa). f 

6ji. 3112 S. Halsted st., arti 3lnos
AŠ KALBU LIETUVIŠKAI.

Dr. ZiNS CbiW.

PHOTOGRAPHISTAS
•» - • ' w

Padarome gražias ir dailias fotografijas labai pigiai, 
męs nuimame fotografijas atsakančiai nuv vasehjų. 

' Mąs kalbame lietuviškai.
w. H. TOENGES

3452 So. Halsted Street 1CHICAGO.

laiko rodytojas

Moterių dydika.

■■ ■ ■ ■ "

23 AKMENŲ.
Stlthlli LilkrUh.

ty. *1 v1"1 *ltt Ulkro"

Mitfclti ui toki HUwo4į į.M M. AakavotM

Del žinios visų Lietuvių!
Šiomis dienomis tapo atidaryta «

PIRMĄ LIETUVIŠKA VALOENYČIA
(Reeterentas)

po Jio. 3249 So. Halsted St., Kerte <33 Gatves 
šioje valginyčioje bus parengta visoki lietuvyški valgiai, o 

ant pareikalavimo ir šios šalies sistemoj. Lietuviai yra kvie
čiami ateiti ir persitikrinti. Nepamirškit vietos t : : : 
3249 South Plekl^tecl Street.

VYRIU TIKTAI 
IKJIMM DYKAI 

kas gali bot statyta 

GALERIJOJ 
MOKSLO

344 SO. STATE ST. 
CHICAGO, ILL.

įtarta

DR. A. L. GRAICZUNAS
. Pasekmingai gydau visokiu ligų vyrų, moterų ir vaikų, 

neaplenkiu ir paslaptinio.
Atsišaukiantiems H kitur sutelkiu sąžiningus patartame per laiški

;yro didumo flrūroM, sveikuose Ir 
padėjimuos*. Lavos istrod meto jas

3312 So. Halsted St, 
Chicago, III.

Telefonas 
Yards 3162

bDsHARTMANNi
ir dangus turintis—gera ivaikata? 
^Nuveikusių paveikslais; ii daagumos

UŽPRAŠO SERGANČIUS, SAKYDAMAS:
ATEIKITE ARBA PARAŠYKITE PAS MANE, AŠ IŠGYDYSIU;

todėl, kad esu senas daktaras, pažinsiu visokias ligas ir teip-pat gyduoles, kurios 
gali geriausiai pagelbtti Vyram* ir Moterims, nes daug ligonių pėrlei- 
džiu ir už tai turiu didelį patyrimą, geriau Degu kokis kitas daktaras, garsiam j a.m 
Ncw Yorke. Aš esu pasiryžęs sergančius gydyti, o sveikus mokyti, kaip užlaikyti 
sveikatą; todėl, kad be sveikatos žmogus yra nelaimingas, nes geriausias išganymai 

Aš daugiausia išgydau sergančių ir daugiau už kitus gaunu laiškų padėka*ceių sa 
ners keletą čion patalpinu. j

A. VOLČIK, iš Matheson, Canad^ Ont. 
Išgydytas nuo galvos skaudėjimo ir 

v kurtdmo.

GEO. 8UNE23, boxl!2, W. Pittsburfc , 
Pa. Išgydytas nuo romaiizmo, ir vldd*- 
, rių slogos ir kitų.

, 577 Gibson st-. i ongs-
A, O. Hgydyta nuo skausmų vidurių 
r ir moteriškų ligos silpnybių. ■ ---•

GUODO7A8 DR. H ARTMANK! Metei puotai kaip t« nsndojM Jyų gydootot, tai nno jų greitai purškiu, non bnvsn «irgn« ‘Ui Hitų, cČ kzlp pa • 
operacijai boapitol* gtlėjaa, tad jacčlaoai blogiau. Jereey City, ten daktarai n neloju buvo vilties mane išgydyti; bet Jus darodėte, kad ne teisybė, ingy- 
Sydaml mine I UI tat širdingai Mkavoju J urna. VALtNTIN AB BBRGUV1ČS, 380 Benderson at, Jeraey City, N. 1.

Todėl čia kalba imeaės, ką ai Jiem* padariau, per tai ir tau galiu teip padaryti. Redos, kad geresnių darodv mų nega- 
lima reikalauti! ■ , - «

SERGĖKIS nuo meškerės knygutės vadinamos „Vadovu į sv.” net yra tai teisingai „VADOVAS Į LIG^.”, kurią ataką tę 
brudą, suviliojimo INSTITUTAS. V

Kad Jautiesi nesveika, tai aetrotyk laiko, neseadink ligos, jei nori baį išgydyta, tai kreipkis prie manęs, kurie gal. 
ateiti ar atvažiuoti, tai užprašomi į mano ofl<Įą asabiškai, o toliau gyvenanti parašykite lietuviškai kas kenkia, ant ko 
j autlesl nesveikas, . 1 į

atsišaukusius apsiimu išgydyti:
ReuMetlaas, skaudėjimą aistrių, kaulų, strtaų, kojų, pečių Ir šonų. Uiktetajimą, skaudėjimą ir nsdlrbtmą vidurių Galvos skausmą, ši re les 

lakstą tr plaučių ligas. Greito peililao, sunkaus kvOperimo, tlogų Ir nueilpnSjMlM vyrais. Didelio su py kimo, dyvpepeljoe, nervą ilgos, teipgi nts 
jaunystes klaidų įgautą nesveikumų, eSkloe nabSglma, blogų sapnų, visokių ukslkreCfzroų slaptų ligą. Teip-pat MOTRRŲ: skausmingų mėnesinių, 
beitųjų teksjlmo, gumbo ir visokių moteriškų ligų; neatboklt kad klU daktarai Jums nspagelbejo, aš kad apsiimu tai ir išgydysiu * vislias ir utaiaen*. 
jueiaaUgM. Geriau, kad iš karto pas mane itaišauktum, pirmiau negu kur kitur; jei ns asabiškai, tai parašyk lietuviškai. Kasyk kaip moki i r kaip 
jaati nssvstbomui savyje, aas supraeia, tozUrala, duosi? rodą, kad reikta pritaikysiu gyduoles, kurios ym geriausios ir naujausio Užvedimo, o aptarta* 
•valkatą, be skirtumo kaip toli gyvenat. Aprausant ligą, klausiant rodos NUO DAKTARO, visada adresuoti ant mano vardo taip:

~ , DR. F. HARTMANN,
218 Ea*t 14U1 St. New York City, N, Y.

»50,000 
KNYGŲ

Ta knyga yra stebuklinga ir siustą yra tyk dėl vyru. 
Knyga ta prastais, suprastais žodžiais pasaka kaip gal 

narnose privatiurai, i 
Ta, dykai Įgauta

ir kitus ištnietimas, ę negromulavima, patrotita 
■typribe, pylva, kiapenu, inkstu ir pūsles ligas, ruma-

_ -rfperi, naujai Įgautas lygas,
gaa, gal būti isgidomaa sava 
a ir labai py g j a L <

__ _ _ _ _ ga, pasakis jums kodėl jus 
kentat ir kaip galėt galutinai isigyditi. Knyga ta yra 
krautuv? žinios, katrul ture žinoti kožnaa vedes arba 
nevedei vyras. Ta knyga yra parašita par Daktaro, 
katras atsydave ilgo lajka tyrinejmu tu, apecijaliakn

nekokia piningu, tyk parašik sava rarda, ir'adresa ant 
{ėmiaus paduotu kuponą, katrų siusk mama žendena.

DYKAI GAUTOS KNYGAS KUPONAS.

Vard*.

“LAISVOJI MINTIS”
Vienintelis mokslo Ir literatūros iliustruotas laikraštis, 
pinantis rimtus ir gerai apdirbtus straipsnius iš įvairių 
kslo Šakų: disforijų, Kaltais disforijos, Biafos Mokslų, Driagijiaių M 
Ir t. L, liftai ir arigiaaliikai paraiyta apysakas ii aųsų fymhH,

Kaina metama 82.00; pusei motų 8LOO; Į uftslonj 82.50
Kas, £ risiųsdamas mums prenumeratą, prisius iškirptos ir 
šį apgarsinimą, tas gaus dovanas knygomis: užsirašantiems 
‘i. Mistį” metams duodame knygų už $1.00 užsiratantlemi 

..A Cfl.

INŽE^GA DYKAI

pusei metų ui 60c.
Paskubinkit -Dovanas neilgai teduoalme.

Adresas:

“Laisvoji Mintis,“ 
1401 N. Main Avė
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