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t POLITIŠKOS ŽINIOS.
MASKOLIJA.

Maskoliškoji valdžia su dide
lėms iškilmėmis apvaikščiojo su
kaktuves priskyrimo Latvijos prie
Maskolijos. Pastatytas Rygoj ir
specijališkas paminklas; jo atiden
gimui Rygon atkako ir caras Mi
kalojus su pulkais savo tarnų.
Valdžia ištikro gali džiaugtiesi iš
.priskyrimo Latvijos prie Maskoli
uos, nes per tai Maskolijos rubežiai atsirėmė į jūres, o jos šiuose
laikuose palengvina tautdms savi
tarpinis' susinėsimas. Pirma Mas
kolija buvo atskirta nuo jūrių, to
dėl ji ir pasiliko užpakalyj kitų
Europos tautų.
Bet ar gyventojai Latvijos turi
pamatų džiaugtiesi drauge, kad jie
pateko po rusų carų valdžia? Apie
tai reikia labai abejoti. Nei lat
viai, nei kitos Maskolijos užkariau
tos tautos neturi pamato džiaug
tiesi iš priskyrimo prie Maskoli
jos.
Teisybė, latviai šiandien prigu
li prie apšviesčiausių Maskolijos
tautų, kultūriškai stovi augščiau ir
už lietuvius ir už lenkus, nekal
bant jau apie kitas užkariautas
tautas. Bet kad Tatviai pralenkė
kitas tautas, tai ne maskoliškos
vaklžios nuopelnai, priešingai, mas
koliškoji valdžia, kiek tas jos galėj buvo, stabdė ir tebestabdo
latvių pasikėlimą, pančiojo ir pan
čioja juos, kad iš to atkakę iš Mas
kolijos vidurių maskoliai galėtų pa
sinaudoti. •
Bet ir priskyrus Latviją prie
Maskolijos vietinė administrasija
pasiliko vokiečių rankose, nes mas
kolių nebuvo pakaktinai. Vokiečiai
gi, patįs stovėdami kur kas augš
čiau už maskolius, nors ir spaudė
latvius, išnaudojo jų kraštą, latvius
pastatė beveik tokiose jau sanlygose
kokiose po Anglijos jungu yra ai
riai, bet negalėjo jiems užgniaužti
visus šviesos spindulius taip, kaip
padarė tikri maskoliai administra
toriai kituose Maskolijos užkariau
tuose kraštuose.
Vokiečiai tiek
proto turėjo, jog suprato, kad no
rint iš savo valdomo krašto dau
giau pelno turėti, reikia* šviesti ir
mokyti to krašto gyventojus. Ir
ištikro vokiečiai tą darė Latvijoj
daug geiau, negu darė tikri
maskoliai administratoriai kituose
jiems caro surusinti pavestuose
kraštuose. Latvijoj mokyklų bu
vo daugiau, negu kitur, is tų mo
kyklų ir latviai galėjo naudoticsi
ir naudojosi,
Latviai mokinosi
nuo vokiečių geriau išnaudoti že
mę, kad ji daugiau naudos atneš
tų, mokinosi amatų. Išmoko ir
pramonės naudą suprasti ir joje
dalyvauti. Pakilę protiškai ir materijališkai latviai suprato ir sa
vo tautiškus reikalus ir pradėjo ga
na pasekmingą kovą su savo mo
kytojais vokiečiais, iškariauja sau
vis daugiau tiesų ir jų tautystė iš
viso atžvilgių eina stipryn, vokie
čiams reikia nusilenkti, išsižadėti
ne vienos senos privilegijos. Visi
veik Latvijos miestai buvo suvo
kietinti, ant gatvių nevisur galima
buvo latviškai susikalbėti, kaip tai
antai Lietuvos sostinėj yra ir po
šiai dienai, dabar gi daugelis mie
stų pavirto į latviškus, Rygoj jau
didesnė pusė latvių, vokiečiai nyk
sta.
Valdžia, paėmusi nuo vokiečių
administraciją ir administratoriais
paskyrusi tikrus maskolius, bandė
’ir Latvijoj varyti paprastą rusini
mo politiką, kolionizuoti ją mas
koliais, bet ką gi I^tvijoj veiks i*
Maskolijos vidurių atkeltas tamsus
maskolius, nemokantis nei žemę
kaip reikiant išdirbti? Jis su lat
viais negali konkurencijos išlaikyti.
Maskoliai kolionijos laikosi tik taip
ilgai, kol valdžia visus koiionistų
reikalus aprūpina, kaip tik šelpi
mas iš valdžios pusės pasiliauja,
griūva tuojaus ir administracijos
įrengtos maskolių kolionijos Latv'joj. Pramonėj ir vaizboj maskolystei įleisti giliau šaknis taipgi ne
siseka, nes ir ta dirva jau vietinių
gyventojų latvių užimta ir jie moica geriau negu maskoliai išnau
doti. Maskolystei todėl Latvijoj
vietos nėra, maskoliai gali laikytie
ji ten vien kaipo urėdninkai, bet
tie vieni maskolystę nesudrutįs, ir
jos nepalaikys. Kad tas pasisekti
galėtų, reikia pirma nupuidyti |at-

1893, at the Poat Office ut Chicago,

New Orlensą
iš Nicaraguos
, jeorier
vius, išnaikyti jų augštesnį apšvie
 . Įį IX'ew
revoliucijonieriųj sostinio miesto
timą. Valdžios ir tas bandyta, be(
1
nepasisekė ir reikia tikėti, kad ir TJluefield atėjo žinia, jog revoliucljpnierių vadovas Estrada ir jų
toliau nepasiseks.
gemalas Chomorro iškeliavo į
Managuos aplinkines susitikti su
prezidento Madriz išsiųstais atsto
VOKIETIJA.
vais. Mnoma, kad bus užmegstos
Nors oficijališkieji prietikiai
tarybos tarp kovojančių pusių.
tarp Anglijos ir Vokietijos neva
Bluefielde mano, kad pasiseks su
geri, bet savitarpinio kaimyniško
sitaikyti ir kad bus padarytas galas
užsitikėjimo nėra. Abidvi šitos
taip ilgai naikinusiai kraštą revo
tautos, taipjau kaip Amerika su
liucijai.
Japonija, gerai žino, kad ateityj
karo neišvengs, kad atsieis gin
klams palikti išrišimą, katrai bus
likta ant kitos viršų paimti. Vokie
JAPONIJA.
tija gerai žino, kad su žemės kaJaponijoj baisus tvanai neispariumene, nors ir galima į Vokie
sakytai
daug nuostolių pridirbo, jie
tiją anglų neįsileisti, bet su žeuždengė
visus politiškus reikalus,
mės kariumene, nors ji ir dar butų skaitfingesnė, kol Anglijos lai- nes reikia šelpti nelaimės ištiktus.
vynas drūtesnis, Vokietija jos Sulyg, valdžios pagarsintos atskai
tos, tvanuose prigėrė 1112 ypatų.
įveikti negali.
Todėl tai lygiai Anglija, kaip ir Materijališki nuostoliai tvanų pa
Vokietija dirbime kariškų laivų daryti labai dideli, skaito juos jau
dabar eina lenktyn: jaigu Vokieti dabar dešimtimis milijonų dolarių.
ja pasidirbdina vieną naują didelį Tvanų ištiktų apskričių išlikusius
mūšio laivą, Anglija skubina dirb- nuo prigėrimo gyventojus reikia
dinti du. Lenktynės tos, supran maityti, nes žuvo jų visi turtai,
tama, suėda daug piningų. An daugybė žmonių neteko pastogės ir
glijos ministerių pirmininkas atsi turtų, neturi ką valgyti. Du treč
šaukę į Vokietijos valdžią su už daliai miesto Tokio vandens apmanymu liautiesi tų brangių lenk semti.
tynių, bet Vokietija užmanymą, at
metė, todėl lenktynės eina toliau.
Dabar Vokietijos laivyno ministeris, kaip praneša laikraščiai, ren
giasi parlamentui paduoti naują su
manymą sudrutinimo laivyno. Jai
gu sumanymas bus priimtas, ko
reikia tikėtiesi, tai Vokietija bent
su dideliais mūšio laivais pralenks
Angliją. Paskutinė, žinoma, neap
sileis, nes tąsyk ji butų visai Vo
kietijos malonei atiduota.
Karuose Anglijos su Vokietija
Anglija gali dar tikėtiesi Prancū
zijos paramos; kuri turi laivyną be
veik lygaus tvirtumo, bet tąsyk
Vokietija, su visais savo draugais,
su žemės kariumene gali Prancū
ziją
užpulti.
Atsiremti prieš
trįs tvirčiausias Europos tautas Vie
nai Prancūzijai butų per sunku.
Maskolija dar iki šiol neatsigriebė
nuo pasekmių karo su Japonija,
Anglijos gi kariumene taip silpna,
kad ji Prancūzijai nedaug galėtų
padėti. Tcdėl tai Prancūzija nuo
senai reikalauja, kad Anglija sudrutintų savo žemės kariumenę
taip, kaip tai yra kitur, kad vietoj
samdyti kareivius, įvestų priversti
ną visiems ukėsams tarnavimą kariumenėj, bet kadangi anglai ne
mėgsta priverstino tarnavimo, tai
valdžia nedrysta tokį reikalavimą
parlamentui paduoti, nes tas galė
tų jį atmesti. Prancūzijos baimė ir
sulaiko Angliją nuo erzinimosi su
Vokietija.

i

ITALIJA.

Italijos karalius rengiasi keliauti
į Montenegro pas savo uošvį kuningaikštį Nikitą, kuris rengiasi
savę karaliumi pasigarsinti. Ypač
Šveicarijos parubežiuose policija
labai saugiai daboja visus svetim
taučius, nes gavo žinią, buk at
kakę net iš Argentinos anarchistai
susikalbėję nudėti Italijos karalių
laike jo kelionės į Montenegro.
Kaime Želi anarchistai atlaikė su
sirinkimą. Anarchistai užtikrina,
jog jie nieko bendro neturi su no
rinčiais Italijos karalių nužudyti
bet jie susirinko apvaikščiojiman.
kurio pelną nori apversti įsteigimui
jokios mokyklos, kokios buvo Is
panijoj rengiamos garsaus laisva
manių vadovo Ferrero.
VIDURINĖ AMERIKA.

Atkakęs į New Orleans iš vidu
rinės Amerikos garlaivis
iator“
atgabeno žinią, jog sukelta res
publikoj Hondūras šalininkų išvyto
jos prezidento Bonilles revoliuci
ja galutinai likosi užsloginta. \ adovu revoliucijonierių buvo ameri
konas avanturistas, varlinantis savę generolų Lea Christmas, jis pa
teko nelaisvėn drauge su kitais jo
skverno besitaikančiais, mėgstan
čiais svetur riaušes kelti ameriko
nais. Juos išgabeno į TegucigaL
pa ir paleido; matyt mano, kad
su tokiais nėra ką užsiimti. Jung
tinių Valstijų valdžia nuo savo
konsulio gavo taipgi žinią, kuris
patvirtina, jog revoliucija tapo su-’
visu užsloginta,

PRANCŪZIJA.
Į Šveicarijos sostinę Berną į sve
čius atkako Prancūzijos preziden
tas Fallieres;- su juom atkako
drauge Prancūzijos užsienių ministeris Pichon ir viešų darbų ministeris Millerand. Svečią priėmė
Šveicarijos prezidentas Comtesse
su, augščiausiais urėdninkais ir
šveicarų tautos atstovais, kurie at
kako patikti Falliererą ant gelžkekako patikti Fallieresą ant gelžkejos prezidentą sveikino labai karš
tai. Kadangi su juom atkako ir
Prancūzijos užsienių ministeris, tai
matyti, kad bus vedamos kokios
tarp kaimyniškų kraštų tarybos.

IS LIETOM
PROGRAMAS

IT-jo visuotino Lietuviu Mokslo
Draugijos susirinkimo, Vilniuje
1910 m. liepos 12—16 d. "Rūtos”
1 bute.

I. Vakaro 8 vai. susitikimas at
vykusių Visuotinan Susirinkiman
Draugijos narių ir svečių “Rūtos”
salėje, Jurgio pr., namų N. 22.

IS VILNIAUS.

Vilniaus gubemt&toriųs nubaudė 100 rublių kun. čaglį, Trabsko
kleboną, Ašmenos pav., už tai, kad
procesijoje jis nešė vėluva, neprijulinčią bažnytinėms ir .religijos
iškilmėms. *
("Šaltini®”).
■

Kun. Sperskį, kaltinamą dėlei
tačitikių tikėjimu ,pzgąyimo, išcžta iš \*ilniauš gtib. ^.kalėjimo
'skovo kalėjimam Jisai^.niat, teiIT. Nuo 6 ligi 11 vai. vakaro
;
".mas bus Pskove. •
1) Augustino Voldemaro refetaŠeštadienį liepos <0 d, policija
tas: Kovos ties Žalgiriu istorlš
<adarė reviziją lenkų teaĮro kasokas svarbuma«. 2) Jono Yčo re
Padariusi reviziją, policija suferatas: Žalgirio kova 1410 m
mė teatro kasierę.Ji kaltinama,
3) Revizorių komisijos, sulig įsta
uk lipdžiusi senąsias
:es prie
tų 40 §, pranešimas Visuotinajam
bilietų.
Susirinkimui. 4) Naujo Draugi
(“Viltis")*
jos Komiteto rinkimas kitier.
1910—19H metams.

Liepos 14.

- IS KAUNO;

Trečiadienį, liepos *7 d., kiųi
can. Maculevičiaus n< įuose, prie
Viešoje’ pleciaus, atid: "ta Lietuv.
Kat. Moterų D»-jos namų ruošos
mokyklos darbų paroclu Amt “S.

I. N ko 10 vai. ryto ligi 3 t*!
dieną. 1) Lietuvių Mokslo Drau
gijos sąmatos 1910—1911 metams
sumanymas ir patvirtinimas. 2)
Komiteto sumanymas pakelti narių
mokesnį ligi 5 rublių. 3) Komi Yra skyriai — namų ruošos, pieisyipo,
teto pranešimas apie ingi j imą VL.
Mokslo Draugijai namų Išvien©

.......

Iltinoiž, under Act of March 3rd. 1879.

su Liet. Dailės Draugija ir apie mų darbo ir kiti. Bufetas pui
sudarymą tam tikro ko»uiteto su kiai * intaisytas, kambariai labai
rasti lėšoms tam tikslui ir tam gražiai išpuošti žalumais. Gra
sumanymui įvykinti. 4) Visokie žiausiai atrodą pietų taisymo ir
paklausimai ir Draugijos nĮrių su duonos kepimo skyriai; indomus
manymai dėl geidžiamojo| Drau taip-pat ir daržininkavimo skyrius;
gijos veikimo. begalo išbujojus galerija. Paro
II. Nuo 6 vai. ligi 11 ial va dą pašventė šv. Tėvo šambelionas
karo.'1 1) D-ro J. Basankvičiaus kun. Prapuolenis.
(“Viltis”)
.
referatas:
Kuningaikščio An
driaus Poniatovskio 1791 metais
1*
išleistoji “konstitucija’' (konpla-l
IS MARIJAMPOLĖS,
nacija) Vėliunos storafctystės vai-1 JJirželio mėn. 1 d. pasibaigė pir:
stiečiams., 2) Aug. Janulaičio re- mieji mokslo metai P. Ugintaitės
feratas: Valstiečių judėjimas šįau- Rankų Darbo ir Naminės Ruošos
lių ekonomijoje 1768—1769 tire- Mergaičių Mokykloje, ir mokinės
tais. 3) D-ro Trzebinskio skai- paleista vakacijų, kurios tęsis iki
tymas: Floros tyrinėjimas mokslo 2 rugsėjo dienai,
Tą pačią dieną buvo mokyklos
žvilgsniu. 4) J. Evergetovo, psy
Pakviestas ton iškilmčn
chologijos mokytojo, skaitymas: aktas.
Padagogijos psychologijos klausi- kun. V. Antanavičius palakė la
mai. '
.
bai gražią------prakalbą,
*-,u- išdalino
-------mo*Liepos 15.
I kinėms dovanai ir liudijimus.
L Nuo 40 vai. ryto ligi 3 vai.
Šiemet minėtoje mokykloje modieną. 1) Prof. Ed. Volterio re- kėši išviso 28 mergaitės, iš kurių
feratas: Mokslo uždaviniai, tyri- dvi, būtent: Leokadija Mailiūtė
nė j ant Lietuvą. 2) Apdriatus Bu- ‘f Ona Stepanavičiūtė už pavyzlotos pranešimas: Apie materijai© dingą elgimąsi ir labai gerą mokirinkimą Lietuvos žemėlapiui. 3) I nimąsi gavo dovanų. Pažymėthia,
J. Evergctovo skaitymas: Pscy- kad šioje mokykloje per ištisus
chologija padagogijoje. *
metus mokinių skaičius nemažėjo,
II. Nao 6 vai. ligi ii irai, va- bet ėjo kaskart vis didyn. Dar-gi
karo. 1) Kun. Juozo Žiogo refe- keletas kandidačių, pasinaudodaratas: Archajologijos tyrinėjimas mos tuo apgarsinimu, kad gali būImbaro kapų Telšių patf., Kauno ti priimtos per ištisus metus, kegub.
2) Matulionio referatas: I liomis sevahėmis, net keliomis dieLietuyos, f^yros tyrinėjimas ir her- nomis prieš mokslamečio pabaigą
bari j ų_ taisymas. 3) Petro Leono įstojo mokyklon. Nors tasai apsireferatas: Apie lietuvių palčių reiškimas malonus ir gerai liudija
teisę, tos teisės liekanų užrašinė- apie kalbamąją mokyklą, tačiau,
jimą ir programą jorps rankioti, kad perdaug neapsunkinus moky4) J. Evergetovo skaitymas: Pa- tojų ir neįsileidus mokyklon nedagogijos psychologijos klausimai tvarkos, kuri, kaskart pribūnant
I naujoms mokinėms, neišvengia
Liepos 16.
I. Nuo 10 fa/, ryto ligi 3 vai. ma, mokytojai nutarė ateinantiems
dieną. 1) Kaz. Būgos referatas: metams priimt naujas mokines tik
Dvikamienės lietuvių pravardės. tai iš pradžios (iki spalių mėn. 1
2) Aleksandro Juraičio referatas: d.) ir pusiau mokslamečio.
Prie mokyklos yra pensijonas,
Fotografijos pritaikymas į moks
lo tyrinėjimus. 3) J. Evergetovo kuriame šiemet gyveno 11 moskaitymas: Psychologija padago- kinių.
Nuo liejos 1 d. mokykla per
gijoje.
II. Nuo i fa/. dieną. Ketinama kelta į naujus, ruimingus ku n.
ekskursija į Vilniaus apylinkes. Miknevičaus mūro namus, kurie
Draugijos kningyno ir rauzėjaus skaitosi gražiausiais Marijampolė
apžiūrėjimas.
je ir beto pastatyti labai puikioje,
Kasdien, pradedant nuo liepos sveikoje miesto dalyje. Geistina,
12 d., “Rūtoje" bu$ įtaisyta dežū- kad visos nokinės gyventų pensirai, kurie padės atvykusiems na jone, nekalbant apie tokias, kurių
riams susijieškoti butą Vilniuje. tėvai čia-jau vietoje, nes tuomet
Prašome atvykusių narių ateiti būtų galima ir daugiau išmokyti
“Rūton” užsirašyti. Ten Draugi ir geriau išauklėti, išlavinti mer
jos nariams bus dalijama posėdžių gaites.
programas ir prenesimas apie skai
Vakari joms prasidėjus, moky
dymus ir referatus.
klos vedėja išvažiavo į Šveicariją,
Liet. Mokslo Dr-jos Komitetas. kur pirmiau ji keletą metų mo •
(“Lietuvos Žinioj”).
kinosi plačiai žinomoje Ingenboholio Seserų Vienuolių mokyklo-

Lietuvių literaturoa Katedrom
kuningaikščio Eug. Liubomirskio
ratas.
Žiemių-rytiečių
lietuvių steigiamon prie Krokatbs univer
muzika ir muzikos instrumentai. siteto, kaip rašo nugirdęs KrokaIII. Senovėslietuvių muzikos voje “Gon. Codz.”, profesoriautų
instrumentų rodymas ir žaidimas būsiąs pakviestas p. Juozas Gerbajais.
čauskas (Jaunutis vienuolis).
(“Viltis”). '
I. Nuo 10 vai. ryk) ligi 3 vai.
dieną. 1) Visuotinas Susirinki
mas tvirtina įsirašiusius nariais
per 1909—1910 metus ir priimi*
naujus narius sulig Dr-jos įstatų
33 §.
2) Komiteto apyskaita
Draugijos praėjusių ‘ 1909—191c
metų darbavimosi ir jos, sulig įsta
tų 33 §> apsprendimas ir patvir
tinimas. 3) Revizorių komisijos
sulig įstatų 39 §, išrinkimas. 4
Sulig įstatų 7, if ir 12 §§ išrink
kimas: pagarbiųjų, korespondenti.
ir bendradarbių narių.

/
■■ /

batisto, šilko ir vaško;
16. Haftas auksu;
17. Kirpimas ir siuvimas baž
nytinių rūbų.
Namų vedimo skyriuje išguldoma:
1. Higijeniškas ruošimas ir puo
šimas kambarių ir virtuvės, valy
mas indų;
2. Taisymas valgių;
3. Vedimas naminių/skaitlinių;
4. Apie pieną;
5. Apie mėsas;
6. Apie daržoves;
7. Maitinimosi higijeha;
8. Skalbimas ir prpsavojimas
baltinių.
Mokslas dvimetis. Mokestis už
mokslą 45 rub. metams. Mokėti
įrašos ir už pensijoną reikia pusiaumečiams išanksto. Už atski
rą kursą kirpimo ir siuvimo mote
riškų rūbų ir baltinių ii^ama lį3
rub. metams. Už atskirą kursą
namų vedimo 20 rub. metams.
Užlaikymas pensijone atsieina 15
rub. per mėnesį. Mokinės gali at
sivežti ir produktus: tuomet terei
kia primokėti tik 5 rub. mėnesiui.
Iš mokyklos virtuves norintiems
pašaliečiams . išduodamą į namus
pietus, kurie atsieina 12 rub. mė
nesiui.
- Prie mokyklos yra visokių baž
nytinių rūbų dirbtuvė. ' i
Mokslas nuo rugsėjo 2 dienos
tęsis iki 2 d. birželio, Mokinių
rūbų spalva mėlyna,
Prijuostė
juoda. Skepetėlės ir apikaklaitės
baltos.
Iš visų naujai įstojančiųjų rei
kalaujama bent trumpų gimimo
metrikų.
Mokyklos adresas: Marijampo
lė, Suvalkų gub., P. Uogintaitei.
(“Šaltinis”).
IŠ RYGOS.

4 d. liepos Rygoje buvo nepaprastai didelė iškilmė, nes atvažiavo patsai Rosijos caras, 14 d.
birželio suėjo, mat, 200 metų nuo
to laiko, kaip Rosijos caras Pet-.
ras Didysis prijungė prie Rosijos
Pabaltijos kraštą, kurį laimėjo ka
re su švedais. Petrui Didžiam**
jam dabar pastatyta didelis j>aminklas ir iškilmingai apvaikščio
ta sukaktuvių dieną. Tą dieną ca
ras teikėsi paaukoti Rygos pavar
gėliams 10 tūkst. rublių savo pi
ningų.
(“Šaltinis").

mėn ir ir susikūlė, Meibaum gi
susižeidė.
Rygos politeknikos studentų
kuopa, sako, pradėsianti leisti laik
raštį “Studenčeskij Golos".
(“Rygos Garsas”). /
Liepos 23 dieną laikinas Rygo.
karo teismas nagrinės bylą revo
liucijos judėjimo Rygoje. Teisia
mųjų — 224 žmonės. Byla bus
nagrinėjama uždarytomis durimis.
Pašaukta daugeli® liudininkų net
iš Vilniaus.
(“Viltis%
NORĖJO NUŽUDYT) VAIKĄ.

“Latsi vienasėdžio savininkas,
gyvendamas drauge su žmona jr
8-nių metų sunutįi, turėjo ryšius
ir su tarnaite. Mitrus žmonai, su
manė jis vesti tarnaitę, kuri jau
buvo ruo jo nėščia. Bet pasta
roji kaz kodėl lalui nekentė jo sū
naus. Susitarė jabudu nužudyti
vaiką. Pastarasal girdėjo jų paš
nekesį apie ketinimą jį nužudyti
ir pranešė apie tai savo dėdei.
Tasai nors išsyk neįtikėjo vaiko
žodžiams, bet vakare visgi atėjo
pasižiūrėti vaikino. Ir ką gi! Ran
do vaiką įkištą n.aišan, kojots| ir
rankos surištos, . 0 burna užkišta
vatos gabalu. Maišas su vaiku
įkišta pečiun. Matyt, norėjo su
deginti. Paėmęs vaikiną pas sa
ve. dėdė pranešė apie tai polijai.
(“Rygos Garsas“). i
IŠ SALOČIŲ, PANEVĖŽIO “
PAVIETO.

Salotieriai 1909 m. gavo lei
dimą įsteigti “Gaisrininkų drau
giją , bet ligšiol iuieko dar nėra
pradėta. Balandžio 21 d. š, m.
sudegė dviejų ūlėĮninkų klojimai.
Tada žydai sudėjo 150 rublių ir
ragino visus aukauti piningus pir
kimui įrankių, ^kad gaisrui išti
kus butų kuomi ^gesinti. Bet žmo
nės prie to neprisidėjo, nes juos
“Dievas gelbės"/ Žydai, neturė
dami pagalbos, irgi apsnūdo. Bet
gegužio 28 d. kilo antrą syk gais
ras: Žydai rėkia “Gvalt; žmo
nės griebiasi už savųjų įrankių:
vieni su .“Agotos duona" kiti su
“Brigidos vandeniu”, klebonas su
kryžium puolė gesinti, manydami,
kad gaisrą suturės. Bet nieko ne
gelbėjo. Per trįs valandas supleš
kėjo 44 triobos, su gyvuliais ir
visokiomis gėrybėmis. Laikas bu
tų nors dabar sMotiečiams pra
dėti ką nors veikti su savo draugi
ja ir aukauti piningus įrankių įsittaisymui gaisrui gesinti, nes aiš
kiai matome, kad nei Agotos duo
na, nei Brigidos vanduo, nei kry
žius gaisro neužgesina.
(“Lietuvos Ūkininkas^’).

Jubiliejaus iškilmė. Rygoje liepos 3, 4 ir 5 d. visai permainė
kasdieninį miesto būdą. Išpuoš
tose miesto gatvėse vaikštinėjo
žmonės kaip skruzdės. Visur bu
. Tenai jau kelioliką lietuvaičių vo nepaprastai iliuminuotas. Žmo
nių daugybė, pasipuošusių šventa
ingijo mokslą ir, kas svarbiausiai
dieniais rūbais. Tvarka, nežiūrintį
dorą išauklėjimą. P. Uogintaitė
Uogint
iškeliavo] vakacijų Šveicarijon1 ne žmonių daugumą, visur buvo atžymėtina. Poliristai (ne vietiniai)
tik tuo tiiįksluį kad pasilsėjus po
elgėsi ^su žmonėmis labai manda IŠ VELYKIŲ, PANEVĖŽIO
sunkiam meti darbui, bet ypač
giai. Jokių spaudimų, grumdiPAVIETO.
kad prisižiūrėjus, kas nauja pa
mos, nesusipratimų policistų su
Pas
mus
pareina iš Amerikos
staruoju laiku tenai ir kitose mo
žmonėms, nebuvo. Tas vietas, pro laikraščiai: “Lietuva” ir’ ^‘Katali*kyklose įvesta, idant visa tai, kiek
kur važiavo caras, apsaugojo pa kas". Klebonas Tj*škeviČius liepia
galima, pritaikius savo įstaigoje.
tįs žmonės. Pirmose eilėse stovė neskaityti — sako “Lietuva’ pa*
Mokytojų, be vedėjos ir josios
jo mokslo einanti jaunuomenė: goniška, o Katalikas" bedievis*
padėjėjos, šiuosmet buvo dar du:
mokiniai su savo vėluvomis, o mo kas.
Vijo Plunksna.
p. J. Žiburys ir kun. A. Uogin
kinės, šu gėlėmis rankose; iž jų
("Lietuvos
Ūkininkas)”),
tas. Pastarasis mokino tikybos, o
— daugybė žmonių.
p. Žiburys kas antra diena po dvi
Visur buvo girdžiama džiaugs IS KUPIŠKIO, UKMERGĖS
valandas išguldinėjo mokinėms
mo klyksmai, kuomet caras su sa
' PAVIETO.
šiuos dalykus: lietuvių kdbą, ni
vo šeimyna važiavo miesto gatvė " Mūsų apielinkėj žmonČsĮ sirgišų kalbą ir aritmetiką. Xitų gi
mis.
nėja. Daugumui sopa galvą; ir
dalykų paskirtomis dienom s mo
Per visas tris dienas, miestas galą gerklės. Ta liga neilgai tekino p-lės mokytojos, prisitaikyda
mos abiejuose rankų dafbo sky buvo nepaprastai iliuminuotas. Žo serga — 2—3 dienas.
— Į Ameriką kaip važiavo, taip
džių, visi miesto gyventojai kaip
riuose šios programos:
Į
rj!ėd,:ni
stengėsi
iškilmingiau
iš

važiuoja.
Keletą važiavusių be
1. Mezgimas virbalai*
la
reikšti
pagarba
savo
valdonui.
_
paso
sugavo
ant; sienos ir par
šiuku ;
44
Liepos
4
d.
apie
12
vai.
d.
gabeno
atgal.
Bet jie bėga vėl
2. Lopymas ir adymas;
skambinant
visose
bažnyčiose
var

atgal
laimės
sau
jieškoti.
3. Siuvimas baltinių;
pais,
ir
šaudant
anuotais,
tapo
ati

—
Valsčiuj
su
laiškais ir laik
4. Siuvimas moteriškų rūbų ‘r
dengtas Petro Didžiojo paminklas; raščiais baisiausia betvarke.
H
5. Kirpimas baltinių ir rūbų;
Laimingas tas, kuriam • laiškai
6. Baltas haftas ir ženklinimas; toj iškilmėj dalyvavo • taip-gi ir
7. Dailusis (artistiškas) rankų pats caras. Liepos 5 d. caras iš ar laikraščiai į Vartotojų jDr-jo^'
važiavo į Kurtenhofą, kur taip-gi krautuvę ar kur kitur ateįna, -4
darbas;
tapo
atidengtas Petrui Didžiajam tai dar nepražūva. Bet jaii vals
8. Paišymas ir tapyba;
paminklas,
o sugrįžęs iš ten, tą čiuj — tai. labai džiaugtas, kad nu
9. Siuvinėjimas ant kanvos;
pačią
dieną
apie 4 vai. po pietų tvėrei; o jai nesuspėja! ant šiltų
to. Įvairios siūlės;
pėdų — tai jau sudiev laiškam^
apleido
Rygą.
Dailusis (artistiškas) hafir “laikraščiams. I^aikraščip visai
(
“
Rygos
Naujienos").
tas;
nerasi, o laišką randi kur kampe
12. Rantuotos (ratuotos) siuatplėštą,
be jtonverto.
Pereitą
sekjnadineį
tik
ką
neuž

lės;
Seniau būdavo laiškus paduo
simušė
oriaivininkas
Meibaum.
ŠilTapymas
ant
drobės
ir
<3Pakilus jam apie 10 sieksnių augš- davo Nemunams. Bet ir iš to mako;
tumo,
— ar tai dėl nemokėjimo ža gerotebuvo.; Paskui buvo įtai
Reljefiškas
išdeginimas
ant
14*
valdyti- orlaivį, ar dėl kitos ko- sę šėpuke su ikyrium kiekvienai
jvis lėkė že-1 Seniūnijai, bet : ir tai djtbar išėjo
mas įvairių kvietkų iš
J54. L
U

■4^

=

J eiš mados”. Tai būtinai reikėtų
j Stttvarkytl.
Beto reikia dar priminti, kad
siunčiami laiškai iš Amerikos
Kaupiškiu valse. Suvalkų gtib. ne
retai ateina į Kupiškį, dėl to, kadi
neaiškiai yra parašytas adresas.
Žinoma, ir tarnaujantį* pačtoj ne
labai moka lietuviškai skaityti. Ne
labai senai buvo atėję per kelis
sykius kokie 6—8 laiškai. Vis tai
rašyta mažai mokančių rašyti, ku
rie ir turi nuostolį.
(“Lietuvos Ūkininkas”).
Iš LUOKĖS, ŠIAULIŲ PAV.
Liepos 1 d. vakare vienuoliktai
įlandai pasibaigus, užsidegė grįilnfnko Zyk© kūtelė. Sudegė 3
yvenamoš ir 3 negyvenamos trio]-/
3$. Nuostolių padaryta į keleį tūkstančių. Prie gaisro gesini^
10 daugiausia atsižymėjo žydeliai,
> iš mūsų žmonių dauguma atėr
jjb tik* pasišyldyti ir pažiūrėti.
Gaisras buk kilęs iš to, kad kokjie tai elgetos, keliaujantis Kalviarijon, užkrėtė su pypkių ar pa
Visakėlis.
pirosu.
(“Lietuvos Ūkininkas”).

mių, kurias išdalins norintiems jų
žmonėms. Žemės randasi Colorado, N. Mexico, Washington, Oregon,' Utah, Idaho ir Wyoming
valstijose. Prašyties į tas žemes
reikia ne vėliaus spalių mėnesio
pabaigos, apgyventi jas galima nuo
lapkričio pabaigos. Rašyti, klau PAVOGĖ KELINES IR PININ
GUS.
f ‘ ,
siant žinių apie tas žemes, reikia
tokiu adresu: Secretary of the
Omaha, Nebr. Važiuojam r se
Interior, Washington, D. G
gamame gelžkelio vagoaie
dentui “Independent Lumber Co.
Milardui namon, ant stoties St.
ATEIVIAI.
Joseph į vagoną per lengą įlindo
Liepos mėnesyj Amerikon atka vagilius ir pavogė kelines kurio
ko 62.727 ateiviai, kurie atsigabe- se buvo 200 dol. piningų u auksi
110 $I-537-794- Daugiausiai atka nis laikrodėlis. Konduktorius tu
ko italų, nes
10.756, ? lenkų
rėjo telegrafuoti pas Mikrdo. pa
8.150,
vokiečių
6.087, anglų čią su prašymu atsiųsti ant stoties
4.007, airių 1.262, škotų 1.127.
kelines, nes kitaip Milard negalė
Sulaikyta pasibaisėtinas skaitlius,
jo iš vagono išeiti.
nes r. 127 ypatos. Iš atkakusių
ateivių 12.984 nemokėjo nei rašy
ti, nei skaityti. Daugiausiai nemo BEŽDŽIONES PALAIKEJOS.
kančių skaityti buvo italų, nes
Grand Raį*ids, Mich. Nesenai
3.811, žydų 1.677, vokiečių 1/9.
pasimirė ne toli nuo čia gyvenan
airių 15, anglų 8.
tis D-ras B. J. Zudsense, savinin
kas farmos, kurioj augino beždžio
FANATIZMAS ATEIVIŲ UŽ- nes. Paliko jis turtus vertės 5000
VEIZDOS PERDĖTINIO.
dol. ir juos visus užrašo beždžio
New Yorko ateivių užveizdo* nėms. Prižiūrėti jas paliko savo
komisorius \Villiams mėgsta mėg - gaspadinę. Jaigu po tokia.n lai
džioti carą, tik kasžin, ar jis ir kui tos pareigos jai nusibostą, ji
proto tiek turi.
Dabar jis ant gali beždžiones užchloroformuoti,
Ellis Island ant juodų lentų pa o palaikus sau pasilaikyti.
garsino, jog vertėjai, kurie atei
viams duos kokias nors rodąs, bus
DOVANA 10.000 DOL.
nuo vietų prašalinti. Jaigu jis ga
lėtų, be abejonės visas vertėjų vie
Clcveland, Ohio. Čia likosi užtas pavestų tikriems yankems, tik muštas vienas iš žyjnesnių advo
gaila, kad tie, o turbut ir pats VV’il- katų, VVilliam L. Rice. Matyt,
liams, menkai išsilavinę, svetimų kad tai keršto, arba plėšikų dar
kalbų nemoka. Ir toki fanatikai bas. Paskirta dovana 10.000 dol.
užima augštus urėdus krašte kitą tam, kas padės užmušėjus sugauti.
kart vadinamame “Laisvės respu Bet policija netiki, kad tas pasi
blika” !
sektų.

Iš ŠLEPEČIŲ SODŽIAUS,
ZARASŲ PAV.
■L, j via
Čia yra
v ru tokių žmonių, kad ir
■prašyti sunku. Vieni iš jų gir
tuokliauja, kiti degtinę pardavinėJjt, o treti, skolindami piningus ir
imdami 60 procentų ir 2'buteliu
degtinės, turtus užgyvena. Vie/jLs yra toksai žmogus, kad visai
nesirūpina apie gaspadorystę ir
dažnai jo javai ir šienas supusta
tint lauko. O jisai sau IpirklinėjĮa
uogas, obuolius ir kt., O' turėda
mas piningų miestelyje šėdi prie
.degtinės ir kortuoja ištisomis n<^
dėliomis; dabar gi jisai jau mtfl|o ir savo 14 metų sūnų kortuoti, IR MĖLYNA BARZDA NEPA
tlirbut nori turėti sau pagęlbiniųDĖJO. .
Pereitą sevaitę iš Kijevo atkako
Šlepečių jaunimo visai maža be turintis per 60 metų ateivis, ma
liko, daugumas išvažinėjo Amen- tyt žydas Moritz Lubkovski, turin
l on ar į kitus miestus uždarbialj- tis ilgą barzdą. Ji nusiuntė ant
Likusie visai jauni, htio 10— Ellis. Island. Kad išrodyti jaunes
9 metų, ir tie užsiima labai ne- niu, jis ten užsimanė savo baltą
orais darbais, kiekvienas degtinę barzdą tamsesnę padaryti. Radęs
eria, o pasigėrę pešasi; o kitą violetinį paišelį, dažydamas jį van
Įįart tuos pačius pininguą ima mė denyj, tamsino barzdą. Bet ji pa
tyti po karčiamos pasuolęs, saky- sidarė violetinė.' Tas negelbėjo,
3ami, kad ne jUos piningai uždir- nes jis nuspręstas gražinti atgal
a, ale jie anuos. O pypkių* taip- Maskolijon.
įi kiekvienas ruko. Net jau Vąjesiškių klebonui nusibodo bartis
APKALTINIMAI NE- BE
ąnt Šlepetį Šleinių, bet niekas ne
PAMATO.
gelbsti. Ar neverčiau jau butų
Mc Alister, Okla. Jau gana il
liautis visų šitų blogų papratimjų gai čia traukiasi tyrinėjimai ap
j r užsiimti skaitymu laikraščių.
laikraščių, kaltinimų mestų spango senato
|;ningučių?
riaus Gore ant tūlų valdininkų,
(“Lietuvos Ūkininkas ’).
buk jie kyšius ima, paperkami,
kad nuskriaudė indijonus. Aikš
tėn išėjo,; kad advokatas Mc Murj j IŠ PUNIO, TRAKŲ PAV.
Prisirašius geresniems vyru- ray sutiko už atlyginimą 3 milijo
nų dolarių parduoti indijonų že
iaįnis ir visoms moterims ir merįitėms į Blaivybės draugiją, mo mes. Valdžios indijonams paskirti
advokatai nieko neveikia, o tarp jų
nopolius, ilgiaus nebegalėdamas
yra ir dalyvavę parsidavimuose.
gyvuoti, 4 dieną liepos mėnesio iŠ’aikraustė iš Punios į Aly tą. Vy■ų*girtuoklių žmonos didžiai pra IŠMIRĖ TREČDALIS VAIKŲ.
džiugo, bet kas-žin ar ne veltuj:
Dės Moines, lova. Pranešama,
dar tebesant monopoliui, vietiniai kad čionai vasaros karščiais išmi
žydeliai , pardavinėdavo degtinę, rė vienas trečdalis visų kudykių.
gal ir toliaus nesiliaus pardavinė Toks didelis mirčių skaičius buvęs
ję, jai bus kam gerti. Kaip-kŲ- dėl keturių priežasčių: kūdykių
ritiose sodžiuose net ir katalikai cholerinos, kūdykių paraližiaus, ne-'
begėdžiai užsiima šnapso girtuo- tikusio pieno ir netikusio auklėji
mo. Taip daug vaikų dar niekad
tliams pristatinėjimu. Margis.
nemirdavę šitoj valstijoj. Dakta
(“Šaltinis”).
rai, visokiais būdais rūpinasi su
mažinti
mirčių skaičių.
IŠ ŠATĖS, TELŠIŲ PA V.
Į ’ Šačių klebonas kuningaikštis GęEįminąs Beržanskis. praėjusią žie- SUĖMĖ HOTELIO SAVININ
lą iš sakyklos užsakė, kad paraKĄ.
iionįs suvežtų jam medžius, n|iIj'ilmington, N. C. Sudegė čia
irktus už kelių mylių. Už ne- Rock Springs hotelis. Užgesinus
ildymą šio prisakymo klebonas ugnį, prisakius koronieriur, suėmė
agrąsino parapijonims nevažia\i- hotelio savininką, nes sudegė jo
nt pas tokius žmones kalėdoji,
augintinis 19 metų. Kūną jo rado
>itie ligonio, mirus, nepriėminįu įviniotą į audimą, kuris buvo keint kapinių. Keli kaimai dėl koklių rosino permirkytas. Mat gyvastis
tai jriežasčių nenuvažiavo; už tai to vaikino buvo užasekuruota ant
mirus Drupių kaime ūkininko Pęt- 250000 dol. Ir boselis buvo užrauskio motinai, klebonas jos kū- asekuruotas ant daug didesnės suk Ino neleido nešti į bažnyčią ir pa mos negu jis buvo vertas.
laidojo be jokių ceremonijų, net
be pašventinimo duobės. — Kuo
DIDŽIOS SKOLOS.
gi kalta, kuningėli, buvo ta sene
• Peoria, III. Mieste Chillicote,
lė, kad jos sūnus nevažiavo me
III. likosi suimtas medžių prekėjas
džių vežti?
Žemaitis.
Joseph A. Proetor. Mat jis' iš
(“Lietuvos Ūkininkas”).
Peorios, kur turėjo medžių krau
tuvę, išdūmė palikdamas netižmoį Dvarininkas Juozas Dmuchov- kėtų skolų 100.000 dol.
škis, Jakunų dvare, Vilniaus gub.,
matydamas, kad darbininkas MjolOčko sudavė kumšęia vyresnia PAVOGS GELEŽINE KASĄ.
Cheyevine^-~lVya^_Manevnį ka
jam darbininkui, čia-pat nušovė
riu menės stovyklose netoli Park
negyvai Moločką.
Mountain, naktyj 10 d. rugpjūčio
“Viltis”).
pavogė kariumenės geležinę kasą
su $6.500. Vagilių nesusekė. Ma
tyt kasa nebuvo saugiai dabota.

1

VALDŽIOS DYKAI DUODA
MOS ŽEMES.
Jau buvo rašyta, kad valdžia iš*

—-

NEPASINAUDOJO IŠ RADINIO.

GRIŪVA MIESTAS.
Scranton, Pa. Vidurys šito mie
sto griūva į žemę. Gyventojai krau
stąs iš gyvenimų. Slenka į žemę
ugnagesių sargyba; taipgi vieša
mokykla.
Namai profesoriau*
\Vilson nugriuvo visai į žemę.
AMERIKONIŠKA TVARKA.
Nuo 30 d. brželio iki i d. lie
pos ant Amerikos gelžkelių užmuš
ta 6.000 žmonių', taigi apie 20 kas
sevaitę. Per 10 paskutinių metų
užmušta 50.000 ypatų, Sužeista
Vien ant vėžių
dar daugiau.
Pėnnsylvania gelžkelio žūva 1.000
ypatų kas metai.

PORŲ PERSISKYRIMAI.
Amerikoj iš 12 apsivedusių po
rų išpuola vienas per teismą per
siskyrimas."- 1890 metuose ant
100.000 gyventojų buvo 28 i>orų
persiskyrimai, o dabar 79. Išėmus
Japoniją ant viso svieto niekur nė
ra tiek porų persiskyrimų. Ita
lijoj ant 100.000 gyventojų iš
puola 8, Anglijoj 2, Vokietijoj 15,
Prancūzijoj 23.
AUKSO IŠKASĖ MAŽAI.
Šiemet Alaskoj, Tanana klonyj
iškasė labai mažai aukso, nes
trūksta čia vandens, Liepos mėnesyj iškasta aukso mažiau kaip
už milijoną dolarių, pereituose gi
metuose iškasta už 6 milijonus do
larių.
LOKOMOTIVŲ SKAIČIUS.
Visuotinas skaičius lokomotivų
Moję šalyje 1907 metų pabaigoje
buvo 55-388.

UŽ loo UŽMUŠTŲ MUSIŲ 4
CENTAI.
M'ashington, D. C. Columbios
distrikte motinos apreiškė, kad mo
kės po 4 centus už 100 užmuštų
musių. Taigi apreikšta mirtina
ne
kova prieš muses — tas
jau
šiotojas. Daugelis vaikų
smarkiai įsitraukė į tą kovą.
SMARKIAUSIAS BANANŲ
VALGYTOJAS.
Masfeth’e, L. I. Buvę bananu
valgytojų tarptautinės lenktynės,
kas daugiaus suvalgys. lankas M
Lepeško
suvalgęs 64 ir vieną
trečdalį banano — daugiausia už
visus. Už tokį milžiniškumą gavo
auksinį laikrodėlį 100 dolarių verSės.

NELAIMES ANT
GELŽKELIŲ.
Columbus. Ohio. Ant Sciota
Traction Co. gelžkelio susimu/du pasažieriniai vagonai. Prie to
vienas vyriškis tapo užmuštas, o
penki sunkiai sužeisti.

San Rafael, Cal. Netoli nuo I čia

='

, „g, - ----------

ikinys atsimušė su lokoKaip matyt ii angliškųjų laik čiojimui mtokjrrė tris dienas: 15 “Draugas” su V. V. Puikausimi
Prie to 13 ypatų tapo raščių, pagal ‘^Census biuro” ži ir 16 dieną Šėpos — šiaurinė negalėje savo nurodymus paduoti,
20 sunkiai sužeistų.
nių,
East
St.
Louh
už je miesto
o 17 d. liepos! vietoj niekinti kitus? ij 1
paskutiųj
’
dešimtmetį
paaidau—
pietinėj.
Nutarta
«ž kalbėtoji
Aš nors ne literatas bet mylintis
N. A ĮTraugiriu
gyventojų
net
dvigu

kviesti
daktarą
Šliupu
kaipo ge- laikraščius, patarčiau priimti
priimti kito
kito-
& Harferd gelžbai
ir
vis
dar
tobeauga,
ypač
vy

riansį
Lietuvos
istorijos
žinovą.
kį
projektą.
įr sudraskė 3 ant
tinėje dalyjte* (£. Sandsfcmne). Kada jau viskas buvo suruošta, ku- •Amerikos miestuose Hr mieste
vaikus.
Bet(^ už miesto ribų randasi didelis ningas Milukas pranešė policijai, liuose yra draugi josi, dideliuose
N. Y. Ant getžke- žemės plotas, vadinamas VVash- kad Philadelphijos lietuviai kvie miestuose jų yra daugiau, jtoa-l
& Seashore linijos ington Park, III., kur jau antri čia už kalbėtoji anarchistą D-rą
žuose mažiau
Maniau, kad ten
metai lotai pardavinėjama, ir dau Šliupą, kuris sukelsiąs kraujo
ir šu gumas jau tūri ten namus pasi praliejimą. Liepos 12 dieną po
paveskim draugijoms. Tegul drau-|
to penkios ypatos li- statę. Bet gyvenimas vargingas ;i licijos viršininkas iš 24-tojo (figijos rūpinasi,'© ypatingai draugi
gatvekariai labai toli ir su valgo strikto pašaukė svetainės korpo jų viršiniikai, sūriniiliti prenumeracijos prezidentą Žitaviacką ir ratą ir tie piningai tegul buvaį
Ind.
Netoli nuo mais daigtais sunku.
draugijų
delegacijos prezidentą pas atsakantį draugijas narį. Jis]
čia, gelžkelio traukinys užbėgo ant
Žemės kompanijos visgi stengia
automobilio ir jį sudaužė. Penkios si kokiu nors būdu žmoneles ap- A. M. Stanelį ištirti, kokį, ap turi susinešt su išteistūve. Kada
ypatos buvusios automobiliuje ta monyti, kad tas balas greičiau Iš- vaikščiojimą Philadelphijos lietu- bus reikalingas skaitlius premimeLiudytoju pašauk
po užmuštos, o dvi sunkiai sužei pardavus. Dabar VVashington Par via rengia.
ratorių, tai duot visiei is žinot, kadi
ta
kuninkas
A.
Milukas, ku«stos.
• v*
ke įrengtas orlaivių laukas. Ran
atr viskas sutvarkyta
ris akyvaizdoje minėtų lietuvių,
dasi
apie
9.
įvairios
rųšies
orlai

pradės
išeidinėti.
Charleston^ W. Va. Prie sta
policijos viršininkui atkartojo. <.g
viai,
kurie
daro
mėginimus
beveik
J
a
’
ffu
g’ nesusirinlrs pakaktinai
cijos Handley taisantis kelią trau
Dr. šliupas, kur tik yra kalbė
kasdieną.
"Gražus
ištik
r
o
reginy*,
prenumeratorių,
tai piningus bust
kinys užbėgo ant lokomotyvo*.
jęs, visur sukėlęs kruvinas pešty
kaip
milžiniški
paukščiai
bando
galima
atiduot,
kam
anie peikiauPrie to keturi vyrai tapo užmušti,
nes, nes jis kalbąs priešai Dievą
lekiotie oru. Žiūrėtojų minios kas ir tikybą, kad jo kalba skel so.
o šefi sunkiai sužeisti.
dieną plaukia, tik lietuvių nelabai bianti anarchizmą ir betvarkę.
Toks manymas rali užganė*
daug matosi, nes jie mažai tepaiso A. M. Stanelis grieštai užginčyjo dinti abi pusi, thi
yra
fa “Lietuvą”
GAISRAI.
į tokius dalykus. *
tam melui, tačiaus policijos vir “Draugą” ir V. V. Rutkauską,
ii
,
* n
28 d. liepos naktį atsitiko nelai šininkas, nežiūrėdamas kame tei nieko vienas kittyun pįebegalės itžj
DEGA GARSUS YELLOWSTQN' TAUTIŠKAS PARKAS. mė vienam lietuviui, apie 28 m. sybė, pritarė kuningui ir įsakė metinėti.
P. j L PačėsaS^ ,
Levinston, M ant.
Garsiame amžiaus žmogui (pavardės neži svetainę uždaryti, Ir tokiu buAmerikoj Yelowstono parke, ku nau). Jis sugrįžo namo jau gir du, rodėsi, likosi nuskriaustos
ris dėl daugelio gamtos stebuklų tas ir atsigulė; kadangi gulėti bu morališkai ir medegiškai visos ap
tapo padarytas tautišku visos Ame vo karšta, tai atsikėlęs atsisėdo į vaikščiojimą rengusios organizaSERGA TRIS KARALIAI
rikos, daugelyj vietų užgimė gais langą atsivėdintų; besėdėdamas ei jos.
Europoje negerai su sveikata
Liepos 15 d. atstovai: P. Duras, kurį pagimdė aplinkinėse siau pametė lygsvarą, ir nupuolė nuo
rinti girių gaisrai. Gesinti ugnį antrų lubų ant šalygatvio. Taip bickas, A. Abraitis, Pečiulis ir trijų karalių: Austrijos — Fnantišsiųsti kareiviai; jiems pasisekė apsikūlė, kad nėra vilties, jog pa- Kišonis nuvyko pas 24 distrikto eiškaus-Juozapo, • \|okietijos —ugnį apstabdyti.
gys. Vis tai girtuoklystės vaisiai. poįįcijos viršininką reikalauti pa Vilhelmo ir Isp;įnijc|xAlfonso.^.
Čionai dabar pradėta taisyti lie rodymų, ar apskundimas, mestas
Grand Rapids, Mich. Sudegė
tuviška
bažnyčia, kurios įkūrimas ant f>r. Šliupo, yra teisingas ir
čia grudų ' krautuvės Valley City
atsieta
arti
šešių tūkstnčių dol. prirodyti, kad įtarimas Dr. Šliu
Milling Co. Sudegė apie 100.000
Parapijos
santikiai
su klebonu ne- po anarchistu yra apšmeiža. Reibušelių grudų. Nuostolius gaisro
geriausi, nors didelių vaidų iki šiol kalautojams pakišta ‘‘Tėvo Kazi
padarytus skaito ant 150.000 dol.
miero”, kapucino karikatūra ir pa
nebuvo.
Lietuvos Sūnus.
sakyta, kad tai darbas Dr. šliupo,
IVhitefįsch, Mont. Šitose aplin
nurodyta, kad Wolter Žibiackas
kinėse atsinaujino girių gaisrai,
IS WILSON, PA.
kuriuos ‘{merkus lytus buvo apČia yra dvi dirbtuvės. Lietuvių reikalavo 25 policistų tvarkas už
stabdįh Gįių užveizda atsišaukė
laikymui, ir neleisti Dr. Šliupui
vedusių yrą apie 10, o pavienių
Nežiūrint, kad protes
į kar|> ministeriją su reikalavimu apie 40. Lietuvių daugiausia dir kalbėti.
tuotojų pasiuntiniai stengėsi per
įdėti ugnį gesinti, ku
karii
ba dūdų dirbtuvėj, bet nuo 2
tikrinti, jog visokie nesutikimai
li neišpasakytai daug
ri ji
mėnesių
nebedirba
naktimis
yra sukeliami per dvasiškiją ir jos
lirbo.
ir nežinia kada pradės dirbti.
tarnus, nežiūrint, kad atsakomy
Boston, Mass. 9 d. rugpjūčio Žmonių be darbo dabar čia yra.
bę už kilsiančius vaidus svetai
užgimė gaisras medžių krautu Draugijos čia kaip ant mielių au
nėje pasiuntiniai priėmė ant savęs
vių distrikte ir padirbo nuostolių ga. • Yra: šv. Jono Krikštytojo
policijos viršininkas nesutiko leisti
daugiau kaip ant milijono dolarių. pašalpinė draugija, susitvėrus 1906
kalbėti Dr. Šliupui. Tačiaus po
vertės. .
m, bet nelabai tvirtai laikosi, nes apmastymo, nusprendė pats būti
Į
jį
3 /’
Siigifiaui, ^Mich. Sudegė čia di nėra didelės joje tvarkos; S. L. prakalbose ir užlaikyti tvarką.
A. 116 kuopa, susitvėrus taipgi Taipgi atsivedė didį būrį poli Pranciškus JuO»upas-Austrįjja$
delės odų .dirbtuvės.
1906 m., bet ir ji serga, gal ne cistų. Dr. šliupas pasirodė ant
1 a -zliua.
Columbus, Ohio. Sudegė čia užilgo ir “šermenįs” atsibus. T.
Franciškus-jv.tizapks
neįgali dėl
susirin
estrados,
sveikinamas
Cryatal arklydė*. Sudegė ir 30 M. D. 57 kuopSTpemai susitvėrė,
pa s ikru tini
kusios publikos, kurios prisi- senatvės. Mhžm
brangių arklių.
kaipo jauna, tai ne tvirtai veikia. rinko pilnutėlė svetainė. Publi mas jį nuvargir
Susitvėrė turbut tik dėl Kudirkos kos entuzijazmas ir gražus užsi kiai nebenusimap
Igai tegyveni
raštų, nes už 1910 metus vos pu laikymas pertikrino policijos vjf- ko, jog karaliuj
EXPLIOZIJOS.
San Francisco, Cal. Ant gar sė užsimokėjo. Ketvirtoji dar nei šininką, kad skundas ant Dr. šliu-' siąs, gal vos kdb
laivio “Phocnix” expltodavo gari vardo neturi, nes vos sevaitė kaip po buvo bjauri apšmeiža. Pątsai
nis katilas. Trįs įgulos ypatos ta atsirado, bet nežinia jau kokia ji kartas nuo karto, publikai delnais
po užmuštos, o dvi sunkiai sužei- bus.
plojant, nusiiminėjo kepurę ir
stoa.
A. Baranauskas su L. Verbliu- plojo sykiu, matydamas, kad lie
gevičium atsilankė čia I d. rugpjū tuviai yra žmonės ir nereikia jų
čio ir laikė prakalbas. Prakalbos ganyti lazdomis, kaip kun. A. Mi
Po
gerai pasisekė. A. Baranauskas lukas tai buvo sakęs.
prakalbų
su
pagarba
pasikalbėjęs
nupeikė darbininkų padėjimą. Pri
vedė faktus, kaip svietiškoji val su Dr. šliupu ir rengėjais, poli
POLICISTAI ATSISAKĖ GIN džia su dvasiškąją stabdo darbi cijos viršininkas apleido svetainę,
TI STREIKLAUŽIUS.
ninkų judėjimą. Kalbėtojas už palikdamas tik du policistų priColumbus, Ohio. 35 iš viso 140 baigė prakalbą žodžiais: “Katrie dabojimui tvarkos laike baliaus,
skaitliaus, polk'istai šitame mieste prijaučiate darbininkams, turit ko kuris buvo po prakalbų.
priimti gynimui streiklaužių, atsi vot už darbininkų teises, kam ru
Pro tetstos.
sakė savo pareigas pildyti.
pi darbininkų laimė, lai prisirašo
Taigi priešai tokį pažeminimą
prie L. S. S.”. Patsai ragino ra- lietuvių, akyse miesto valdžios, ir.
Pereitą sevaitę Jungtiniuose šyties. Sutverta kuopelė iš pen prieš tokius juodus darbus ku
Valsčiuose buvo 231 nusibankruti- kių narių. Bet aš netikiu, kad ji ningo A. Miluko, mes Philadel
nimas, arba ant 65 daugiau negu gyvuotų, nes pas mus dar dan phijos
lietuviai,
dalyvavusieji
už pereitą.
gus apsiniaukęs.
J. 5. M.
jubiliejuje
lietuvių
pergalės
ant
kryžiokų,
viešai
pro
testuojame
ir
išreiškiame
savo
pa Vilhelmas - V etlĮjos karalius
VIEŠAS PASMERKIMAS
Vokietijos \ i Įlipimas nesenai
kuningo A. MILUKO JUO niekinimą šmeižikui ir ardytojui
tokių darbį, kuriuos bendromis guodėsi turįs vi >tį ant rankos Į rieDOJ.© DARBO.
spėkomis veikiame savo tautos ir šo. Pasirodė, 1 kad. tai
Iš PITTSTON, PA.
menkniekis ; Vii teldno kraujas
Mes žemiau pasirašiusieji Phi- apšvietos labui.
Vardan visų dalyvavusiųjų ap- užterštas nuo .pat', gimimo; u.du
Liepo* 18 d. tapo išvežtas į be iadelphijos lietuvių kliubų ir
vaikščiojime kliubų ir draugijų, skauda ir ausį,
ilheimas dąitar
pročių namą Danville, Pa. Alek draugijų įgaliotieji, kreipiamės į
jų išrinktoji komisija:
esąs
baisiai
mi])|uoięs
dvasioje.
visus
lietuviškus
laikraščius
su
sandra Bieliauckas, apie 30 metų
Pijus Dubickas,
prašymu
atidaryti
mums
savo
lietuvis. Proto sumaišymą gavo
Stasys Kišonis,
prisiklausęs pamokslų kapucino tė skiltis išreiškimtii Philadelphijos
A. M. Stanelis,
vo Kazimiero. < Bieliauckas buvo, lietuvių protesto, priešai darbus
A. K. Abraitis.
pačėdus vyras..• Amerikoj išgyve kuningo Antano Miluko. Tikė
no aštuonis metus ir turėjo sutau damiesi, kad joks iš lietuviškų
laikraščių, kuriems tik rupi lietu
pęs $i8ak'*
viškos visuomenės apšvieta ir jos KAIP ATSKIRTI SVIESTĄ
Prisikladsęs kapucino pamoks
supratimas tautiškų reikalų, nr ‘
NUO MARGARINO.
lų apie “marnastis svieto, jis sa
atsakys mum* vietos savo ikil
vo turtą tihdalino į tris dalis: ge
tyse, ka* pianeis* •. i»Lt«ncn»;
Margarinu Amerikoje yra la
resnius drabužius paliko dievo
bai
išsiplatinęs ir vietomis parduo
tai minęairf draugui, šimtą dole
žinotų, kokiais damas kaipo sviestas. Yra labai
rių nusiuntė į ‘Lietuvą savo senai Mir/cv
įranki-.rf nesigėdėjo pasinaudoti pigus būdas atskirti margariną
motinai, tūkstantį dolarių atidavė jisai, kad suardyti Philadelphijos
■uo sviesto. Reikia paimti gaba
tėvui Kazimierui, septynis šimtus lietuvių apvaikščiojimą 500 me
lėli j šaukštą ir pašildyti ant ug
paliko kitiems geriems rtneriams. tų sukaktuvių mūsų sentėvių per
nies, kad ir ant žvakės ar lempos.
Jo auką tėvas Kazimieras žadė galės ties Gruenvvaldu 1410 m.
Jaigu putoja — tai yra sviestas,
jęs nusiųsti į “krajų”.
Apvaikščiojimą minėjų sukak jaigu neputoja, o tik čirška — tai
Panašus atsitikimas buvo čia tuvių rengė bendromis spėkomis
yra/margarinas arba su kuo nors
šėpos 30 d.. Nusižudė su dinamj- 8 kliubai ir apie 20 suviršum ki sumaišytas netikęs sviestas.
U lietuvis Antanas Byhikas gavęs tų in v airių lietuviškų organizaci
prqfo sumaišymą per girtybę.
jų, per išrinktus savo atstovus su
Alfonso-ls
karalius.
Blaivys.
liksiu įsteigti Lietuvių viešą kninDIENRAŠČIO----- ŽALUOSE.
Alfonsui,
kaip Vilhdgyną Philadelphijoje, kuriame tai
rnui, skauda aa'sį. Ji* yra gydo*
knmgynui Lietuvių Muzikaliuos
IS E. ST. LOUIS, ILL.
Salės korporacija paskyrė puikų • “Lietuvoj” tilpo jau keli straips mas daugiau kaip metai, bet tięe*
niai dienraščio reikaluose. Bet kad ko negelbsti. Ausyj bavęs išsitoėOras šiomis dienomis čionai la kambarį dykai.
spuogas. Apsireiškianti apskribai atšilo. Darbai eina negeri au
Draugijų ir kliubų delegacija išvedimai tuose straipsniuose neta
kraujo
di
siai visur galinta matytie darbi- laikė savo posėdžius apkalbėjimui

jieškotojas John Doyle rado šitose rinis
aplinkinėse turtingą aukso ir va
rio gyslą, bet iš radinio negalėjo
naudotiesi,. nes jį sutrynė nusun
kusi nuo kalno uola. Iš jo radinio
galės kiti naudotiesi.
’
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Laikraščių'
“Vii. Žiniose” (N. 57) tūlas Va
balėlis ištraukomis iš Lietuvos
laikraščių patvirtina apverktinąjį
Lietuvos inteligentijos padėjimą.
Tikrųjų inteligentų Lietuvoje la
bai mažai likę, o dar išlikusieji
nieko negalį veikti, nes vieni jų
nuo žmonių atskirti, kitiems truk' doma, treti įtupdyti į kalėjimus. —
Lietuvoje esant dabar “gadynė
baimės, kinkų drebėjimo ir viso
kios rųšies šnipų viešpatavimo”.
Visokios idėjos nebegalinčios pa
tapti aktyvinėmis ir nebetenkan
čios savo prasmės. Tai-gi išeina,
kad Lietuvoje visam-kam atėjo ga
las ir ant amžių amžinųjų....
P. Vabalėlis visgi dar mato tūlą
darbelį Lietuvos inteligentijai —
tai tėvynės praeities, dabarties
žmonių būdo, folkloro tyrinėjimai.
O ir patį visuomen.-kulturipį dar-]
bą tikis galima esant prikelti iš
numirusių:
* “jam tik reikia rasti linkmė,
užtikrinanti to darbo produktyviškumą prie mūsų aplin
kybių”.
Dieve-gi duok, kad ta išganyto. ja “linkmė” juo greičiausia būtų
.suj ieškota. —

Vidurys tankiai vadinamas auk
so viduriu, taigi ir iš trijų dalykų:
praeities, dabarties ir ateities, vi
durinis yra auksinis.

JAIGU KUDIRKA KELTŲSI ISZ KAPO

Kaip mintis galvoje, taip žodis
kalbcje yrą nepastovus dalykai;
žmonės per amžius bando juos pri
kalti prie vienos vietos, prie kry
žiaus, bet jie vis prisikelia iš nu
mirusiu.
‘N

Ir visai nepraktiški žmonės tan
kiausia turi titkai praktiškąjį pro
tą: grynasai labai mažai kam te
praeinamas. " A
Paukščiai prieš meilės laiką gie
da, o meilėje nutyla. Lietuvių
poetai prieš meilės laiką tyli, mei
lės laiku gieda, o po šliubui dide
lėm raidėm rašo į laikraščius
“ačiū” gerbiamiems kuningėliams
už išdegintas prie šliubo žvakes.

JONAS SUTKUS.

“Draugas” (N. 32) paduoda ži
nią. jog Scrantone, Pa. rugpjūčio
2 dieną seserų seminarijoj didelėse
iškilmėse daug lietuvaičių ir slavokių gavę seserų abitus. Įstoję į
novicijatą septynios, o patapę pil
nomis seserimis šešios lietuvaitės.
— Dėl šitos progos “Draugas"
klausia, ar S. L. R. K. A. nepri
derėtų šelpti lietuvių seserų vie
u d. rugpjūčio, mieste Worcesnuolijas. "Draugas”, mat, nežino teryj pasimirė jaunas dar lietu
naudingesnių dalykų.
vių raštininkas Jonas Sutkus. Gi
męs Žemojo Panemunio parapijoj,
Naumiesčio paviete.
“Kovos” redakcija nei kiek neLankė jis Marijampolės gimna
beperkošia jos korespondentų pri ziją, o paskui Seinų dvasiškąją Se
siunčiamų sutrų. Šitai koki nu- minariją. Atkakęs Amerikon, pa
bjaurybė
patalpinta stojo į Valparaiso universitetą.
turtinanti
‘Kovos”. N. 32J psl. 396:
Kaipo raštinikas, jis žinomas po
“Jau bus trįs mėnesiai, kaip pseudonimu Rudšilio Špilkas. Raš
numirė S. Barzdelis, kuris teliai jo dauguma humoristiški ir
prigulėjo prie S. L. A. 156 toki jam labjausia sekėsi rašyti.
kuopos. Žinoma pareikalavo
Dirbo jisai “Lietuvos” spaustu
iš S. L. A. Centro valdybos, vėj. bet gavęs džiovą, turėjo nuo
kad išmokėtų velioniui po- darbo pasitraukti. Sudrutinimui
!__________
smertinę ir tie atsisakė mo sveikatos buvo iškeliavęs į Alabakėti.
mą ir ten išgyvenęs metus, truputį
Liepos 10 dieną buvo sti'i- susidrutino, pradėjo vėl dirbti.
• rinkimas S. L. A. 156 kuopos NetJgai vienok pajiegų pateko: po
Nutarė nncni
molu vėl atsiėjo kraustytiegana trukšmingas.
pusei metų
mėnesinę mokestį nesiųsti į si j šiltesnius kraštus.
Iškeliavo
Centro iždą, pakol posmertinę pirmiausiai j Texus, o iš ten į
neišmokės. ■
VVorcesterį, kur turėjo brolį. Bet
Ar negeriaus būtų numiru čia jau ne ilgai prisiėjo gyventi.
sį S. L. A. narį nusiųsti Pasimirė ii-d. rugpjūčio. Kūnas
Centro valdybai ir tegul išsi- palaidotas 13 d. rugpjūčio.
, kepę suėda”.
Pasiliko dideliame varge jo moJaigu koks besmegenis, netu B;erįs Leonora Sabonskaitė.
(TVV1111 qVh jausmų
lOttcmit kores
rintis nei gyvuliškų
pondentas parašo panašias šlykšty
bes, tai-gi redakcija, juk turėtiama tur-būt geresnius pajautimus,
privalėtų išmesti jas į sąšlavyną,
o ne dėti į laikraštį ir tokiu būdu* Apie mūsų ir ne mūsų sodžius.
žeminti jį. — Bet rasi “Kovos"
Nei viena tauta taip nevaikė žo
redakcija skaito tokius burnojimus
geru ginklu prieš jos nekenčia džius, kaip vaiko juos lietuviai.
mus “tautiečius”.- Jai taip būtų, Kad ir iš gerų patriotiškųjų jaus
tai rodytų tik galutinąjį socijali- mų tas apsireiškimas gimęs, tastų minties ir doros nusihukimą.— čiaus jisai daeina iki ligotumui ir
iš tūlų atžvilgių pasidaro kenks
mingas. Viena, per daug didelis
P. J. Stirbis, rėmęs savo neti dabojimas j atskirus žodžius bai
kusiomis karikatūromis ir kitokiais siai kenkia minčiai bei jos laisbūdais “Progresą”, o tuo ir “Atlas vam besiplėtojimui, ir dėl to gal
Trading Asocijaciją”, “Kovoje” iš dalies, męs iki šiol neturime
užreiškia dabar, kad “darbas reik didelių mintytoji!. Antra, — iš
sykį užbaigti” — užvesti provą aiškinant žodžių kilmę, labai greit
prieš Jocį ir uždėti areštą ant jo pradedama nebežiūrėt teisybės ir
turto, koks yra. Tuo tikslu kvie per fas et nefąs visi žodžiai skai
čia visus, kuriuos tik Jocis apga toma originaliniais lietuviškais. —
vo ar norėjo apgauti, kad prisių Mūsų gadynėje kiekvienas, kas tik
stų laiškus ir kitokius dokumentus, pradeda rašinėt straipsnelius, jau
yra “filologas”, kalbos “žinovas”.
reikalingus bylai.
“Nors vargiai — sako — Apie kalbotrių veikalus, apie kal
£ galima bus atsilyginti sau iš- botyros mokslą, jis, tankiausia, ne
vyliotus piningus, bet reikia turi mažiausio supratimo,, bet, ne
padaryti galą Jocio apgavy- žiūrint j tai, jis drąsiai imasi “kal
i
stėms, kad apsaugoti kitus nuo ti” žodžius, “taisyti” kalbą, lietuapgavimo, kuris, regis, vėl, vinti nelietuviškus žodžius.
Žodžių kalimas bei kalbos tai
jau po kitu vardu, rengiasi
symas
yra perėjęs visokius rubebiznį varyti.”
žius,
Bekaldarni,
betaisydami žo
'Nelaimingos aukos!
džius, kai-kurie . mūsų rašytojai
(pvzdž. Bytautas, Laukis) yra jau
sutverę kasžinkokį baisų volaFILOZOFO NEBUVĖLIO
puek’ą, pagal savo konstrukcijos
GUDRYBĖS.
nei kiek nepanašų j lietuvių kal
bą. Kad lietuviai galėtų suprasti
Visi žmonės yra vienpusiški
jų kalbą, beveik reikia taisyti sdcbatsiuvys vis kreipia akį į kojas
ciališkus žodynus. — Sitaip-gi at
kelnių siuvėjas — į blauzdas ir
sitinka su panašiais rašytojais vien
kulšes, barzdaskutys — į barzdą dėlto, kad jie, neturėdami kalboir plaukus, kepurninkas — į kepu
tyrių pajautimo, nepasirūpina nors
rę. dailydė — į baldus, biznierius, kiek susipažinti su lingvistika ir,
— į kišenių ir taip toliaus be galo.- išgalvoję savotiškus logikos kur
palius. elgiasi su žodžiais panašiai
Jaigu nebūtų ubagų, daugeliui kaip Procrustes su savo svečiais,
hnonių nebūtų kaip parodyt savo kuriems jis turėjo tik vieną lo
nielaširdystę ir daugelis šventųjų vą ir nukirsdavo kojas ar galva
tebūtų patapę šventaisiais.
nesutelpantiems j tą lovą, o iš♦empdavo per mažus. Siandieni-

KALBOS DALYKAI.

Jaigu KUDIRKA keltųsi iš kapo, jo dvasia apsidžiaugtų, pamačius savo veikalus
surinktus, atspaustus ir daugybes lietuvių skaitomus,bet... draug ir nuliūstų, regCdama P° savo vardu atspaustų žydelio Loevy vardą, o be to, nuliudus, bene atkartotų
kilą syk pasakytus žodžius: Na, tiek to, žydai-semitai skriaudžia mus, arijonus. Prie
to esame pripratę ir tai ne dyvai...-Tik reikia, man, rodosi, stebčties, jaigu lietuviai
|Upa paskutinį kaili nuo lietuvių?’—
•

•

*

somis indo-europiškos giminės kal
bomis ir j ieškoma bendrųjų žy
mių kaip texicon’e, taip konstruk
cijoj ir santaikoje,
Ir gothų
kalba
(seniausiojii
žinoma germanų giminės kalba)
šiandien yra tyrinėjama, palygi
nant ne tik su slaviškomis, bet ir
su visomis kitomis indo-europ.
kalbomis.
Šitokie
tyrinėjimai,
prasidėję vos 19-jo amžiaus pra
džioje (Fr. von Schlegd’is, Fr.
Bopp’as), trumpu laiku pasiekė
didelių rezultatų. Svarbiausias jų
— yra išaiškinimas, kad indėnų,
persų, -armėnų, albanų, graikų, latinų, keltų, germanų, aisčių (bal
tų, lietuvių) ir slavų kalbos turė
jo vieną bendrą prokalbę, jau la
bai žiloj senovėje pradėjusią skirstyties į dialektus. Iki šių dienų
indo-europistams iš dalies teberūpi pilnai atvaizdinti tą bendrąją
prokalbę. •
Iš kalbotyrių ištyrinėjimų męs
žinome, jog kiekviena dabartinių
indo-aurop. kalbų turi daugybę
tokių žodžių, kuriuos atsinešė iš
bendrojo tų kalbų lopšio ir už
laikė juos panašioj ar apkitusioj
išvaizdoj iki šių laikų. Tokie žo
džiai, kaip: liet, rasa, latin.ror,ris, indėn. (sanskr.) rasa, slav.
rosa;—liet, rožė, Uturosa, graik.
rhodon, german. rose, sen.-augšt.
germ. rosa, ai r. ros, slav. rosa;
— liet, diena, latin. .diesv sanskr.
d y u, goth. dags, skarų!. run.
dagar, slav. dieA;
visi,, jie yra
bendro ind.-eur. paėjimo*,).
Kita vertus, jau iš yilhęĮmo von
Humboldt’o laikų žipome.Įcad kal
ba nėra sykį ir ant y^sados nukal
tas įrankis (argOjn), jįiet yra
“Vjien. Liet.” redakcija bijo, kad nuolatos atsinaujinąs žmogaus
kalbotyra “išmėtys iš mūsų tau dvasios veikimas (ęnergeia).
tiškojo (1) žodyno” “mūsų šak Taigi kiekvienoj kalboje męs ganinius (sic) žodžius”. Nereika
♦) Žodis karalius, kuri ‘*V.
linga baimė. Ji pranyks, jaigu
tik bus suprasta, kad lygintinė Lieuvninkų” red. įrašė į “slaviš(nebūtas daly
kalbotyra *nei mintyj neturi “mė kai-gothiškųjų”
tyt” iš kokio-nors žodyno žodžius, kas!) skaičių, paeina uuo frankų
bet ima juos kaipo esantį faktą ir garsingo imperatoriaus Carolus’o
tik įieško to fakto pradžių bei pa V vardo (1510—1558). Taip ly
giai Romos imperijoje po garsin
mato.
v
gam Caesarui visi imperatoriai bu
Lygintinė kalbotyra tyrinėja vo vadinami caesarais; vokiečiai
kalbas, palygindama kitas su ki ir iki šiol savo imperotorius vaditomis. Todėl-gi ji ir vadinas ly dina kaiseriais, t. y. caesarais, o
gintinė. Tyrinėjant kokią indo-eu- rasai carais (liet, ciesoriais) ir-gi
ropiškųjų kalbų, lyginama ją su vi- caesarais.

nė lingvistika yra natūralistiškas
mokslas; ji pasmerkia barbariškąjį
žodžių tampymą bei kapojimą ir
tyrinėja vien kalbos prigimtį, ly
giai kaip biologas gyvatos apsi
reiškimus.
Salimais su žodžių kalimu ir tai
symu pas mus eina svetimųjų r.nisų kalboje žodžių aiškinimAs musiške kilme. Ne per senais laikais tokie aiškinimai labai juokingų dalykų buvo pasiekę. Lie
tuviškumu užsidegusiems žmo
nėms Siono kalnas galėjo būt gi
męs iš mergos sijono, Koelno mie
stas iš lietuviškųjų kelnių ir t. p.
Paskutiniais keliais metais tokie
aiškinimai didžiai sumažėjo. ■, Tačiaus dar neišnyko. — Net tokie
rimti tyrinėtojai kaip K. Būga
kartais dasileidžia panašių daly
kų (leiskįmt žodis nabašnikas
jo išvedamas iš ne-be-estin i n k a s, tu<5 tarpu kai šis žo
dis yra perimtas iš lenkų nieb o ž - c z y k, paeinančio iš niebo,ž-ec, n i e - bož-ec-i k).
Dabar “Vienybės Lietuvninkų”
redakcija užsimetė palaikyti lietu
višku žodį k u n i n g a s. Atrama
tam užsimetimui tą teturi, kad
“mūsų
kalbotyra”
apie
žodį
k u n i n g a s “paskutinio savo žo
džio neištarė”.* Nežinome, ką “V.
Lietuvninkų” vadipa “m ūsų kal
botyra”, nieko todėl apie ją nega
lime pasakyti. Bet gerai žinome,
kad apie žodį k u n i n g a s senai
yra pasakius savo paskutinį ir
paskučiausį žodį viso pasaulio kal
botyra. (Tame galima persitikrinti,
perskaičius Leskieno, Bmgmano,
Brueknerio, Jauniaus, Būgos ir ki
tų veikalus).

lime regėt kas metai susitveriant
daugybę naujų žodžių. Ir tai ne
būtinai dėl-to, kad kas nors spir
tų iš šalies, bet labjausia dėlto,
kad žmogaus dvasiškas augimas
neturi gakx Neaiškus jausmas,
šiandien išreikštas vos riktelėjimu,
tyloj gali būt ištirtas ir pareiš
kimas kitaip. Žodis, šiandien, tu
rėjęs vieną prasmę, ilgainiui gali
reikšti keletą daigtų arba ir visai
ką kitą.
Suprantamas dalykas, kad kiek
vienoj indo-europ. kalboj, amžiais
gyvenus daugiau ar mažiau savystoviu gyvenimu, užgimė į tą lai
ką daugelis savotiškumų ištarime
ir
reikšmėje
senų
ir
daugelis
visai
naujų
žodžių.
Tokie
nauji,
savi,
žodžiai
pavyzdžiui, 1 e t u v i ų kalboję yra tėvas (senob. liet, tavas*)
vokiečių kalboje hock (goth.
hauchs; senob. friz. hach, senob
sax. hoh, daba r t. angį, high)
koenig (goth. kuning) ir tt.
Dar vėliaus kiekviena atskira
ind.-europ. giminės prokalbė iš
siskirstė į dialektus, ilgainiui pa
tapusius savystovėmis kalbomis.
Taip, aisčių prokalbė išsiskirstė j
prūsus, jotvingus, lietuvius, latvius ,*
daliartiniu gi laiku tarp lietuvių
męs išskiriam žemaičius, augštaičiiB, žemaičius-rytiečius, žemaičius-vakariečius, augštaičius-rytiečius, augštaičius-vakariečius
ir
11
Germanų
prokalbė
iš
siskirstė į gothus, skandinavus, va
karinius germanus, o tie savu ke
liu išsiskirstė: gothai į: ostgothus, vandalus, burgundus; skan
dinavai į: aislandus, norvegus,
švedus, danus; vakar, germanai į:
anglo-saksus, frizus, neiderlandus,
vokiečius. Lygiai taip pat atsiti
ko su indų, persų, graikų, albanų,
italų, keltų ir slavų prokalbėmis:
visos jos išsiskirstė į didesnį ar
mažesnį dialektų bei kalbų skaičių.
Lygintinei kalbotyrai, tyrinėjant
kokią-nots ind.-eur. kalbų grupę,
visuomet rūpi tų kalbų bendrosios
žymės: bendri žodžiai, fonetikos
dėsniai, morfologijh.... Šitokiu
būdu yra vaizdinama kiekvienos
atskiros grupės, aisčių, germanų
ir k. prokalbė.
Atvaizdinus tūlos, leiskim ais
čių, prokalbės visas ypatybes, ga
lima jau matutį, kokie lietuvių kai*

■SS———-Sbos žodžiai yra užsilikę dar iš ais
čių prokalbės, kokie jų priklauso
vien lietuvių (ne bendrai su prū
sais ir latviais) prokalbei, paga
lios, kokie jų yra įgyti, susidu
riant su kitų grupių kalbomis..
Paprastai esti taip, kad juo
veiklesnė, gyvesnė yra tauta, juo
ji daugiaus susiduria, sueina į vi
sokeriopus santikius su kitomis ir
tai ne tik su savo giminės tauto
mis. Tokie susidūrimai būtinai
atsiliepia kalboje.
Susidurinčios
tautos geresniam susipratimui per
siima viena nuo kitos reikalin
giausius jų kalbų žodžius ir ilgai
niui tie žodžiai pasilieku kiekvie
nos tų kalbų turtas. >
Lietuviai, kaip ir kitos ind.-eur.
tautos, niekad negyveno ^atsiskyrę
chiniškąja siena nuo kitų tautų.
Yra manoma, kad labai, labai ži
loj senovėje lietuviai artimiausia
sugyveno su slavais ir {tai-, gana
ilgą laiką. Šitas senobinis sugy
venimas didžiai subendrino lietu
vių ir slavų kalbas. Kiek vėliau
į lietuvių ir slavų tarpą įsikišo suo
miškosios giminės. Ryšiai lietu
vių su suomais paliko žymes kaip
lietuvių,. taip suomų kalbose. Dar
vėliaus, krikščionių eros pradžio
je, lietuviai pradėjo susidurt ir su
germanų giminėmis, o taip-gi
(nors mažai) ir su latinais. Kad
slavų, suomų bei germanų kalbose
randasi lietuviškų žodžių, o lietu
vių kalboje randasi slaviškų, suo
miškų bei germaniškų žodžių, ta
me nėra nieko stebėtino. Taip yra
visoj gyvuojančio j pasaulėj. Tiek
kokios-nors laukinės Afrikos tau
tos, arba siaurinai eskimosai ar
oleutai, gyvendami savo apmiru
siu, gyvenimu, neturi progos ir rei
kalo susirišti su kitomis tautomis,
— ir į jų šnektas neįeina beveik
nieko naujo iš šalies.
Su kuo paskiausiai sugyveno lie
tuviai, męs labai gerai žinome, ir
šitais paskiausiais laikais (apie
1000 metų) naujai įgytus žodžius
gana lengvai galime išskirti.
Krikščionijos bei jos nešėjų įtek
mė Čia vra didžiausi. —
Baidyties gyvenimo eigoje įsi
gytų tokiu ar kitokiu būdu žodžių
yra labai neprotinga. Tyčia at
metant vieną ar kitą žodį, labai
tankiai atmetama ir tikras supra
timas dalyko, kurį tuo žodžiu pa
vadinta. Dar neprotingiau yra
tyčia ir su įnirtimu “taisyti” kal
bą, nes ją reikia tik studijuoti.
Visi kalbos “taisytojai” yra pana
šus į tą viduramžių karalių, ku
riam latinų kalba pasirodė ne ga
na graži ir jis užsimanė ją patai
syti. Tačiaus, nors jis buvo ir
karalius, į jo pataisymus niekas
nedabojo, ir, norėdami išmokti latiniškai, visi po senovei skaitė la
tinų autorius.
Norint gerai išmokti lietuviškai,
įaip-gi nereikia daboti į visus kal
bos “taisytojus”, bet imti gyvos
lietuvių kalbos pavyždžius, kokius
turime mūsų pasakose, dainose bei
raudose.
Naujus žodžius kalboje tveria
pats gyvenimas *ir tik vartojančių
tą kalbą žmonių kalbinis pajaatimas bei skonis gali nuskirti tiems
žodžiams ilgesnį ar trumpesnį bu
Kl. Jurgdlionis.
vimą.

mūsų amžiui ir jisai nupuldė lie
tuvius ir privertė daugybę jos ge
riausių sūnų j ieškoti duonos kitur,
plačiame, pasaulyje, šiandien dau
gybė lietuvių iškeliauja iš tėvynės
vien dėlto, jog neranda tėvynėje
duonos, o neranda jos dėlto, kad
nemoka rasti — nemoka amatų ir
kad Lietuvoj nėra pramonės
Svetimi perka žemes, steigia dirb
tuves, o pačius šalies gyventojui
veja laukan dėlto, kad jie nemoka
naujų darbų. Svetimi amatinin
kai, svetimi pramoninkai naudoja
si Lietuvos turtais vien dėlto, kad
patįs lietuviai- nemoka išnaudoti ša
lies gėrybių. Ir pašekmė, žinomi,
esti tiktai viena: kas nemoka gy
venti, turi elgetauti.
Šiandien jau lietuviai pradeda
atkreipti savo atidžią į amatų rei-.' ,
kalą, į reikalą pagerinti būvį lie-,
tuvių-darbininkų. Ir ištikro jat
labai laikas tai suprasti.
’ J
“Aušros" draugija, kuribs tiks
lu ir yra šviesti lietuvius apskritai,
skubinasi kuogreičiausia įsteigti
amatų mokyklą. Pirmoji “Aušros”
kuopa Chicagoje nutarė būtinai
įsteigti tokią mokyklą šiuose metuose, nes atidėjimas įsteigimo.
reikštų didelius nuostolius visai
tautai, Prie šiltos amatų mokyklos, kaip
1
patiria\nuo komisijos,
bus įsteigtas
steigtas ir skyrius piešimo
planų, taipgi skyrius mokinimo
aritmetikos ir į ngliškos kalbo«.
Įsteigimas tol ios mokyklos, kaip
išskaitė komisija, lėšuos į 2 tūk
stančiu dolerių, kurias tai lėias ži
noma, viena “AuSros” kuoja 1 jo
kiu būdu negales uždengti. Vie
nok ji, kaip mątįyt, tvirtai tiki, jog
visuomenė reikalą parems ir tokiu
būdu prigelbės įvykdinti gyveniman senai reikalingą dalyką. VVr-?Į
tetų plačiai visuomenei tuo reika
luištikro
..................
' '
pasirūpinti.
k
| 1
Pritarėjas^.

1S VISUR.
ITALIJA TURĖS KARIŠKUS
ORLAIVIUS.
Nesenai Italijos parlamentas nu
tarė įtaisyti kariškuosius orlaivius.
Dabar jau padaryta kelios kariš
kųjų orlaivių prabos. Žinovai pri
pažinę kad geriausiai tiksią ka
riškiems reikalams orlaiviai^ pada
ryti pulkininko Moris ir jo pagelbininkų.

j Netoli Kopėjos paskendo ja
ponų laivas “Tėtsurei-Marui”, ve
žęs 240 žmonių, 40 išgelbėta, vi
si kiti dingo. , IM
|| Buvusi Belgijos karalienė,
našlė po karaliui Leopoldui, beišr
tekanti už tūlo prancūzclio, netu
rinčio jokios profesijos.
Įdbmi
našlės karalienės gyvenimo historija. Būdama kiemsargio duktė,
ji tiek pakilo, kad patapo karaliaus
pati. Karalienė ji buvo tik n
dienų, nes už tiek laiko po vestu
vių karalius Leopoldas mirė. Dabar-gi buvusi knraHenč ketink Į Iš
tekėti už tokio žmogaus, kurs yra
beveik valkata.

' '
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|| Ispanijoj, kuomet tūlą suareš
tuotą San Sebastian mieste žmoSVARBIAUSIAS ŠIOS gų
— —
susirinkusi stovežė į Bill
DIENOS REIKALAS.
tyje katalikų minia rėkė "Ilgiaušių metų popi< iui ir karaiui! šaGyvenimas išvelka nuolatai nau lin valdžią!”
jus reikalus aikštėn, kurie it jū
ros vilnis, “kįla ir grimsta plauk
|| Iš Peterburgo išsiųsti senato
damos”. Kai kurie reikalai įvyk riai darė revizijas Kijeve pas san
inanti gyveni man, vadinas, žodis taikos teisėjus. Susekta, kad teisė
pakeičiamas darbu, kūnu, kiti gi jai ima kyšius, užtai jie tapo nuo
pakįla ir grimsta — užmirštim vietų prašalinti. Jie vienok užti
tarpe nugrimzdusių užmirštin bu- krina, kad kitaip negali gyventi;
va kartais ir gana svarbus reika- nes nuo senai algų negauna. ^Kut
lai, kurie vėliau išnaujo iškjla nau dingo piningai paskirti teisėjų al
joje formoje ir būtinai reikalauja goms, nežinia?
įvykdinimo.
Svarbiausiu šios dienos reikalu
|| Ligonbutyj Aenconne, Pran
yra — steigimas amatų mokyklų, cūzijoj, viena mergina miegi jat
ir šitas klausimas turi tokią milži 5 sevaitės ir daktarams iki šiol ne
nišką svarbą, kad jį būtinai reikia pasisekė jos prikelti.! Maitina ją
įvykdinti gyvenimam Atidėjimas {čirkšdami po oda piepą. ‘ V
j
šiandien to taip svarbaus klausimo
reiškia visai mūsų tautai naujus di
į Hamburgo garlaivių kompa
delius nuostolius.
nija atsišaukė į “Germaniu”, HoJaigu mes būtume * anksčiau waldo ir Kolbes laivų varstotus si
įsteigę šitokią mokyklą, tai šian prašymu subatoj paleisti nuo dar
dien kaipo tauta stovėtume kur bo visus darbininkus, jaigu ik»
kas augščiau kultūriškai ir materi- tam laikui Hamburgo kompanijos
jališkai, nes amatSi kelia tautą darbininkai nesugrįž darban.
Amatininkai paprastai, uždirba ge
riau ir dirba daug lengviau negu
Į Iš Indijų Amerikon pradėjo
ne amatininkai, kartu gi, supran
keliauti
indėnai.
Penki laivai
tama, jie stovi ir kur kas augš
pereitą
mėnesį
į
Kaliforniją
atga
čiau visame už paprastus darbinin
beno
1500
indėnų,
o
dar
daug
yra
kus. Todėl, jaigu mūsų tautoje
pasirengusių
iškeliauti.
būtų daugiau amatininkų, tai ir
pati tauta šiandien daug augščiau
|| Italijoj mieste Gaki gyvenistovėtų.
Reikia apgailėti, kad iki šiol per- mų samdytojai, |cSė su demonmažai rūpinomės! amatais. Kiek stracijoms protestus dėl augštų gy
vienas tėvas manė, kad ir jo sūnus venimų kainų. Pašaukta kariu' **“* 1į
gali taipjau žemę rausti kaip ir menė tuoj aus-, pradėjo šaudyti
jisai ir valgyti juodą duonos phitą. demonstrantus, užmušė keturis, o
Bet šitokis manymas jau netinka daug jų sužeidė
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Parašė, bendradarbiaujant kitiems mokslininkams,

P. D. Chantepie de la Saussay?,
Teologijos profesor. Amsterdame,

Vertė J. Laukis
jam visokius klausimus, idant atsižinoti, ant kiek jo at
sakymai sutinką su Maižio įstatymais ir ar jis ištikro nėra
anuoju žadėtu Messijumi. Mahometas blogai kvotimą iš
laikė, nė kartą nepasakęs gerai patriarchų genealogijos ir
žydai ant visados nusikreipė nuo jo. Iš savo pusės ir Ma
hometas, patyręs savo klaidą, pasiskubino nuo judajybės
atsiskirti; pirmiausiai savo padavadijimą nialdoje veidu
kreiptis linkui Jėruzolimos jis pakeitė atsikreipimu į Mek
ką, o pasninką iš 10 tišri perkėlė į arabišką mėnesį Ramadan, laiką, kuriame buvo duotas Korano apreiškimas (Sura
2, 181). Jam tuojaus pasidarė aišku, kad jis veikia krikš
čionybės dvasioje ir tokiu budu pas jį užgimė Teorija sulyg
to, jog “rašto savininkai”, kaip jis vadino žydus ir krikš
čionis, nors ir gavo apreiškimą nuo Muso (Maižio) ir įso
(Jėzaus), bet vėliaus jie perkeitė ar pačius apreiškimo žo
džius, ar jų aiškinimą (šitame mahometoniškieji teologai
skiriasi) ir tokiu budu inpuolė į visokius išklydimus. Prieš
krikščionišką mokinimą apie trejybę, kurią jis skaitė tikra
tridievija (Dievas, Jėzus ir Marija) jisai Korane vedė
•smarkią polemiką. Jis tikrinoj kad įsa teisingai buvo Die
vo pasiuntiniu, kurį Dievas stebuklais iškėlė, vienok ne
pripažino, idant jam ir jo motinai prigulėtų dieviška gar
bė. Bet rašto savininkai, prie kurių jis kartais priskaitė
ir sabėjus, užima visai kitokį padėjimą negu stabmeldžiai:
' šitie visai teisybę pavertė į niekus, anie gi šiek tiek jos
turi, nors sudarkytame pavidale.
’
Kas atsieina politiškų dalykų, tai Mahometas kaip
su žydais, teip su Med*nos stabmeldžiais padarė užpuolamią ir apginamą sandarą, palikdamas kaip vieniems teip
kitiems jų buvusias teises ir papročius, tik jie turėjo gel
bėti pranašui karėje ir jokiu budu neprivalė remti jo prie
šų. Pamaži paviršutiniškai prie bendrijos prisidėjo dide
lė chazradžitų ir auzitų dalis, nors jie visuomet pasiliko
abejutais ir kritiškoje valandoje neištikimais šalininkais,
dėlko Koranas tankiai juos nupeikia kaipo veidmainius
(monafikun). .Širdyje inpykę ant svetimo ateivio, jie ap
verkė tėvų papročių puolimą ir, kaipo tikri arabai, su noru
butų gryžę prie pirmesnio dalykų padėjimo; bet galybė
buvo ne jų pusėje ir jie turėjo pasiduoti Mahometo šeimi
ninkavimui.
Mekkos gyventojai manė, jog jie laimingai atsikratė
nuo netinkamo pamokslininko ir skaitė, kad mediniečiams
jis teipgi greitai atsibos; bet jie skaudžiai apsiriko. Maho
metas sau už tikslą pasistatė apimti savo prigimtą gardą
i.r, nors šitas sumanymas galėjo išpradžių rodytis Juokingu
tam, kas žinojo skirtybę terp gana didelio vaizbiško gardo
ir menkutės Medinos, vienok pranašas nė ant minutes ne
leido jos iš akių, kolai nepadarė savo. Bet šitam rrikėjo
ne maža laiko; išpradžių Mahometas turėjo pasitenkinti
tųomi, kad darydavo nedidelius plėšikiškus užpuolimus ant
vAizbiškų mekkiečių kirbinių (karavanų), kurios atgal ei
damos iš Syrijos ėjo arti pro Mediną. Šitas amatas Me
dinos gyventojams patiko kaip geriau nereikia, kadangi
arabai, kaip ir kitos klajoklinės tautos, kurdai, turkmėnai ir
k. iš prigimimo buvo plėšikais. Priegtam nevisuomet net
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būyo užlaikomas šventas mėnesis, kuriame viešpatayo vi
suomet taika ir šjitoje dėstyje dalykui pasiekus Mahometą,
jis kaltininkus atleisdavo, lengvai pabaręs^jSura, 2, 214).
Ar jis pats davinėjo tam prisakymus, kaipyra*TVtl linama,
liksis neatsižmota, bet jei ir teip tas butų, tai jo negalima
už tai sunkiai teisti; toksai Rytų paprotys: ten leidžiama
o kartais net prisakoma kariškas vylius ir visokia gudry
bė prieš nevidoną, buk tai bjauriausia išdavybė ar atviras
duoto žodžio laužymas.
»
'
Žinomas dalykas, šitie užpuldinėjimai darė ne maža
nesmagumo Menkos vaizbininkams, kurie, vedami AbuSpfjano, esančio nuo to laiko Mekkiečių viršaičiu, ryžosi
tokiam plėšimui padaryti galą. 16 kovo 624 m. ties šuliniu
Bedr įvyko- mušis ir, nežiūrint į didelį mekkiečių viršinimą
. skaitliumi, sulyginant su teisatikiais, šitie išlaimėjo pilną
‘pergalę; daugelis prakilnių ir turtingų koreišitų pateko ne
laisvėn, kas, neskaitant paimto grobio, žadėjo dar gerą
išsipirkimą. Idant išvengti vaidų terp godžių arabų, Mar'honietas apreiškė, jog penkta grobio dalis turi priklausyti
jam, tariant teisatikių išdui, lykis gi turi būti padalinta ly
giai terp visų mūšio dalyvininkų. Bet įspūdis, padarytas
puikios pergalės Medinoje ir beduinams buvo dar didesne
svarba negu grobis. Pačiame garde nieks daugiau-oįrišdryso atvirai eiti prieš pranašą; vieni tik žydai nesuprato
tilįro dalyko padėjimč, bet ir jie greitai buvo išvesti gana
nepadoriai iš tikėjimp tariamai sau rymčiai.
Neužilgo
patam menkas niekas patraukė -su savim kruviną susirėmimį su žydiška genčia Kainoka; žydai turėjo pasiduoti; tur
tai jiems buvo atimti ir jie patys išvaryti iš gardo. Džiaug
damiesi tuomi, kad liko gyvais, jie skubino apleisti Arabi
ją ir apsisėdo senoviniame Bazane. Tas pats likimas se. kąntį metą ištiko gentę benu-Nadir, kuomet mekkiečiai atsikeršijo Mahometui ties Ochodu už sumušimą jų pernai
metą ties Bedru. \Jr tarytum šita nelaiminga tauta buvo
kurčia ir akla visokiems prasergėjimams! Žydai buvo dar
tięk neatsargus, katk-įėjo į susinėsimus su Mahometo prie
šais laike teip vadinamos karės už apkasų 627 m. Per
galė ties Ochodu neatnešė mekkiečiams jokios naudos, to
dėl jie ryžosi apgulti Mediną su geromis arabams kariš. komis pajiegomis; žydai ir visokios beduiniškos gentės pa
žadėjo jiems savo pagelbą. Teisatikiai neišdryso šį kartą
stoti į nelygią kovą su priešu atvirame lauke; jie užsidarė
garde ir vieno perso/ Salmano patarimu padarė neprieina\
raiteliams atvirą gardo dalį, apkasdami ją giliu ir pla
čiu Tavu; nuo to šita karė gavo sau vardą už apkasu.
Priešai labai pyko už tokį darbą ir kaltino Mahometą var
tojime nepriderančių gudrybių, tuomi labiaus, kad tas nu
sidavė ir jie turėjo gryžti atgal su nieku. Ir šiuo žygiu
žydams teko savo atsiimti. Mahometas išėjo dabar prieš
be^iū-Koraicą; žydai buvo sumušti ir nusprendimas mirti
nai sergančio Sa ado, auzitų vado, kuris buvo ant jų įnir
tęs, skelbė, jog vyrai turi būti nugalabinti, o^ moterys ir vai
kai paversti į vergus. Mahometas užtvirtino šitą nuspren
dimą ir 600 žydų buvo užmušta. Baudimas buvo žiaurus,
bet pilnai sutinkąs su tuolaikiniais kariškais įstatymais, teip
. kad nėra jokio pamato Mahometą laikyti už tai žiaurum ir

čaime teip lygiai, kaip leidžiame ir kviečiame
klastingu, nors teisybe, yra tai Imusub- žydų rsmusftnas. Sabel Coli i ii s.
savo kūno veiksmą: ir mes tą darome visai
Dėlei šito kaltinimo pilnai teisinga J^uSppatėmijus, kad ši
nesužiniai. Bet moksliškais bandymais ir iš
tie 600 nedaug ženklina sulyginus su tais 4.500 saksonų.
tyrimais mes daug ką sužinojome apie mūsų
kuriuos krikščioniškasis karžygis Kįarolis Didysai paliepė
fizišką gyvenimą, taigi panašiais budais ar
išgalabinti ties Alleru.
Išlygos, duotos benu-Kinoka ir
mes negalėtume prieiti prie tolygios išdavos
benū-Nadir, arabų supratimu, buvo labai lengvos ir Ma
Verte J. Laukis.
mūsų vidujiniame gyvenime?
hometas parodė, kad jis toli nuėjo sąvo yienalaikių priekin,
išduodamas prisakymą, draudžiantį jkaneyeikti kritusių la
Skausmas žadina, minkština, laužo ir nai
vonus, kas buvo inprasta tometinėje3. barbariškoje gadynėje Įmų žmogui, net jei jo protiškasis gyvenimas kina. Žiūrimas nuo gana tolimo matyms
ir net daug vėlesniame laike.
•
*
yra veiklus, tas, kas yra kitoj pusėj, yra nesu puogio jis atrodo tai kaipo vaistas, tai kaipo
Tarytum, Mahometui toli dar buvo iki įvykdymui jo tvertu ir nebūtu tik dėlto, kad jis neatveria peilis, tai kaipo ginklas, tai kaipo nuodas. Tai
švento tikslo — Mekkos paėmimo, bet jis surado kitą, knygos.
;
yra matomai įrankis, daiktas, kuris yra varto
greitesnį būdą jo pasiekimui! Jis ryžosi su nedaugeliu ben
Tarnui apšluostančiam mokslininko knygų jama. Mums žinotina, kas yra naudotojas;
drakeleivių eiti pas šventas vietas ir išpildė savo pasiryži indaują uždarytos knygos yra be reikšmės; jos kokia mūsų dalis reikalauja šito daikto, teip f ■
mą pavasary 628 m., žinoma, keleivio drabužiuose, apsi nei neatrodo jam galinčiomis ją turėti, jei jis? neapkęstino kitoms?
ginklavęs tik kardu. Jis skaitė, kad mekkiečiai jokiu budu būdamas taniu, nėra teipgi mokslininku. Į
Vaistas vartojama gydytojo, peilis chirur
neišdrys daryti ką bloga jo žmonėms šventame mėnesy, jei uždarytą viršutinufną galima per amžius go; bet naikinimo ginklas yra vartojama prie
tik žinos, kad jie atėjo su taikiais mieriais. Teisybė, jis žiūrėti su vienu netangumu, kuris yra neti šo, neapkęstojo. ?
^ats'įprie tuometinių sąlygų nepaisė šito papročio ir jo lau kėjimu irkuriuomi žmonės dabar pamėgo gir
Argi tad mes netik vartotume įrankius,
žymą skaitė atleistina nuodėme, vienok jis žinojo, kad jo tis; jie vadina tą skeptiškumu ir šneka apie ar norėtume juos vartoti savo sielų naudai,
priešininkai, senų arabiškų papročių apgynėjai, vargiai at proto viešpatavimą. I Tai yra stovis puikybės bet teipgi ir vestunle karę su savimi ir niausimokės jam tuomi patim. Vienok tai buvo žingsnis labai išteisinimui nemažiau už aną rytiečio smalstu tumės savo vidujinėje šventynėje? Tas teip
pavojingas juo labiau, kad, vos tik išsiaiškino, mekkiečiai mo stovį, kuris net maisto prie burnos nenori atrodytų; mes žinome, kad žmogaus valiai nuo
subruzdo. Chodeibidžoje Mahometas apsistojo ir šitame prinešti; jis turi teipgi “teisybę” tame, nes ne- skausmo paliuosėjus, jis nepasilieka tame stokritiškame padėjime vėl išsireiškė jo politiškais nuoregu- Imato veiklumui vertės ir todėl jo nevartoja. vyj, kuriame skausmas randas. Kam jis gei
mas. Nors mekkiečiai labai ’ buvo nemalonus neprašytam
r
Tas pats yra su skeptiku; neveikos stovį-seka džia save žeisti?
svečiui ir isanksto pramatė, kad esant terp jų ir ištikimųjų
Iš pirmo pa žvilgio atsakymas galėtų būti
kruviniems vaidams, buvimas jų ant šventės būtinai turi nyktis, ar ji bus protiška, psichiška ar fiziška.
tas,
kad jis pirma geidžia smagumo ir todėl
privelti prie kraujo praliejimo, vienok jie neturėjo jokios
geidžia
pasilikti ant to mūšlaukio, kur smagu
III.
tieso//užginti jam ant šventės būti. Po ilgų tarybų jie
Pasižiūrėkime
gi
kaip
pergalėjus
pradinė
mas
su
skausmu
dėl jo veda kovą, visuomet ti
ryžosi padaryti su juo sutartį, sulyg kurios šiuo kartu Makėdamos,
kad
smagumas*
laimės ir paims jį su v
hometas, turėjo gryžti atgal, kitą gi metą jam leista buvo sunkenybė domos atkreipimo į tai, kas yra
~_______ _
____ *ji.
savam.
Tai
yra
tik
viršutirtė
žmogaus
stovio
ateiti trims dienoms į Mekką ant šventės keleivio drabu- nematomu. Mūsų šiurk^tesnieji jausmai atišvaizda.
Pats
savyje
jis
žino
gerai,
kad
žiuoSe. Idant parodyti tą galimu, buvo pasiųiyta susitai- sineša tik prie 4o, kas yra daiktiniu paprastoskausmas
yra
lygus
valdovas
smagumui
ir
kyti dešimčiai metų, prie ko abi pusės galėjo daryti sau je žodžio prasmėje; bet tuojaus už šito gyve
kad,
nors
jis
kovą
visuomet
veda,
bet
niekuo
šaliriinkus; Mahometas prižadėjo koreišitams išduoti jų nimo lauko yra plonesnės jatistys, kurios atsiv
pabėgėlius, kuomet mekkiečiai nebuvo varžomi tolygum liepia į plonesnius jausmus. Čia
Čia mes suran- met jos neišlaimės. Paviršutinis' tėmytojas
pažadu sulyg pereinančių jų pusėn Mahometo šalininkų, dame pirmutinį reikalaujamą siūlą ėjimui to- sanprotauja, kad žmogus pasiduoda būtinu
bendrake- liaus. Nuo šito matymspuogio žmogus žiūri mai. Bet tai. yra klystis neverta apšnekos.
Mahometas paskubino priimti šitas išlygas, nors bendrake
leiviai jo labai nesitenkino jomis. Tokiu
~
budu jis pilnai kaip nuo taško, kur daugelis spindulių ar ruo- Siek-tiek rimtesnė mastis parodo mums, jog
atsiekė . savo tikslą, jei ne šioj valandoj, tai bent ateina- žų susibęga; ir jai jis turi narsą ar norą atsi- žmogus negyvena visai, jei jis nevartoja savo
mame laike; su tikrybe galima buvo laukti, jog pranašui, skirti nuo prasciausios gyvybės lyties, nuo jiadėtinių ypatybių-; visai logiška yra manius,
apsįgarsėjusiam jau visoje Arabijoje, pasirodžius ant šven- taško, ir tyrinėti kiek pagal šituos ruožus ar kad jis pasirenka stovį, kuriame jis gyvena,
tės Chadž savo pasekėjų priekyje, visų atidžia bus atkreip- spindulius,
<
tai jo visa esybė būtinai išsiske vartodamas šitas pačias ypatybes.
ta į jį ir jo kelionė pavirs į triumfališką iškilmę. Teip tas čia ir išsiplėtoja tuojaus, žmogus pradeda aug
Pripažinus tad vardan mūsų argumento,
ir atsitiko sekančiais 629 m., kuomet Mahometas, sutin ti didybėm Bet yra aišku, jai mes imsime kad jis geidžia skausmo? kam jisai tokio įkikamai su nutarimais pasirodė Mekkoje, koreišitams, buvu šitą paveikslą tikru, kad svarbiausiu šitos svar raus jam daikto gęidžia?
siems atkakliuose vaiduose su tikinčiais, arba dėl ko nors bos tašku yra netyrinėti vieno daugiau už kitą,
kito priklausiusiems prie nenuoramų, prasišalinus į arty- nes kitaip išeis darkiays. Mes visi žinome
II.
miausius kalnus galimo atsitikti kruvino susirėmimo iš kokia galinga yra didenybė ir asmeniška pa
Gerai pasižiūrėjus į žmogaus • sąstatą ir
vengimui. Dabar kiekvienas, kas Mekkoje turėjo nors togybė girios medžio, kuris užtektinai ture jos palinkimus, atrodo lyg kad ten būtų dvi
lašą politiško nuoregumo, žinojo, kad ateitis priklauso isla jo alsavimui oro ir šaknių leidiniui vietos ir aiškios linkmės, kuriose jis auga. Jis kaip
mui ir sumaningiausieji, k. a. Chalid ibn ai Valid, pergalė vidujinės gyvybės pildymui savo nuolatinio ir medis, kuris savo šaknis leidžia žemyn, h.
tojas prie Ochado, žinomas vėliaus dieviško kardo vardu, uždavinio. Jis klauso tobulo gamtiško augio jaunas šakas varydamas augštyn. Šitie du
ir Amr ibn el-Azi, buvęs paskui Aigipto vietininku, pasi dėsnio ir ypatinga baimė, kurią jis įkvepia, ruožai, kurie išeina iš jp vidurinio asmeniško
L
skubino apreikšti savo atsivertimą; kiti, kaip Abu Sofjan paeina nuo šitos buities.
taško, jam yra aiškus, žinomi ir suprantami.
ir AbbaJ nedryso atvirai tą padaryti,‘manydami, jog gali-,
Kaip galima vidujiniam žmogui laimėti Jis vieną vadina gerybe, kitą blogybe. Betma palaukti, kol Mahometo reikalas įgaus rimtesnį pavida- Į
į — savo augį priži.urėti ir jį mai- sulyg analogijos, patyrimo, ar prityrimo, žmo
lą. Tas vietlok neilgai truko; jau sekančiame mete Maho- ;•
gus nėra tiesotoju ruožo. Butų gerai, kad tai
___ • j>ajiegoniis,
____:• *ikad
_ a Mekką apimti. tinti.
metas įsiyeržė su didokomis
Randykime įgytu siulu eiti truputį toliau, būtų ir kad gyvenimas, ar pažanga, augis, ar
Pageidaujama priežasčia tame patariiavo jam mekkiečių
nors žodžiai gal tuojaus bus nereikalingi.
kaip to nepavadintume, būtų tik ėjimas vienu
chadeibidgiškės sutarties sutarimų laužymas. Dabar rei
Mes visi turime keliauti kas sau ir be pa- tiesiu keliu, ar kitu, kaip tfkėjimininkai sako
kalas vertė pasiskubinti ir Abu Sofijaną ilgiau nelaukti:
gelbos, kadangi keleiviui parsieina kopti vie jį einant. Visas klausimas, didėjiv painiava
jis nuėjo į Mahometo stovyklą ir nuo savo tikėjimo atsisa
kė. Visas gardas be jokio kraujo praliejimo perėjo į ran nam priėjus kalno kaukarą. Jokis naštinis tąsyk iengviai būtų išrišama. Bet ne teip
kas Mahometo; tik keletas nenuoramų priešinosi pranašui. gyvulys negali jam pagelbėti ten; neigi šiurkš- lengva yra nueiti į pragarą, kaip pamokslinin
Jis paliepė išdaužyti stabus ir nubausti kaikuriuos ypatin tesnieji jausmai, ar kas kitas, kas liečia kai tvirtina. Nemažiau yra sunku surasti ke
gai nemėgins jam žmones, apskritai gi visiems dovanojo, šiurkščiosius jausmus, gali jam čia pagelbėti. lias prie Aukso Angos. Žmogus gali visai
Bet tūlam poliui galime žodžius panaudoti.
susinaikinti užgaidų smagumais, — bet jis
šventos vietos ir ceremonijos buvo palikta ir toliaus.
Liežuvis žino saldžio ar aštrumo vertę nebus tikru velniu, nes dieviškos šviesos ki
Mahometas savo tikslą pasiekė? Dar kartą tokipitai
susivienijo su draugiškomis jiems beduiniškomis gentėmis maiste. Žmogui su prasčiausiais jausmais nė birkštis vis dar jame pasilieka. Jis pasiren
idant pasipriešinti tikintiems ir savo laisvę apginti, bet vel ra kitokios saldžio sąvokos kaip šita. Bet ka platų kelią vedantį į sunaikinimą ir drąsiai
tui: jie buvo sumušti galutinai po karštam mušiui ties plonesnė asmenybė, augščiau s pastatyta šitos pradeda savo buitą stačia galva. Bet tuo
Choneina, pietinės Arabijos pasienyje. Dar pirma kelio pačios rųšies jaustis, yra pasiekiama kitokia jaus jį sulaiko ir nugązdina kokia nemanyta ja
nės į šventas vietas 629 m. Cheibaro žydai Šiaurvakarinėje nuovoka. Meilios moters ar draugo veido sal me pakraipa, koks iš daugelio kitų spindėji
Arabijoje buvo intraukti į karę ir paveikti; dabar po mu dumas yra žinomas tam, kurio jausmai nors mų, kurie išeina iš jo paties vidurio. Jis ken
šiui ties Choneina iš visų Arabijos kraštų plūdo Medinon kiek turi gyvybės — kurie bent kiek kruta čia teip kaip ir kūnas, kunui išauklėjus nelempasiuntinijos išreiškimui savo pasidavimo pranašui. Ma Tam, kuris pakėlė auksinį klingį, saldžiųjų tybes, kurios kenkia jo sveikam veiksmui Jis
hometas priėmė jas su pagarba, bet pareikalavo atsisakyti vandenų versmė, pats tryshulys, iš kilnos visa sutvėrė skausmą ir susirėmė su savo paties
nuo stabų, priimti pranašą, kasdien atkalbėti penkias mal švekiybė randas, yra atviras ir liekasi jo sutvaru. Gali atrodyti, kad šitas argumentas
sunku yra pritaikyti prie fiziško skausmo
das ir mokėti išdan duokles. Tris pirmus reikalavimus pa valdo praeitim.
Bet pirma negu šito tryškulio bus para Bet tas nėra teip, jei mes į žmogų žiūrėsime
beduinai skaitė už niekus; paskutinis gi buvo jiems didele
sunkenybe, bet toje valandoje negalima buvo nieko atkristi, gauta, ar kokia kita versmė pasiekta, šaltinis nuo augštesnio atžvilgio negu paprastai mes
nes Mahometas buvo neprilenkiamas. Jie turėjo sutikti, surasta, didelė sunkybė reikia nuo širdies pa į jį žiūrime. Jei į jį žiūrėsime kaipo į galinidant su jais eitų keletas tikinčių jų bendragenčiams islamo kelti, geležinis buomas, kuris spaudžia ją že gą sąmonę, kuri tveria savo viršutinius ap
padavadijimų perdavimui ir duoklių rinkimui.
sireiškimus sulyg savo norų, tai yra aišku, kad
myn ir neleidžia eiti jai stipryn.
Mahometas tuo tarpu užsiėmė jau naujais dalykais.
Žmgous, kuris išvysta saldumos srovę te viršutinius apsireiškimus sulyg savo norų, tai
Jis net laiškus išsiuntė pas graikų ciesorių, Aigipto vieti kant iš josios versmės Gamtoje, visose gyvy ,yra aišku, kad fiziškas skausmas išeina iš šitų
ninką, gassanidus ir persų didįjį karalių, kalbindamas juos bės lytyse, yra šitą pakėlęs, yra iškilęs į stovį, norų, nelemtybės. ? Be abejonės, daugumui
primti islamą. Jis rengėsi karėn su bizantiečiais ir tvir kur varžymo nėra. Jis žinojo. Jog jis yra di- protų, pasimatys, kad šita nuovoka apie žmo
tai ryžosi išmėginti jauną islamo vieką su kaimyniškomis dėsės visybės dalimi, ir šitas žinojimas yra jo gų yra perdaug savarankiška ir apima per
tautomis. Bet pirma to reikėjo galutinai pabaigti su stab- pavidalu. Sutraukydamas savarankiškąjį sai daug didelį šuolį nežinomumon, kur pripard- •
meldybe pačios Arabijos rubežiuose. Todėl jis 631 m, iš tą, kuris jį laiko prie jo asmeniško yįdurio dymai nėra gaunami. Bet jei protas yra pri
siuntė savo žentą Ali į Mekką su labai svarbiu dokumentu, jis pasiekia metus ir stojas savo karalystės pratęs žiūrėti J gyvenimą nuo šito atžvilgio,
kurį męs randame Korane (Sura, 9) su antrašu: “Dievo valdovu. .Kaip jis piečiai, besiekdamas dauge- tai gan-greit jhkis kitas nėra priimtinas; esiir jo pasiutimo garbintojų stabų išsižadėjimas”. Nuotrau riopais prityrimais pagal šituos ruožus, ku mo gijos, kurios grynai materiališkajam tėka šita su iškilme buvo perskaityta Mine akyvaizdoje su rie susibėga ties tašku, kur jis įkūnytas stovi, mytojui atrodo be galo painiomis, atsiskiria
sirinkusių maldininkų. Ir po šiai dienai į ją galima žiū tai jis patiria, kad. jis palietė visą gyvenimą, ir išsitiesia teip, kad nauja protybė apšviečia
rėti, kaipo į pagrindinį islamo padėjimą, ant visados nulė
kad jis turi savyje visa. Paskui gi jis turi visatą. Savarankiškasis ir žiaurusis sutvė
musį jo atnasą prie kitų tikėjimų pasekėjų. Jo akstinas
tik pasiduoti didžiajai spėkai, vaidinamai ge rėjas, kuris pagal norą užduoda skausmą ir
yra tame, kad tolesniam laikui niekas iš netikiu neturi bpti
ruma, drūtai apkabinti ją savo sielos glėbiu smagumą, tąsyk išnyksta nuo regyklos; ir tas >
leidžiamas į šventą sritį, kad sutarmės, prartašo padarytos
ir jis bus nunešamas greitai į didžiuosius, pla yra gerai, nes jis, ištikro, yra nereikalinga
su kaikuriais jų, yra geros tik iki rako liejimui, kad tam,
čiuosius tikro gyvenimo vandenis. Kas tie ypatybė ir, kas aršiausiai, yra tik paprastais
kuris negali parodyti tokios sutarmės, liekasi pasirinkti is
vandenys yra? Musų dabartiniame gyvenime šiaudų sutvaras, kuris negali nei lentomis
lamą arba karę. Karė prieš netikius jau nuo pat pradžios
mes
esmens turime tik šešėlį. Nei vienas ne škėtroti nepalaikomas iš visų pu$ių do^mati
Mahometo Medinoje apsibuvimo buvo ‘dedama priedermyli
be pabodimo, nei vienas negeria vyno be ninku. Žmogus ateina į šitą pasaulį sulyg to
mėn musulmanui. (Sura 2, 186 ir sek., 2121
—213).
sugryžimo
troškulio. Alkis ir ilgestis aptemę paties principo, sulyg kurio jis gyvena viena
Dar karta Mahometas leidosi kelionėn į Mekką, teip
do
padangę
ir padaro žemę neprietelinga. me ar kitame žemės mieste; galų gale, jei ta?
vadinamon “atsisveikinamon kelionėn”, laike kurios jis
Mes
reikalaujame
žemės, kuri vestų gyvus perdaug yra sakius, jog tas teip yra, tai drą
turėjo progą- pasakyti kalbą, kurioje aštriai mkalbinėjo ara
bams, kad ant toliaus senieji papročiai atsimeta ir kad is vaisius, dangaus, kuris visuomet būtų pilnas siai galima klausti, kodėl tas nėra teip? Nėra
lamas ant visuomet padaro vienybę ir lygybę tikintiems. Ši šviesos, Tikrai to reikalaujant mes turime nieko nei prieš tai, nei už tai, kas patiktų materialinmkui, arba kas turėtų svarbą teisu
toj kalboj Mahometas dar kartą parodė save karštuoliu, o jį rasti.
mo teisme; bet aš tvirtinu šitą argumento nau
ne politiku; jei jis butų geriaus pažinęs arabus, tai butų
SKYRIUS IV.
dai, — kad nei vienas, kas rimtai tą apsvarstė,
supratęs, jog jis reikalauja negalimo. Tai čia, tai ten be
Skausmo reikšmė.'
negali gryžti prie pirmesnių skeptikų teorijų
duinai pradėjo jau šurmuliuoti ir visoki asmenys, vyrai ir
Tai yra teip kaip vystymas išnaujo.
I.
moterys bandė savu žarų atlošti, panašiai Mahometui, pra
Pažiūrėkime gyvenimo širdin, iš kurios
Pripažinę tad vardan ši|o argumento, kad
našų rolę, idant kovoti su juo jo paties ginklu; bet seniui
pasisekė nesmagumų išvengti: jam neteko sulaukti šitų skausmas ateina temdinti žmonių gyvatas. žmogus yra galinga sąmonė, kuri yra pati sa
pairtuvių išsiveržimo. Vasarą tų pačių 632 metų jis pasi Jis visuomet yra ant slenksčio, o užpakalyj jo vo sutvėrėju, pati savo teisėju ir joje gludo
stovi nusiminimas. Kas tra šitie du baisus visa gyvasties galimybė, net galutinis tikslas,
mirė savame name Medinoje.
Mahometo biografams visuomet buvo sunku kaip rei paveikslai, kodėl jiems yra leista visuomet prižiūrėkime gi kam jis daro sau skausmą.
r
kia inkainoti jo asmenį, šitas neturi nė vieno stebinti, ka- mus sekioti?
(Toliau bus).
Tai mes jiems leidžiame, tai mes juos kvie^(Toiiau bus).
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IŠ VISUR.
H Vokietijos valdžia stengiasi
neįleisti į Vokietiją choleros iš
Maskolijos, kuri užimta naikinimu
laisvės, neturi laiko nei piningų ko
voti su cholera, kaimyniški gi kraš
tai turi saugotiesi ir stengtie.i, kad
ji ir pas juos iš Maskolijos neatei
tų. Ant viso prekių rubežiaus pa
daryta 140 specijališkų sve;katcs
inspektorių.
Laivai ant Vyslos
Vartos ir Nemuno, buvę Maskolijoj, ar iš jos atėję, būva desinfekcijuojami. Ypač saugiai prižiūri
mi keliaujanti j užjurius išeiviai
ii Maskolijos ir darbininkai atei
viai iš ten į Prūsus nuvalyti lau
kus.

|| Italijoj 25 d. liepos siautė
audra aplinkinėse Soronus. \ ėjas
sugriovė veik visas dirbtuves, nu
silesė stogus nuo namų. Medžius
.š šaknų išrovė taip, kad stovinčių
neliko.
Vienoj sugriautoj dirb
tuvėj užmušta 7 darbininkės, o 3
mirtinai sumankyta. Kadangi dėl
sunkumo oro sunku buvo kvėpuo
ti, žmonės šaukė, jog tai kometa
ant žemės gyvybę naikina.

j Europoj pagarsintos terptautiškos orlaivių lenktynės per Al
pų kalnus. Dovana, už per lėkimą
kalnų paskirta 100.000 frankų.
ĮĮ Chiniškasis»Mandžurijoj cieso
riaus vietininkas pranešė japoniš
kiems konsuliams, kad visi japoniečiai ir apskritai svetimtaučiai iš
Kai-Pingo ir iš kitur tuojaus išsi
nešdintų.

• Į| Ant pasažierinių garlaivių
White Star linijos, kurios garlai
viai plaukinėj a tarp Anglijos ir
Amerikos, sustreikavo tarnaujanti.
ĮĮ Ispanijoj, provincijoj Schzurka nuo .debesų praplyšimų užgimę
tvanai labai daug nuostolių pri
dirbo. Užtvinę vandens nunešė
šimtus namiį. Prigėrė ir daug
žmonių, o tame skaitliuje ir daug
Studentų.
Į|
nuo
nai
mą
500

Maskblijoj, Kaukazo kalnuose
debesų praplyšimo užgimę tva
nuplovė su gyventojais kai
Bashgejuk; nunešė vanduo
namų.

ĮĮ Peterburge likosi suareštuotas
kariumenės intendenturos perdėtinis
pulkininkas Glotov. Suimtas ir intendentas Sveaborgo tvirtovės Sakalskyj. Abudu nugabenti į Petro
ir Povilo tvirtovę.

ĮĮ Per vieną sevaitę, nuo 31 d.
liepos iki 6 d. rugpjūčio Maskolijoj cholera apsirgo 20.668 žmo
nės, iš kurių pasimirė 8.679. Dau
giausiai mirčių buvo Dono ir Kubaniškų kazokų žemėj.

Įj Japonijoj baisus tvanai. Už
tvinę vandens nuplovė daug kai
mų ir namų su žmonėmis. Viena
me tik mieste Tokio užlieta 30.000
namų.
Baisus
gaisras išnaikino
Bruxellės
terptautiską
parodą.
Nuostolius gaisro padarytus - skai
to ant 100 milijonų dolarių. Su
degė Belgijos, Anglijos ir Pransūzijos dalįs. Ugnyje pražuvo 2
ypatos, o apie *30 tapo sužeistų;
išnaikytos ir kitos parodos dalįs.
|| Netoli Sanjur, Prancūzijoj,
gelžkelio traukinys su 1.200 pasi. važi netojų susimušė su prekių
traukiniu. 32 ypatos ant vietos
užmuštos, o su viršum 100 yra
sužeistų.

|| Chinų valdžia nutarė paliuosuoti nuo vietos svetimtautį dipliomatišką instruktorių. Tokiu budu
užčėdys 25.000 dol.
Įj Lenkijoj, Zgiene, vežėjas Vla
dislovas Konrad užmušė savo pa
čią todėl, kari ji tapo nėščia. Mat
Konrad turėjo jau 8 vaikus, dau
giau jų turėti nenorėjo.

Į| Visoj pasaulėje už 1907 m.
iškasta aukso vertės $4.983.002850.
ĮĮ Apie 6omylių nuo Melbourne,
Australijoj, valdžios žemėje atra
sta sriovės geros anglies; mano
ma, kad ten yra anglies apie 30000.000 tonų.
1’ Pagal valdžios skaitlinių Ja
ponijoj pereitais metais buvo nau
dojama T.618 garlaivių. Iš jų toi
Įtalpina daugiau kai 3.000 tonų.

Įf Paryžiuje yra 62 elektrikinių
tramvajų linijos. Kasmet jos per
veža apie 190.000.000 pasažierių.

gelis, pamatęs
vio” prasi
Mano nuomone, kiekvienas na raštų nebesiųsime. .
vartojami užtraukiant tokią pas-*
manymus (o ji/' labai daug yra rys moka po 60c. T. M. D. iž
Ponas
Dūda
mėnesi s
at kolę, vadinasi mortgage arba trust
pastaruoju laiku1 ir efer taip ne dan ne kam kitam, kaip norėda gal susirinkime 28 kuop. kėlė vai deed, prie jų prisideda dar vekse
švarių!), tik gal^a pašuko: “kaip mas būti T. M. D. nariu; aš dus, kad Centras jį sunkina su liai vadinami mortgage notes arba
laikraštis gali meluot F*....
draugijos tiksle visai nerandu, mofcesnimis, o dabar jau, antpenč, trust deed notes, draug su raščiu
Nariai, gavę po krūvą knin kad nariui už kiekvienus 60c. bu Centras duoda kningas neužsimo kais ant palukų (procentų), va
gų, žingeidžiai jus greituoju per tų siūloma pirkti raštai nors ir kėjusiems, nors pirmojo ir antro dinamais interest coupons.
;
r<
fe'
žiūrinėjo, o pakliuvę svetainėn kelių dešimčių dolarių vertės. jo, to ‘baisaus dalyko”, nebebuvo.
Skirtumas tarp mortgage^ ir .
‘^jgSiMKSa^-vlEEaSi
neprigulinti į T. M. D., pama Mes gerai žinome, kad V. Kudir
trust deed yra tas, kad mortgage
tę, ką galima gauti už 60/ centų kos rastų išleidimas atsiėjo kiek
daromas yra ant vardo tos yjiatos,
metinės mokesties, netik tuojaus vienam nariui daug daugiau kaip KOMERCIJA, FINANSAI kuri skolina piningus,*© trust deed
prie kuopos prisirašė, bet iškalno ^jOc. ; taigi juos parduodant po
IR TEISES.
yra duodamas ar tai ant kokios ;
taujaus užsimokėjo dar po $2.50 60c. daroma T. M. D. skriauda.
Šitokiu antgalviu įvedame į lai kompanijos ar tai ant atsakančios
už Kudirkos raštus, kurie nena-" Kad V. Kudirkos raštų išleidimas kraštį naują skyrių, kuriame tal ypatos vardo. Toki ypata vadi
riams parsidavinėja po $5.00. butų lėšavęs tik 60c. kiekvie pinsime naudingus , ar žinotinus nasi trustee, ir jos įpėdinis succesBuvęs šiame susirinkime p. K. nam nariui, tai ir tąsyk negali Amerikos lietuviams dalykus iš sor in trust. Piningų paskolintoBalevičia. T. M. D. cx^ptrminin- ma jų dalinti tokiems nariams, Amerikos komercijos, finansų ir jas pasilaiko tiktai vekselius, pa
kas, išsitarė, jog girdėjęs, kad ir kurie atsisako būti pariais. Jai teisių srities.
Skaitytojai galės darytus ant skolininko vardo ir
kitose kuopose nauji nariai visi gu kiekvienas narys šitaip elgtųs, kreipties į redakciją su visokiais patikrintus antroje pusėje parašu.
primoka po' $2.50 ir reikalauja vadinas užsimokėtų 60c. už 1909 klausimais sulig pramonijos ir Tokie vekseliai (notes) galima
Kudirkos raštų bert už pusę kai metus, ir daugiaus nebemokėtų teisių dalykų ir šituos klausimus by kam parduoti. Kas vekselį tu
nos; jaigu taip bus, (ai, girdi, į kol kita laida nebus apskelbta, tai ras išaiškintus šiame skyriuje, — ri, vadinasi legal holder of the
kelis mėnesius neliks Kudirkos kas tą naują laidą apskelbtų ir ribose, kokiose tai bus galima. Ti notes, o raštas trust deed visados
raštų- “nei vaistams” — žmonės kas turėtų drąsą ją skelbti, jai kimės, šisai skyrius atneš mūsų pasilieka ant vardo trustee ir rhcpaims tuojaus....
cesor in trust.
,
j I.
T. M. D. ižde nebūtų nei vieno skaitytojams nemažą naudą. —
Kuopa gavo T. M. D. Centro cento? Man, rodos, kad nei p.
. Red.
Mortgage ir trust deed turi b|UValdybos
pakvietimą
surengti J. Dagis, nei p. M. Juška, antPIRKIMAS IR PARDAVIMAS ti rekorduoti (įtraukti į pavieto
Žalgirio mūšio apvaikščiojimą ir galo, nei visa Centro Valdyba nekningas) tc.Ju pat būdu kaip ię
NEJUDINAMOJO TURTO.
vienbalsiai nutarė tai padaryti grei norėtų taip elgties, kaip Hsrfiar
Pirkti kepurę ar batus ir pirk uarranty deed. Jaigu pirmos pas
Paminklas Gruenwaldo paminėjimui
tu laiku.
elgiasi, siuntinėdama kningas at ti namus ar žemę — tai nėra kolos žmogui neužtenka, ir jis pfįkurtas Krokavoje.
Tam tikslui išrinktas komite sisakantiems būti T. M. D. na visvieną. Perkant kepurę (judina ima' vėl paskolę ant trust deed
Raitas—fagaila, apačioj—rymo ant kardo Vytautas, kiūrėdamas tas, kuris pakvies ir kitas vie riais ir duodama kuopoms tokius mąjį turtą) užtenka užmokėti pi arba mortgage, tai tokie raštai tu
tines draugijas prie rengiamojo netinkamus patarimus. Vyručiai,
į apveiktą kryžeivį.
*
ningus ir gauti pakvitavimą, kad ri bųt taip pat rekorduoti; jfe (va
apvaikščiojimo.. Žadama kviesti daugiaus protavimo ir taktingu
piningai yra užmokėti; perkant dinasi antru mortgage. Atsitikus
jos urnai pasieks mus. Kaip tik kalbėtojus net iš kitų miestų, bū mo reikia, idant paskui neprisei- namą ar žemę (nejudinamąjį tur parduoti savastį Už skolas, pirmpjo
atplauks Amerikon pagarsinsime tent: p. J. įV. Liutkaucką, T. M. tų laukti, kol atsiras pas mus tą) reikia visų pirm persitikrinti, mortgage arba trust deed savimn-“'
D.
Centralinį. pirmininką
iš vėl toki didvyriai, kaip p. B. K.
per organą.
ar pardavėjas tikrai yra savinin kas guna savo piningus pirmiau,
Mums išrodo gana keistai, kad Brooklyno ir p. B. K. Balevičių Balevičia, kurie panorės pasi kas to turto, ar kitos ypatos netu kas po to atlieka, gauna savinin
Visus raštus Tėv. Myl. Dr-jos rei tūli nariai, lygiai ir tūlos kuopos iš Chicagos.
imti ant savo pečių tą sunkią naš ri prie to turto kokios-nors prie kas antro mortgage, o kas bus ga
kaluose, kuopos ir pavienios ypatos neprisilaiko priimtos tvarkos siun
Nauja
T.
M.
D.
Centro
Val

tą,
kelti iš numirėlių tą brangią kabės.
lutinai likę eina savininkui.
malonės siųsti Dr-jos Lit. Kom. na
riui ir redaktoriui. —
time piningų į Centro iždą. Pa dyba, išslųsdinėdama visoms kuo mūsų švietimosi įstaigą.
Kada skolininkas moka palukus
Čia aprašysime, kas ir kaip yra
J. LAUKIS.
Nežinau, ar man T. M. D. pri daroma,
(procentą),
tai jis gauna už įmo
501 Brick St.,
Valparaiso, Ind. aiškinimai, kaip siųsti piningus, yra poms pakvietimus rengti Žalgi
perkant
nejudinamąjį
tilpę organe daug kartų; yra taip* rio kovos apvaikščiojimus ir nu tars ar ne, vienok aš prisipažin
kėtu^ piningus kvitą, interest
turtą.
PAAIŠKINIMAS
D. KP. gi nurodymas apie tai ir naujuose rodydama, kaip tuos apvaikščioji siu . viešai, kad aš moku 60c. į
Kada pardavėjas ir pirkėjas, coupon; kada atmoka skolą, tai
IR PAVIENIEMS NARIAMS. T. M. D. įstatuose, kuriuos galima mus surengti, parodo, kad ji ga T. M. D. iždą ne tam kad gauti stačiai, arba per agentą, sulygsta gauna
atsakančiai
pakvituotą
rasti “Lietuvos” 18 ir 19 num. biai ves T. M. D. reikalus ir mo raštusT. M. D. lėšomis išleistus, kaina, išmokėjimo būdą ir kitus note; kada išmoika visą skolą ir
Daugumas kuopų, kaip ir pavie Tačiaus yra besielgianti priešingai kės palaikyti taip reikalingą mu
bet tam, kad būti T. M. D. na dalvkus, tada pirkėjas moka rank- palukus, tai gauna atgal atsakan
nių narių rašo mums laiškus su — išperka “Money Orderį”, tai sų draugijoj gyvumą. Galima ti
riu. Ir aš gaunu T. M. D. raštus piningius ir padaro kontraktą, čiai pakvituotas visas notes, inįeįvairiais klausimais, ant kurių at ant p. Laukio, tai ant Centro sekr. kėtis nemažos naudos iš rengia
ne užtai, kad moku į jos iždą kuriame aprašo turtą, pažymi su rest' coupons, mortgage arba trust
sakyti skyrium yra per sunku. vardo, kartais prisiunčia net pir mų Žalgirio koyos apvaikščioji60c., bet užtai, kad esu T. M. D. derėtą kainą, pakvituoja rankpi- deed ir dar altsakantį raštą, vadi
Daugumas reikalauja paaiškinimo mininkui. Turite suprasti, kad mų, — lai tik kuopos pasisten
nariu. Tokiu budu, mano nuo ningius, išdėsto išlygas, kaip bus namą release deed, kuris turi bu*
apie tokius reikalus, apie kokius toks siuntimas piningų užkrauna gia eiti Centro Valdybos nuro
mone, V. Kudirkos raštus gali išmokama pasilikusioj i suma ir taip pat rekorduotas, kaip irj zoarbuvo jau po keletą kartų aiškinta ant Centro Vald. daug bereikalin dytais keliais.
gauti tik T. M. D< nariai, o jos apskritai visas kitas išlygas.
ranty deed, trust deed arba mort
per organą ir kurje turėjo būti vi go darbo ir lėšų. Turite žinoti,
.
Uienar iš narių.
nariais gali būti tik tie, kurie yra
gage. Tokie rekordai paskui pa
Yra
daug
visokių
kontraktų
siems žinomi.
kad "Money Orderis" išpirktas ant
užsimokėję už šiuos metus ir ne formų.
r ‘----- “r.
Nėra reikalo čia visr-j rodo, ar yra koki skola ant per
Iš to patėmyjame, kati tūlos kp. vardo Centro sekr. ar ant kito tik
Cicero, III. Sis Chivagos prie atsisako būti T. M. T), nariais. minėti. Tūluose kontraktuose pa kamos savasties, Į ar ne.
neturi organo, o jaigu ir turi, tai per jį gali būti išmokėtas. Todėl
miestis pirmiaus vadinosi Grant
Jai kuris narys dėl neturto ne sirašo abi pusi — pardavėjas ir . Martgage arba trust deed pa
uetėmija kas yra laiks nuo laiko elgdamiesi šitaip, o ne taip, kaip
Works. Dar prieš III T. M. D. galėtų užsimokėtito tuos 60c. į pirkėjas. Toks kontraktas darosi prastai daromi ant 5 arba ant 3
pranešama. Apie Dr. Kudirkos nurodyta, priverčiate juos eiti kraseimą čia rengtasi sutverti T. T. M. D. iždą, tai su tais aš pa per du raštu, iš kurių vieną draug metų, — arba ant tiek laiko, per
raštus buvo pranešta III T. M. D. sbn, iškeisti “Mone Orderį” ir
M. D. kuopą. Tas pagalios ta tarčiau expeditoriams nelaužyti su rankpiningiais pasilaiko parda kiek skolininkai pasitiki apmo
seime, todėl tame seime dalyvavę pirkti kitą ant vardo T. M. D.
po įkūnyta tuojaus po III-čio sau galvos, bet palikti juos iki vėjau o kitą duoda pirkėjui, kaipo kėsiąs skolas. Jaigu jiažymėtu
delegatai turėjo apie viską savom iždininko ir jam persiųsti. Tokiu
T. M., D. seimo. Per pasidar IV T. M. D. seimui, o šis nu įmokėtų piningų pakvitavimą, ir laiku skolininkas negali atsilygin*
kuopoms, sugrįžę, paaiškinti. Tie budu, kaip matote, pasidaro berei
bavimą veiklesnių vietinių tėvy spręs, ką su jais padarius.
išlygų bei aprašytojo turto kai ti, tai, paskolititojui sutinkant,
sa, kuopų yra daugiau negu sei kalingas darbas ir lėšos.
Todėl nainių, taip-gi su pagalba p. Pra
M. M. Dūdas.
nos
parodymą. Vienok tankiau paskolės laikas gali būt prailgin
me delegatų buvo ir visoms kuo dar sykį patariame, siunčiant duono Butkaus, T. M. D. vice-pirsia daroma yra tiktai
vienas tas; toks prailginimas va-bnasi
poms šiuomi keliu nebuvo galima klės, ar tai, aukas T. M. T. iždan,
mininko ir J. Gabrio, kurie čia
raštas, kuris draug su rankpinift- ctensi&n bf the mortgage arija
reikalų stovio sužinoti. Todėl męs pirkti “Money Orderį" ant vardo
Man rodos, kad čia nesuprasta
teikėsi pribūti su prakalbomis,
trust deed. Jaigu gi« paskolintogiais lieka pas agentą.
rašėm apie tai organe, "Lietuvos” T. M. D. iždininko, A. J. PovilaiDar
prieš
III
susitvėrė didoka nauja kuopa patarimų.
jas nesutinka pralilginti laiko, tai
Kada
toks
susitaikymo
kontrak

28, 29, ir 30 num. ir veik kiek kos, 804 Bank st., VVaterbury,
iš 32 narių. Tai pirma kuopa, seimą Centro Valdybos buvo aiš tas yra padarytas, tai pardavėjas skolininkas turi pasirūpinta gaut
viename num. yra šis bei tas T. Conn. ir siųsti Centro sekr.J. Da
kuri susitvėrė po seimui, pasire kiai paskelbta, kad tik tie V. Ku turi parūpinti abstraktą,, nupasa reikalingą paskolą iš kur kitur ir
M. D. reikaluose apkalbama. Gei giui, 3252 So. Halsted st., Chimiant naujai užtvirtintais T. M. dirkos raštus gaus dykai, kurie kojantį apie turtą iki dienai, ku išduoti naujus raštus naujam pastina, kad kuopos, kaip ir pavie cago, III. Pastarasai, įtraukęs sa
D. įstatais. Visi užsimokėjo po iki gegužio d. U, bus užsimokė rioje padaryta kontraktas.
skolintojui. Skolininkui negalint
niai nariai, tėmytų organą. Šiuo vo kningose ir suteikęs numerius
40c. įžangos ir po 60 centų me ję savo mokestis už šiuos me
ar nenorint tai padaryti, paskoiinAbstraktas
yra
tai
savasties
mi kartu su Dr. Kucį. raštais rei pasiunčia tokius “Money Orde
tinės mokesties. Gana žingeidu tus. Bet narių butą tokių, ku historija, paimta iš pavieto knin tojas paveda reikalą advokatui,
kalai stovi šitaip: UI, IV, V ir rius” T. M. D. iždininkui.
ir podraug svarbu tas, kad vi rie tos pastabos nepatyrė ir li gų ir paliudyta ar tai atsakan kurs patraukia {reikalą į teismą,
VI tomai neapdarytų raštų yra
Visiems, kurie savo laiškuose nu- si nauji nariai iki vienam, pama kosi nemokėję. Tokiems Centro
čios abstraktų kompanijos, ar tai vadinamą “Mast^r of Chancery”.
jau išsiuntinėti visoms kuopom^; siskundžiate, kad nežinote Centro
tę Kudirkos raštus, . užsimokėjo valdyba, turi tiesą V. Kudirkos paties registraro arba* recorderio. Teismas pakviečia ir išklauso abi
I ir II tomai trumpame laike taip Valdybos adresų ir tai stato kaipo
dar po $2.50 ir išreiškė, norą, kad raštų dykai neduoti. Bet, antra Tokį abstraktą pirkėjas privalo pusi; jaigu skolininkas skolos ap
gi pasieks kuopas, nes tuo tarpu priežastį elgimosi priešingai nuro
kiekvienam būtų prisiųsti Kudir vertus tai butų peraŠtrus varžy atiduoti
advokatui, kad per mokėti nesutinką, teismas ’huskiT. M. D. kningius, p. J. Simana dymams Centro Valdybos, turime
Mes visi kaikada su
kos raštai. Kudirkos raštų kai mas.
žiūrėtų ir; nuspręstų,, ar ab ria savastį partf<k)ti iš licitacijos.
vičius, ruošia ekspediciją. Pada pasakyti, kad Centro Valdybos ad
na pašalinicms $5.00, taigi nauji klystame ir jai mes tų savo ne straktas yra ištikimas ar ne, ar Tai vadinasi mortgage’o uždary
linimas raštų į dvi rieti, kaip ma resai telpa kiekviename “Lietuvos”
nariai naudojasi nors ta proga, tobulybių neatleistume vienas ki titulas savasties yra geras ar ne. mas. Ypata, nupirkusi turtą iš
tote, padarė didelį darbą ir dėl numeryje ir todėl patariame juos
tam, tai vienok turėtume mautis
Hcitacijos gaunh raštą, vadinamą
to pavieniai negalėjo tuom pat lai iš ten paimti: kitokio pragumo, kad jie gali gauti krūvą puikių tarp savęs. Prietam, T. M. D. Peržiūrėjęs abstraktą, advokatas
sale certificate. Į Bet per 15 mė
kningų Už pusę kainos. Seni na
duoda
pirkėjui
savo
nuomonę
ku su^kuopomis gauti raštų, nes geresnio už šitą, męs neturime.
riai, kurie tas pačias kningas ga tikslu yra švietimas;' šviesti ga (opinion) ant rašto. Toki .opi nesių nuo laiko pardavimo iš ^teijaigu butų siųsta ir pavieniems du
T. M. D. įstatus duosime spau- vo veltui, gali pasidžiaugti, kad lima tik tąsyk, jai šviečiamam nija yra ištikima,. jaigu yra išti tacljos pirkėjas turi tiesą apmo
kartu kaip kuopoms, tai ne vien don taip greit, kaip tik bus už
duodi daugiau, negu jis už tai
kėti visas skolas su palūkom, vi
kimas advokatas
butų buvę daug berikalingo dar baigta tvarkyti T. M. D. trumpa padarė geriausią “biznį” savo gy moka.
Tai yra šviėtėjų pasi
sus teismo kaštus, ir savastį atsi
venime.
D.
D
—
as.
Paskutiniais
laikais
abstraktai
bo, bet ir persiuntimo lėšos butų historija, kuri yra seimo nutarta
šventimas, tiesa. Bet tafe nereiškia,
pradėjo išeiti iš mados, o jų vietą imti atgal. Jaigu bėgyje 15 mė
pasidvigubinę. *Todėl męs nu išleisti drauge su įstatais.
kad T. M. D. birtų pieningą kar
užimti raštai, vadinami fiuaranty nesių skolininkas to nepadaro, tai
Chicago, III. Mėnesiniame T.
sprendėm atlikt 4 tomų ekspedici
vė, kurią kiekvienas šalavalka, jos
T. M. D. Centro pirm.
Masier of chancery išduoda pir
policy arba Torrent ccrtificate.
| M. D. 28 kuopos susirinkime, 28
ją kuopoms, likusias kningas pa
nešėręs, galėtų melžti ir paskui
J.
V.
Liutkauskas.
Guaranty policy yra išduodama kusiam iš licitacijjos deed ir sko
d. liepos šių metų likosi pakeltas
vesti pasiųsti p. J. Simanavičiui.
išmelžęs iš jos tyčiotis. — .Jai
abstraktų
kompanijos, kuri turi lininkas praranda - jau savo tei
klausimas “Ar gali gauti V. Ku
Jis išsiuntinės pavieniems po, 6 to
ekspeditoriai taip daro, — daro ne
visus kiekvieno nejudinamojo tur ses ant visados.
dirkos raštus tie asmenįs, kurie
mus ant kart.
Tatai, malonus
gerai ir aš p. Dūdai tame pri to aprašymus. Chicagoj guaranty
Paskolos ant trust deed arba
Materbttry, Conn. 31 d. liepos užsimokėjo į T. M. D. iždą už
draugai, nesiųskite laiškų su klau
tariu.
J. Laukis.
mortgage
paprastai daromos ne
policy raštus išduoda “The Chi
simais “Ar gausime Dr. Kudir atsibuvo vietinės T. M. D. kuo 1909 m., Ijęt nebenori mokėti už
augštesnės,
kaip pusė savasties
cago Title & Trust Co.” pripa
kos raštus?”, nes tuomi tik ap pos susirinkimas, kuriame buvo 1910 metus ir atsisa&o nuo T.
vertybės.
Darant
tokias paskolas
žinta
visų
teismų
ir
ad

Centro raštininko prierašas. Po
kraunate mus bereikalingu darbu, išdalinti tik-ką atėjusieji Kudir M. D.?” Nors tai, galine'kuo
ae baugu už įdėtus piningus ir
vokatų.
Guaranty
policy
yra
kos
raštai.
■
Sugrįžę
iš
trečio
T.
nas
M.
Dūda,
vėlai
atėjęs
į
susi

pų, bet seimo ir Cęn^ro Valdy
nes reikia atsakinėti jums ant laiš
lengviau skolininkui.
apdraudimo
raštas,
kų. Raštus gausite visi, tik buki M. seimo delegatai* išdavė savo bos reikalas, vienok mūsų kuo rinkimą, matomai nesuprato nei tai
Kad išvengus nemalonumo už
te kantrus. Visi pavieniai, kurie raportą ir davė atsakymus ir pa pa šitą klausimą gvildeno, ypač klausimų, nei paaiškinimų apie tai, duotas ant apribotos sumos, pa
darymo
martgag^’o, paprastai yra
perkeitėte savo gyvenimo vietas, aiškinimus apie seimo nutarimus. kad šiame susirinkime buvo at kurie T. M. D. nariai gali gauti našiai kaip nuo ugnies apdraudi
duodamas
pirkėjui
kontraktas,
mo
raštas.
Piningų
sumą
su
dapaduokite teisingus adresus T. M. Čia reik pažymėt, kaip nekurie vykęs Centro raštininkas p. J. Kudirkos raštus, o kurie ne.
taip vadinamas contract for Warmokėjimu
galima
pekelti.
Guaranty
Buvo
paklausta,
ar
narys
gali
D.kningiui, (ne kningiui, bet Cent nesąžiniški laikraščiai savo iškrai Dagis, kaipo mūsų kuopos narys.
ranty
deed.
Toks
kontrak
ro raštininkui. Red.), kad anas ži pytais rašteliais gali suklaidinti ir P. J. Dagis ir 28 kuopos pirmi gauti Kud. raštus užsimokėjęs už policy raštas užstoją advokatų
tas
irgi
turi
birt
rekorduotas,
kad
Štai šitame ninkas p. M. Juška aiškino, kad 1909 m., o nemokėjęs už 1910 opinijos vietą.
notų, kur siųsti kningas. Jaigu geriausius žmones.
savininkas
negalėtų
tą
pačią
sa
Torrent certificate yra išduoda
atsitiko kokios klaidos ekspedici susirinkime vienas iš narių, prisi nariai užsimokęję už 1909 m’., m. (mat mūsų 28 kp. T. M. D.
vastį
parduoti
kitai
y
patai;
sulyg
mas
valstijos,
kuri
užtikrina,
kad
purvinų
“Keleivio“ nors jie ir nenorėtų už 1910 m. nariams nebeduodama Kud. raš
joje kningų kuopoms, tai kuopų skaitęs
įstatų, pirmas turi teisę prie sa
sekretoriai malonės apie tai pra straipsnepalaikių apie T. M. D. mokėti ir atsisakytų būti T. M. tai neužsimokėjusiems už 1910 me pažymėtos savasties titulas yra ge
Aš atsakiau, kad Ku ras. Tai yra geresnis ir pigesnis vasties tas, kieno pirkimo arba pa
nešti T. M. D. sekretoriui p. J. seimą prašė paaiškinimo, ar tei D. nariais turį tiesą gauti V. Ku tus).
skolos rašai pirmiau rekorduotu
Dagiui, kuris atsitikusias klaidas sybė, kad T. M. D. turi užmo dirkos raštus, T. M. D. išleistus; dirkos raštai nors yra duo raštas, negu abstraktas arba gua
Perkantieji . iu*t
kontrakto,
pataisys. Visi, kurie esate užmo kėti kelionės lėšas p. Gabriui, at prie to dar p. J. Dagis pridūrė, dami už 1909 metus, bet kiek ranty policy, bet iki šiolai dar ne
taip
pat,
kaip
ir
perkan
per
daug
vartojamas.
kėję už apdarytas kningas, jų gau vykusiam iš Paryžiaus į. trečiąjį kad V. Kudirkos raštų expediciją vieno šventoji priedermė užsimo
tieji
ant
warranty
deed,
Kada
pirkėjo
advokatas
per

kėti
ir
už
1910
m.
ir
gauti
Kud.
ti dabar negalite, nes dar nepri- T. M. D. seimą. Esą, pagal “Ke bedarant jau daug yra išsiųsta
turi
,
pasamdyti
iš
.savo
pusės
ad
Antraip mes negalime žiūri abstraktus ir atranda, kad sa
siųstos iš Tilžės. Mat siunčiant leivį” išeina, kad p. Gabriui bus panašiems asmenim, kaipo pavie raštus.
vokatą
savasties
titulo
tikrumo
neapdarytas, apdarytosios buvo dar užmokėta netik $500 už jo pu niems T. M. D. nariams. Nors nuskriausti tųjų, kurie dabar, šia vasties titulas yra geras, tada sa
negatavos, todėl ir paskubinti ati santrų metų darbą prie Kudirkos tai daro Centro Valdyba, duoda me susirinkime nebegali užsimo vininkas duoda pirkėjui raštą, va peržiūrėjimui; pirkėjui išpildant vi
davimą apdarytųjų^ kningų, kam raštų rinkimo ir jų redagavimo, ma mums patarimus, kaip panašiuo kėti, bet yra užsimokėję už 1909 dinamą tvarranty deed, o pirkė sas išlygas, pirkimas ant kontral*jas užsimoka piningus. Tas war- to .yra taip pat tvirtas, kaip ir
jos priguli, kaip matote, nebuvo bet dar ir kelionės į Ameriką lė se atsitikimuose pasielgtina mū metus.
ranty deed turi būt rekorduotas, ant nrarranty deed, praradimas-gi
neigi yra galima. Keturios sevai- šos. Žmogeliui paaiškinta, kad sų. T. M. D. 28 kuopai, bet tie
Tą patį sakė ir p. Juška.
tės atgal gavome žinią nuo Otto tai tur būt “Keleivio” prasima patarimai man visai yra nesupran I Kas link kitų kuopų p. Dūda tai yra įtrauktas į pavieto knin teisių prie savasties įvyksta be
v. Mauderodės, kad darbas prie nymas: p. Gabriui pripažinta 500 tami ir todėl aš esu jiems prie rašo, kad mes siunčiame Kud. raš gas, ofise Recorder of Deeds arba tokių klapatų, kaip turint war->
ranty deed.
apdarytų kningų yr veik užbaigtas. dol. atlyginimo už jo darbą, o ar šingas; esu priešingas Centro tus išstojusiam iš draugijos nariui. kaip kur vadina Registrar.
Pirkt
nejudinamąjį
\turtą
'
gali
Jaigu
pirkėjas
neturi
visų
pi

►Pasiuntėm reikalaujamą $1
jis juos išleis kelionei, ar kam ki Valdybos pasielgimui su V. /Ku Būtų labai malonu, kad p. D. pra
palFeį^ffiff
*_
. -kuogreičhnsĖd~
-------------------- szųsti tam. tai jau ne mūsų dalykas: dirkos raštais kaipo draugijos, o neštų mums tųjų visų narių pa ningų užmokėjimui sulygtos su vyras ant savo vardo ir be mo
kningas Amerikon. Manome,
jis juos uždirbo, todėl ir gali su podraug ir mano, kaipo jos na vardes ir mes žinodami, kad jie mos, tai užtraukia ant perkamo teries daleidimo ar žinios, taip pat
Raštai, kaip ir moteris gali pirki ant
au keliauja ir tikimės, vartoti pagal savo norą. — 2mo- rio turtu.
neužsimokės už 1910 m. Kudirkos sios savasties paskolj.

Tėvynės Mylėtojų
Dr-tės Reikalai.

Rl
vo vardo be vyro daleidimo ir ži
nios, bet parduoti negalima be
abiejų sutikimo ir parašo. Vai
kai, pakol abudu tėvai yra gyvi,
į savasties pardavimą kišties ne
gali. Tėvams numirus, vaikų rei
kalai turi eiti per globėjų arba
našlaičių teismą, paprastai vadi’ namą probate court, arba stirrogate court, o kartais ir orphants
court, tas teismas nuskirta ad
ministratorius arba globėjus, kurie
gali veikt vardan vaikų.
Jaigu kokios nors ypatos, gali
prie kokio nors turto turėti prie
kabes, bet jų nenori daryti, tai, atsisakydamos nuo savo tiesų, jos
išduoda Quit Claim Deed, už kurį
paprastai mokama $1.00.
Neskaitant skolų, kokias už
traukiama ant nejudinamojo tur
to parastu paskolos budu, esti ^ko
los nepermatytos, būtent: valstijiniai mokesčiai, taxes, assessmentai už ištaisymą gatvių ir šalygatvių (Streets and sidewalks),
neapmokėta medžiaga suvartota
namą statant ar pataisant, neap
mokėtas darbininkų darbas, baus
mės, pripažintos teismų ir tt.; tokios skols vadinasi Liens atskyrimui nuo paprasti! skolų, vadinamų Jncumbrance.
""T rumpame rašte nėra galima
aprašyti visų keblumų, kokie pa
sitaiko perkant arba parduodant
nejudinamąjį turtą. Tačiaus iš to
jau, kas paminėta, galima numa
nyti, kaip reikia būt atsargiam,
perkant ar parduodant namus, lo
tus, farmas, ar kitą nejudinamąjį
L turtą.
Patogiausia yra kiekvie/ nam tokiam atsitikime pasisamdy
ti atsakantį advokatą.
J. J. Hertmancnlč.

Iš Chicagos Lietu
vių Gyvenimo.
7Š "BIRUTČS“ Gyvavimo.

> ’

r

Baigianties vasarai ir artinanties
šaltoms dienoms, “Birutės" drau
gijos sąnariai jau pradėjo rūpinties
apie ateinančius rengiamuosius va
karus. Štai, dvi sevaiti atgal “Bi
rutės" draugijos valdyba susirin
ko pas p. Petrauską ir maž-daug
apkalbėjo veikimo programą. Nu
tarė pradedant nuo antrosios spa
lio dienos kas antras sekmadienis
turėti savo vakarą su perstatymu.
Kalbėta, kad "Birutės" draugija
imtųsi vaidinti rimtesni uosius kla
siškus veikalus, ir nutarė pir
maujame vakare, būsiančiame spa
lio mėnesyj, sulošti Kalėdų Kau
kės dramatiškąjį veikalą (parašy
tą eilėmis) “Dvasios laimėpi” ir
antrą komediją to paties autoriaus
perdirbta iš apysakos Juozo Gurauskio “Susimildamas”. (Veika
lai dar rankraščiuose-), Abu veikalu režisieriuos autorius.
Tol i auš buvo nutarta pastatyti
ant scenos (iki adventų): Pleirio
“Vagis”, Giros “Tai politika”;
stambesniuosius: “Mindaugį' “Genovaitę", “Aukso dievaičius' ir k.
Prieg tam dar, jai bus laiko, muzikalinius veikalus, jau žinomus
chicagiečianis:
“Kaminakrėtį”,
“Adomą ir Jievą”, “Šienapjūtę" ir
k., kuriuos p. Petrauskas naujai
taiso. '
Tikimosi, kad visuomenė atjaus
“Birutei” ir lankysis į jos ren
giamuosius vakarus, tikimosi, kad
kitpš draugijos vieton rengiamų
tuščių balių, kuriuose nieko ne
simato išskiriant kokius ten amerikėniškus šokius ir daužimosi sti
klinėmis, rengs^ panašius vakarus
ir užprašys "Birutės” draugiją dalivautų juose. Dar tikimosi, kad
ir kituose netolimuose miestuose
lietuviai panorės rengti vakarus su
perstatymais ir dainomis. “Biru
tės" draugija už mažiausį atlygini
mą yra pasiryžus tarnauti scenos
menui iš visų spėkų.
Atsibuvusiame “Birutės” drau
gijos susirinkime 15 d. rugpjūčio
perrinkta nauja valdyba, būtent:
pirmininku išrinktas senasai p.’M.
Dūdas, jo pagelbininku veiton p.
iV. J. Vitkevičiaus, p. J. Baltru
šaitis — didis mylėtojas scenos;
protokolų raštininku vieton p. J.
Dagio — M. Damijonaitienė; fi
nansų raštininku vieton atsisakiu
siojo V. Brusoko — J. Dagis. Re
žisieriu p. Baltrušaitis. Scenerijais Damijonaitis ir P. Stogis.
Naujoji valdyba prisižadėjo tar
nauti draugijai kiek galėsianti ir
daugiaus nuveikti negu pirmiaus,
o ypač tikimasi iš pp. Dūdos, Vai
tiekūno, Baltrušaičio ir Stogio.
Visus vakarus nutarta rengti,
jai salė bus galima gauti, šv. Jur
gio parapijos salėje.
Dar verta paminėti, kad “Biru
tės" draugijąJjuYp paskyrusi iš sąyo kasos (nors joje visai maža tė-

ra piningų) $10 sušelpirrrui p. J.
Sutkaus, buvusio “Birutės” rašti
ninko, kankinamo džiovos; prie to
dar sąnariai sumetė su virš $11,
bet toji pašalpa nebepaspėjo pa
siekti džiovos auką — ją š d. rug
pjūčio nugalavo ir tasai mūsų bu
vęs darbininkas jau ilsisi žeme
lėje. Piningai pasiųsti jo moterei.
Tiek šiuo kartu iš “Birutės” gy
vavimo.
■
J—s.
Pagal nutarimą “Dramatiško Ra
telio" L. S. S. Chicagoje — pra
nešu kad sekančiam sezonui Dram.
Rat. valdyba išrinkta iš šių as
menų: p. A. Kvedaras — pirmi
ninku, p. S. Strazdas — sekreto
rium, p. B; Vaitiekūnas — režisoriu, pp. K. Gugis ir B. Vaitie
kūnas kasos globėjais.
Taigi, matyt, Dram. Rat. žada
dirbti ir toliau scenos dirvoje.
Apie veikimo pasekmingumą Chi
cagos lietuviams maž-daug jau ži
noma iš praeities, dėlto nematau
reikalo tą atkartoti. Tiek tik ga
lima pasakyt, kad Dramatiškas Ra
telis, pilnoje to žodžio prasmėje,
dirbs dailos, o ne kokios nors par
tijos naudai. Nors jis yra po glo
ba Liet. Soc. Sąjungos Chicagoje,
— tačiaus jo veikimas nesuvaržy
tas partijos disciplina. Kitaip ir
negalima: dailos darbas reikalauja
pilnos nepriklausomybės. — Chicagbs lietuviai soeijalistai pilnai su
tuom sutiko. Reiškia, kad ir socijalistai moka gerbti dailą ir dirb
ti jos naudai taip, kaip ir tie, ku
rie nesenai apšaukė juos “dailos
priešais"; kad ir soeijalistai moka
atskirti dailos darbą nuo partijos.
Lošiami bus įvairus vtikalai, tik
ne atžagareiviški ir ne kurstanti
šovinistiškus jausmus.
Norintieji turėti su Dram. Rat.
kokius | nors reikalus, k. a. lošime
ir t. p.! lai atsišaukia adresu:
S. ^Strazdas,
’ 2030 Canalport ^ve.,
Chicago, III.
Visokios žinios bus suteiktos
greitai.I Vėlai atsišaukusiems ne
bus atsakinėjama, nes patarlė sa
ko: nei laikas šunį lakdinti, kada
reikia riti medžiotų.
Vardan Dramatiško Ratelio,
i
Stasys Strazdas.
“Aušros” draugijos Chicagos
kuopos Apšvietos Komisija suskir
stė prelekcijas sekančiai žiemai to
kiu būdu.
18 iri 25 rugsėjo skaitys K. Jurgelionis; tema: “scenos menas:
deklamacija, mimika, žaidimas”.
3 spaliu — Dr. Graičiūnas, te
ma: "būdas išsiplėtojimo užkre
čiamųjų ligii ir kova su jomis”.
9 spalių — Diskusijos: už vi
suotinąjį lygų balsavimą ir prieš.
16 spalių D-ro Matulaičio re fce
ratas: lytiškosios ligos.
23 spalių K. Jurgelionis, tema:
beždžionių kalba ir kalbų pradžia.
30 spalių — K. Jurgelionis, te
ma: atskirų žodžių reiškimas.
6 ir 13 lapkričio — Mikolaitis,
tema: populiariškoji astronomija.
20 ir 20 lapkričio — J. Ilgaudas, tema: žemės historija.
27 spalių ir 4 gruodžio — Gu
das, tema: kultūros historija.
u gruodžio — Pr. Rutkauskas,
tema: svaiginanti gėrimai.
18 grudžio — P. Maždio (K10kavos studento) referatas: žmo
gaus kūno paviršiaus ijr vidurių pa
razitai.

gatvės, ties 44-tą. Kadangi nepri gyvulių‘‘Skėčius chica
gos STOCKYARD’UOSk
gulėjo į parapiją ir nebuvo buvęs
ris et
. • '■
išpažinties, tai jį palaidojo nešven
Gyvųjų gyvuliu Chicagos stocktintose kapinėse. Jis paėjo Jš Kau yard’uosc skaičiui scredoje 3 rug
no gub.
- , #
pjūčio d. buvo toks:'
galvijų
. Ji... H.233I
Vagonų sutrintas.
\ ladislovas
telių .J^.. w..... 2x94
Pačkorius, gyvenęs 4522 Marshkiaulių .............. 14.801.
field avė., 6 d. rugpjūčio tapo su
avių ....................... 23.591.
trintas ir ant vietos užmuštas tarp
Sevaitę včliaūs, seredoje IO
tvoros ir einačių darbinių vagonų, rugpjūčio skaičius buvo didesnis:
stockyarduose. Jis dirbo kaipo
galvijų ....... 23.000.
dailydė.
telių ...................... 2.600.
kiaulių ......... 18.OOO.
avių
... .t....... .. 33.000.
Smala nudegino burnų. Antanas
Seredoje 3 rugpjūčio d. iš Chi
Norbutas, gyvenęs 4500 Hermitage avė., 12 d. rugpjūčio, explio- cagos stockyardų išvežta gyvulių
galvijų ......... 6.780.
davus smalos katilui, stockyarduotelių v.................... 124.
Se, prie Swifto kompanijos, tapo
kiaulių ................. 3.371.
sunkiai apdegintas. Apdegė deši
avių .......
7-853nė burnos pusė. 13 d. rugp. tapo
Scredoje 10 rugpjūčio išvežta:
nugabentas į šv. Antano ligonbutį.
galvijų ............. 7.000.
telių ......................... 150.
kiaulių ................. 2.000.
avių ...............
12.000.

gerai pagelbsti vidurių ir žarnų
nesveikumuose, kraujo ir nervų
negerovėms. Vaistų ^sankrovose.
Jos. Triner, 1333—1339 So. Ash
land avė., Chicago, III. — Dakta
riški patarimai laiškais uždyką.

JAPONŲ MINISTERIAI
CHICAGOJE.
10 rugpjūčio dieną į Chicago
atkeliavo japonų Komercijos mi
nisteris bardnas Oura ir svetim
šalių dalykų ministeris T. Sakai.
Sitiedu ministeriu specijališkai de
leguoti iš Japonijos į Angliją ir
Ameriką pasikalbėtų apie japoniš
kąją parodą.
Jiedu buvo jau
Londone ir Washingtone. Į Chi
cago atkeliavo apžiūrėtų miesto, kaip jis tinkamas parodai. Ja
ponai šitas parodas, Londone ir
Chicagoj, ketina įtaisyti tuo tikslu,
kad padarius tvirtesnius ryšius pre
kyboje su Anglija ir Suvienytomis
Valstijomis.

SI MANAS KVIETKAUSKAS
“LIETUVOS” KELIAUJANTIS
AGENTAS. , r
Simanas Kvietkauskas keliauja
valstijose
Illinois
ir
Wislaikrašconsin,
užrašinėdamas
tį “Lietuvą” ir priiminėdamas už
jį prenumeratą. Jis turės nuo
laikraščio “Lietuvos” išleistojo
A. Olszeivskio rašytą paliudyjimą ir kvitas, pagal ką galėsite jį
pažinti, kad yra musų užtikrintu
agentu ir galėsite drąsiai jam
duoti piningus ant pi enumeratos,
kningų ir kitokių tavorų, nes
męs už jį atsakome.
Simanas Kvietkauskas taipgi yra
agentu ir musų Storo, The
Bridgeport Clothing Kompanijos.
Jis turės su savim sampelius tūlų
musų Storo tavarų ir kas tik ko
reikalaus galės per jį užsisakyti,
o męs viską prisiusime. Męs sa
vo storo tavorus gva ra n tuojame,
kad bus toki, kaip musų Kata
loguose aprašyti. Jaigu gavęs juos
rastų kitokiais, tegul sugrąžina,
o męs jam piningus sugrąžinsi
me.
“Lietuvos” Išleisto jas,
A. Olsceu’skis.

PRANEŠIMAS.
Visiems juniems lietuviams, norin
tiems prigulėti prie pašalpinės drau
gijos, dabar yra geriausia proga pri
sirašyti
į
Palaimintos
Lietuvos
Draugiją, šioj^ draugijoj dabar yra
mažiausia įstojimo mokestis: per pu
sę metų-iki 30 metų amžiaus žmo
nės bus priimami už 1 dolarĮ. senes
ni mokės daugiaus. - Priimami į
draugiją visi lietuviai, nežiūrint į
Jų tikybą. Minėtoji draugija* įkurta
1906 m. 12 rugpjūčio d., sąnarių tu
ri iki trijų šimtų ir yra vedama ge
roj tvarkoj. Kiekvienas prigulintis
į draugiją ligoj ar nelaimėje yra ap
rūpinimas ir sušelpiamas. — Drau
gijos susirinkimai esti antrame kožno mėnesio sekmadienyje, Jurgio
Camausko svetainėje, 1900 S. Union
st., pirmoj vai. po piet.
Su pagaroa
Edvardas v-apulis, pirmln.
' Anicetas Linkus, rašt.
918 W. 32 st.. Chicago, III.

Liktorių Mokslo Draugijos visuo
tinąjį susirinkimą buvo pertraukusi
policija Paskui leidė ir vėl susirinkt, tik uždraudė dalyvauti •usL
rinkime ne sąnariams.

Kilęs Brusselio vlsasvletinėj parodoj gaisras visko 'nesunaikino, Praneuzijos skyriuje išgelbėta daug brangių gobei i n ų. Anglijos skyriuje iš
gelbėta daugelis senųjų dailininkų
paveikslų.
New Yorko mayoro Gaynor'o svei
kata neoėaant pavojuje; jis pas
veiksiąs.
Washlngtone. D. C. buvo pastaty
tas Shakspare'o veikla* "As you lik*
lt” (kaip Jums tai,patinka) esperan
to kalboje pirmą syk. žiūrėjo vai
dinimą 300 eeperaptistų.

Atspausdintas Chicaąos gyventojų
suražas. Ano* Jo Chicago* gyvento
jų skaičius = 2.500.900 — Pavardžių
Johnson — 8.205, pavardžių Smlth
— 5.333. SuĮ^as turi 175$ pusk ir
sveria 11 svaidą ir 14 uncijų.

VAGONE.
Pani (kuriai įkirėjo kudykio
verkimas). Biednas tas vaikelis!
Kaip jis verkiai Ar tai berniukas,
ar mergaitė?
Motina (kuriai patiko ponios
meilumas). Berniukas, berniukas!
Poni. Tai gal tamsta neužmir
ši sekančioj stotyj per sėst į kitą
vagoną. Berniukui nepridera būti
moterų skyriuje.
(“The Sketch,,j.

si kiti bučiuoja, tai aš nesakyčiau
(“Sat. Blade”').
nieko.

DIDŽIAUSIAS MASONAS.
Tarp templiarių, parodavusių
Chicagoje, buvo vienas delegatas
— Męs neturime svietiškų stu
Chicagos lietuvių^ muzikos kon iš Tucson, Ariz. turėjęs 7 pėdas
dentų.
augščio
ir
svėręs
247
svarus.
servatorijoj mokslas jau prasidė
— Kaip tai?
jo. 17 šio mėnesio dieną buvo pir
— Mūsų studentai gyvena tik
mutinė: lekcija: muzikos teorijos ir
Chicago yra pramoningiausias
dvasia.
solfeggio. 24 š. m. dieną bus ana Amerikos miestas. 1909 metais vi
tomijoj lekcija. Anatomijos lek sokių išdirbinių Chicagoj pagamin
cijas konservatorijoj skaityti yra ta už $1.400.000.000. Chicago yra
— Ui, keiįi man sopėj i galvas
pakviestas ir apsiėmė daktaras didžiausi šiame krašte čentralinė visą rytą.
£ p
Graičiūnas.
\
—/Vej, koks-gi priežastis?
rinka, turi didžiausias sankrovas
—/ Aš misiinoi, kad man per
ir plačiausia transportacijoe siste
galvam
kas spritkę padarė.
mą.
14 rugpjūčio d. ant Town. of
Lake įsikūrė Lietuvių Laisvamanių
Susivienyjimo kuopą. Į kuopą įsi NAUJA GELŽKELIO LINIJA.
St. Louis ir E. Traction Co.
rašė 19 sąnarių. Girdėt, kad kita
laisvamanių kuopa ketina įsikurti ketina taisyti naują gelžkelio lini
ją, kuri eis iš Granite City per
Bridgeporto dalyje..
Madison county iki Greenvillc, III. SVARBIAUSIAS DALYKAS.
Jaigu jus norite apsaugoti savo
Išpuolė per langui ir užsimušė.
Chicagoj esą daugiausia negero sveikatą, jus turite neužmiršti) kad
Liudvikas Kunickis, apie 28 me
tų amžiaus, gyvenęs trįs metai valgio gamintojų, peržengiančių svarbiausias dalykas žmogaus kū
Amerikoje, nedėlioję 7 d. rugpjū įstatymus. Už pereitus metus ne ne yra kraujas. Rūpinkitės, kad
čio, pasigyręs, jog geria, geria ir viena Chivagiškė valgio kompani kraujas būtų čystas ir sveikas ir
niekaip negali pragerti piningus, ja turėjo užmokėt baudą už įsta visas jųsų kūnas bus sveikas. Jai
vis jų yra ir yra, ėjo juos pragerti. tymų apie valgį laužymą. Tarp gu jųsų kraujas menkos kokybės,
Gerai įsikaušęs sugrįžo apie 11-tą nubaustų kompanijų yra: Swifto tai ir visa sistema kenčia: jus pa
vai. vakare namon, kada visi mie Co. už f alsavimą alyvos $20o, John jusite nusilpnėjimą, nenorą valgyti
gojo, įėjo į savo miegamąjį ant A. Talman & Co. už falšavimą ir vidurių negalėjimą suvirinti.
antrų lubų ir ten besirengdamas sirupo — $50, Spiehnann br. Co. Tokiuose atsitiksimuose Triner’io
gulti, užsirėmė ant lango ir taip už falšavimą uksuso — $25, Squ- American Elixir iš kartaus vyno
užmigo. Paskui užsikosėjęs, ar are-Dingee Co. už primaišymą į yra geriausias vaistas. Jis suža
kaip, išlėkė per langą ir nutūpė tomatų skystymą (catsup) netin dins virinimo organų veiksmą, ge
tiesiog ant galvos taip, jog net kamų valgiui dalykų — $50 ir rai išvalys visą sistemą ir pagel
bės susiformuoti geram čystam
smegenįs ištiško. . Užsimušė ant dajig kitų.
IcraujuL Šita* vaistas stebėtinai
vietos. Jis gyveno ant Honore

APGARSINIMAI.

$

Užčėdyjimni laiko ir galvasukio
namų pirkėjams, męs sujieškojome ke
lis namus, geriausius kokius galima
rasti už paduotą1 kainą, ir čionai
Juos pagarsiname; Kas Išsigali įmo
kėti trečią dalį, ar daugiu, ant tų
namų tam męs t rūkstančius pinin
gus paskoliname lengviausiomis iš
lygomis.
šituos namus męs patariame pirk
ti lietuviams:,
No. 121. 8 ruimų mūrinis namas
ant stulpų. Lctės 24x125
Randos
į metus neša $204. Kaina $1.600.
No. 232. 4 kambarių mūrinis ąa-.
mas. Geroj vietoj. Lėtas 25x125.
Kaina • .............. L ...-į.......... $1.6Š0.
“No. 230. 2 lubų medinis namas, 2
gyenimai 1 —- - -- 1 — 4 r. Lėtas
24x125. Randos neša Į metus $216.
Kaina
• ............ J.......}....... |11700.
No. 156. 2 mediniai namai, 14-5
r. 1‘
•tls 31x147. kampinis. ’
Kaina
. .............
$2)000.
No. 12. 2 m tujai, 4 gyvenimai po
4 .r.
Lotas
5x125.
Randa $384.
Kaina
• ------ ............ $2.000.
No. ;0. 2 labi>ų mūrinis namas, 2
«yv. po 6 r. Lotas 25x135. Kaina .. .......................................
woo.

No. 4. 2 lubų mūrinis namas. 4
gyv. po 4 kambarius. Randa $480
Kampinis^ lotas 30x147. Tiktai $3.700.
No. 217. 2 lubų ląuriuis namas, 2
gyv. po 6 kam b. Lotas 25x125. Ran
Pajieškau savo brolio Aleksandro do* neša į metus $372. Kaina $3.000.
Petingio, Kauno gub., Raseinių pav„
Šilalės valsčiaus, Balsių kaimo. Pirm
No. 241. 2 lubų mūrinis nsir.as
20 metų fJI®. bedirbdamas kasyklose 16 kambarių. Lotas 125x125. Ran
da
$504. Kaina .........
$4.500.Springfield, III., neteko vienos kojos.
Jis moka lietuvišką ir vokišką kal
No. 241. 2 lubų 'mūrinis nmas 4
bas, bet dabar turbut daugiausiai kal
'1
- 1« UT, 4*
— 3'’ r.,
ba angliškai. Jau bus 7 metai kaip gyven. 2 — 5 r, 1
Lotas 25x125.
Randos neša j
negaunu nuo Jo Jokios žinios. Jaigu r.
Kaina .......... 14.500.
$4.500.
kas apie jį žinotų, arba ir jis pats, metus $540.
>
malonės douti žinią šiuo adresu.
No. 187. 3 lubų mūrinis narna*. 3
‘
Robert Fetting,
gyv. po 6 kam b.. 2 maudyklos. Lo
525 De Koven st.,
Chicago, III. tas 25x125. Gatvės užmokėtos. Ran
da $564. Kaina į............ *.... $4.700.
Paj ieškau savo brolio Juozapo Griciuno ir pusbrolio Petro šablicko.
No. 69. 3 lubų mūrinis narnąs. 3
Abu Kauno gub., Panevėžio P®v-> gyv. Su maudykloms.
Lotas Ž7*Ax
Cypėnų vals, Kuprėliškių parapijos 127. Randcs neša~į metus $552. Kai
Žadeikių sod. Jie patįs ar
na........................... J . ................... $5.300.
tas apie juos teiksis pranešti šiuo
adresu:
No. 179. 3 lubų mūras, 4 gyv. 2 po
Kaz. G ric i tinas.
6 rum., 2 po 4 rum.. 2 maudyklos.
141 Bowen St j
So. Boston, Mass. Lotas 27x129.
(Landos neša 624.
Kaina ............................... ;....... $5.500.
Pajieškau savo jtažystamų Kon
stanto ir jo dėdės Ignatavičių; abu
No. 238. 2 lu ų mūras, akmenų
iš Kauno gub.. Ukmergės pav Tu priešakys, 2 guv po 7 karnų.. I®: r. .
riu svarbų reikalą. Prašau atsišauk mūrinis namas
I*aklyj. Lotas 25x
ti šiuo adresu:
125. Randa $624. Kaina .... ^.5(X). .
Antanas Pundzevičius,
Kiekvienas iš ų namų y r vertas
656 W 14 st,
Chicago, III: gero žmogaus.
teikite apžiūrėti.
Norėdami platc nit. žinių, kreipki- ,
Pajieškau Zozes Nagereckutės, pa tės vnatiškM i m tisų ofutrą
į
eina iš Kauno gub.. parap. Vilkijos
kaimo Jaučakių; pirmiaus gyveno
Chicago.
Kas žinotų Jos adresą,
St, Chicago, III.
meldžiu duoti man žinią šiuo ad 3252 6. Hal
resu :
_
J. T.,
PIGI EKSKURSIJA Į MlCHIGjtNĄ.
3252 So. Halsted st..
Chicago. III.
Važiuokite aiHslgyvcnti Į Mičiga
Arba telefonuot, Phon. 2976 Monroe.
no vaisingą žemių širdį — Mason
Manistee
ir ežero šalis į SM’igart
Pajieškau savo pusbrolio Vincento Tract — dobilų.
| vaisią ir apskritai
Paluckio. Kauno gub.. Šiaulių pav., tarmines žemes. Kaina nuo $10 iki
Radviliškio valsč, šaduvos parap.. $25 už akrą. Išlįygcs ląbai lengvo*:
Bebrui ų kaimo. Girdėjau, kad jis
nuo $10 j iki $25, o paskui
gyvena apie Vaukiegan. Illinois val įmokėti
ant išinokesčio kas mėnuo im> 5 Rr
stijoj. Jaigu kas žinotų apie JI ar 7 dolerius ant 40 akrų. Greitai au
ba jis pats malonės duoti man iiži gantis distriktas.Į du nauji miestai,
nią adresu:
lotai bizniui■ ir apgyvenimui. j Kli
Franciškus Aglinckas,
matas labai sveikais. ’ Galite turėti
Pa.
Minersville,
P. O. Box 548,
L------------viską, kas tik auga Illinois. Indiana
ir Ohio valstijose.
Ekskursiji va
Pajieškau savo brolio Juozo
žiuoja kiekvieno i nįėnėslo - piritui ir
rulio. Suvalkų gub.. Vilkaviškio pav.. trečiu utarninku.l Ten ir atgal iš
Kaupiškiu gm.. Linkių kaimo.
lt> Toledo ar CbicagOs $6.00. Pątvametų Amerikoj, paskiausiai gyveno vados ir nurodynjai dykai. UikiiokėE. New Yorke, o dabar nežiną kur. tus už tikietą piningus sugrąžiname
Jis pats ar kas kitas malonėkite jk> nupirkimui žemes. Norėdami įga
pranešti sekančiu adresu:
lesnių paaiškininių rašykit pas ma
Vincas Gerulis,
ne: Anton Kiedią, vietinis atstovas.
785 Bank st.,
Waterbury, Conn Peacock, Lake Co., Micb.

Pajiežkojimai.

Draugysčių reikalai.

DIDELI8 PIKNIKAS.
Susivien. Lietuviškų Dr-sčių, nedėlioj. 28 rugpjūčio (August), 1910 m.,
Bergman'a Grove, Riverside, III. Pradžia 9 vai. ryto. Įžanga 25c. porai,
Bergmano daria* savo gražumu Jau
taip pagarsėjo tarpe lietuvių, kad jau
nei nereikalinga apie tai kalbėti.
Susivien. Lietuviškų Dr-sčių Komite
tai visuomet parengia puikius balius
ir pikninkus; o šitas bus puikiau
sias iš jų visų. Todėl, jaunieji ir se
nieji. atsilankykite kuoskaitlingtauprofesorius. siai kitan pikninkan. Pelnas gi eina
budavojimul svetainės.

Plaukų auginimo
Nežinau, ar pagarsint j laikraštį
šitą padėkavonę ar ne.
Jo sekretorius. O kaip parašy
ta?
Profesorius. Žmogus rašo ši
taip: "Aš turėjau mano pakauBARONAS OURA
Japonijos ministeris.
šyj tris praplikusias vietas, o kai
pradėjau vartoti tamstos išradimo
Chicagoj tik ką užsibaigė tem- vaistus, tai turiu išviso tiktai vieną
pliarų suvažiavimas ir vėl ketina plikę.
būt kitas suvažiavimas būtent Ko
mercijos Asocijacijos; per tą su
Jis. Ką tu pasakytum, jaigu aš
važiavimų tikimos aplankys Chica- tave pabučiuočiau.
gą apie 200.000 svečių.
Ji. Jaigu pabučiuotum, kaip vi

Męs Sujieškom.

\------- —--------

VIETINES ŽINIOS.

PASKIAUSIAI GAUTOS
ŽINIOS.

Pittsburge, Pa. 9-tosio* Tėvynes
Mylėtojų draugijos kuopos susirinki
mas atsibus 27 rugpjūčio d., 7 vai.
vak., L. M. Dr. svetainėje, 142 Ohlo
■tr., Pittsburg, Pa.
Meldžiu visų
draugų ateiti į susirinkimą ir atsi
vesti naujus draugus prisirašyti į
T. M. D.
T. M. D. 9-slos kuopos sekretorius
J. M. MMkeliunat.

A. Olszevvskc

Pajieškau Juozapo Bernoto, Kauno
gub.. Šiaulių pav.. Šiaulėnų parap.,
Metai atgal išvažiavo ing anglekasyklas iš Brooklyno, N. Y., kur gy
veno apie septynis metus. Jis pats
ar kas Jį žino tepraneša man šiuo
PIRMAS DIDELIS PIKNINKAS.
adresu:
Jonas Balčiūnas,
Liet. Kriaučių Kliubas Savitarpinės
So. Chicago, III.
Pašalpos parengė pirmą didelį pikni 8747 Hauston avė.,
ką. nedėlioj. 21 rugpjūčio (August)
Pajieškau savo draugo Boleslavo
1£1C m., Schuth’s Grove, Riverside,
III. Prasidės 9 vai. ryto Ir trauksis černlauskio, Kauno gub., Raseinių
pav..
Skirsnemunės parap., Apaštalis
iki vėlybam vakarui. Įžanga porai
kių dvaro. 2 metai kaip Amerikoje,
25 centai.
Davažiuoti galima:
Metropolitan Pirma gyveno apie Boston, Mase , o
elevatorių Iki 48 Avė.._______
nuo ten____
La dabar nežinau kur. Turiu svarbų
Grange karais iki daržui. Ir 12 ka reikalą. Prašau duoti žinią šiuo adrais iki 48 Avė., nuo ten La Grange resu: .
J. Slinauskas,
karais iki daržui.
Box 275, Wandergrift Heights,
Bus tai vienas iš puikiausių pik
M. M. Conn. ,
nikų, nes bu* pirmutini* ir pareng
tas vietinės kriaučių draugystės. Juk
žinote, kad kriaučial niekad nieką
prastai nedaro. Taigi kviečiame vi
sus lietuvius ir lietuvaites atsilankyti
kuoskaitlingiausiai, nes bus labai
linksma diena. Lietuviški muzikan
Reikalingas galiūnas su license.
tai griež puikiausius lietuviškus šo
kius. bus visokių skanių gėrimų ir Kas toki turi pardavimui tegul pra-.
užkandžių ir kvepiančių lietuviškų ci neša, Real Estate Dept, 3252 So.
garų. Didelis daržas, pilnas žalių Halsted st.
medžių, po kurių pavėsiu galėsite pa
Reikalingi galąsto jai į dalgių akysilsėti. Užkviečia visus,
rių; šlapjaa galandimas; darbas nuoKomitetat.
latinis ir gera mokestis prityrusiems
darbininkais. Whltaker ManufacturPIRMAS DIDIS BALIUS.
St Charles, 111.
Draugystės šv. ing Co., 65 ir 59 gatv. Imkite 63
Jurgio Ric., atsibus subatoj 3 sep- gatvės karus.
terberio, 1910 m. 56 Irwin Hali,
ant kampo W. Mayne ir 2 gat.
įžanga 50c porai.

Pranešu, jog geras mano draugas
Juozpas Rokauskią pasimirė 21 liepos
mėn. dieną 1910 bu Jis turėjo brolį
Chicagoje ir pačią, ir sūnų Rygoje.
Jaigu kas apie jį norėtų ką dasižK
notl, tai prašau to parašyti man
laišką šiuo adresu:
Antanas Martinaitis.
45 N. Third Str., j Portland, j Ofa:

Burtininkų Kazyros (Kortos)

Reikalavimai.

PIRMAS DIDELIS BALIUS.
Rengiamas draugijos
atsibus 4 d. rugpjūčio (aeptember),
1910 m.
Prasidės 11 ryto vai. ir
Gertrauksis iki vėlam vakarui
manta Hali, kampas 18 tr E. St.,
Tacoma, Wash. širdingai užprašom
atsllankytie į puikų pasilinksmini
mą.
Įžanga 50c.. moterims dykai
Griežė puikus muzikantai; bus ska
nų* užkandžiai ir gert gėrimai. Už
prašo
Komitetat.

TAI BROLIAI IR SESERIS
URA! URA! URA!!!
Lietuvių Pasilinksminimo Drau
giškojo Kliubo pinikas. Iš Indiana
Harbor, Ind., darže Lake Side Grove.
9601 Evring avė., So. Chicago, III.
nedėlioj rugpjūčio 21 dieną (Ang )
1910 m., Įžanga vyrams 25c., mergi
noniB dykai.

Ant Pardavimo.
Pardavimui namai keturiais butais,
6 kambariai kiekviename; viskas ge
rai įtaisyta; arti lietuvių bažnyčios.
£342 S. Oakley Av., Thomas Mis.
Parsiduoda galiūnas geroje vietoje,
tarp lietuvių ir lenkų. Parsiduoda
nebrangiai. Savininkas išvažiuoja į
kitą miestą. Atsišaukkite šiuo adre
su: 4554 So. Ashland av., Chicago, III.

Visi žiuote, kad jburūuiakai i Ame
rikoje vadinami Fortune Tellere!) spė
ja žmogui laimę t ' I ateiti su pageltų
Kczyrų (Korti). Ar toki buttininturl
ką spėjimai iŠ n
mIMkokią vertę, mes j apie
tukeime, tik pasakysi le, kad yi
jkius
urie pas
stančiai žmonių,
įspėjimui savo
burtininkus’ lanka
ateities ar laimės jir moka jienii ' "«š
tai po kelis Ir po kęlioliką doli< iyGarsiausia ant svieto burtininkė bu
bu vo tai pone L1 fORMAND Parytiuje, Francuzijoje, kuri su pageltai
vo Kazy rų visiėma išpėdavo ateitį. Pas
ją vaikščioja kelti Kazyras viso svie
to didžiūnai, kunigaikščiai ir karaliai
ir kiekvienam Į| ateitį įspėdavo.
Po myriui virt j1 -'-**•
minėtos ’burtininkės Jos Kazyros 1 »ateko j svietą Ir
šiądien jom! naudoį |asi garsiausi sviete burtininkai,; ir 1 liek vienas, kas Jas
turi, gali su joms įspėti ateitį teip
gerai kaip ir buri ininkai. šios Ka
zyros su pilnk iėj riškiu imu lietu viškcjč ir lenkiškoje ' kalbose, kaip Jas
vartoti ir kaip atel tį jspėti yra dabar
gaunamos musų št^ •re. Kaina jų 50c.
Šios Kazyros yrą , geriausia bovykla
Huoaame laike ir s{ Ii Jom. ne tik save,
bet ir visus kitui 1 geriausiai nubovysi šeimyniškuos* ) Ir draugiškuose
susirinkimuose.
~ .. 1
Siųsdami pinigui 1 ant kazyrų adresuokite:

*
STEBĖKIS!
Užmokėjęs $550 už Grocery A Market geroj lietuvių apgyventoj vietoj;
turėsi $1500 pelno J metus. Parduo
ti krautuvę turi dėlto, kad persisky
riau su dalininku ir uegaliu susi
kalbėti lietuviškai. Taigi neapleiskit,
progos ir kreipkitės pa»: Meyer,
35 gatv.,
3440 So. Morgan St., arti
1
DIDELIS PIKNIKAS.
Rengiamas S. L A. 139 kp. Ken Chicago, UI
sington, 111. piknikas. įvyks nedėlioję
Anglinis ir ledinis biznis,
21 d. rugpjūčio (Aug. 1, 1910 m.. P kliat,
______ ir tt.
__ Gera proga
t vežimai
Karecko darže, 123 st ir Union avė.. atsakančiam
padaryt _plninWwt Pullman, III. Prasidės 10 vai gą Persiduosžmogui
neperbrangiai, nes sa
ryto ir trauksis iki vėlam laikui vininkas ketina važiuoti į Lietuvą.
širdingai kviečiame visus senus ir Atsišaukite iiuo adresu:' M. Svejaunus, vaikinus ir merginas J šitą ėulis, Box «, Palmerton, Pa.
puikų pikniką.
Muzikė geriausia,
griežė lietuviškus tr amerikonišku?
Pardavimui 2 Storai 1■a skiepu
šokius; ir dainuos dainas L M. l>r-Ja
namai užAido choras iš Kenslngton. iii. ir (rusimi, mūriniais rėmaismihesi.
42
visą laiką bus skrajojanti krasa pakelyje. $34 raudos ii
The Bridgepoi Clo'
Dovanas paaiškinsim piknike. Malo- šimtai utmokesties savininkui užpa
Įianga porai kaliniuos* namuose, 3220 Auburn lX46-324« So. Haista st
n lai kviečiam visu*.
<ojh itetaa.

F

I

Mokykla Šokių!
V. Ambrasevlda,

178 Ferry Htrseš.

No. 079 Lietuvio Protėviai JW=±®]»

kingų pasakų. Kiekvienas, nusipirkęs muL
i* pam(aėtų knygų I. U. III ar IV Syti
myli

Prof. Julius S. užtikrina, kad Išmo
kys šokti kiekvienų jaunų ar senų.
Išmokina valcų 6 rųšių ir teip, kad
gali drugiai eiti šokti publikoje. Tęlpgi išmokys ir kitus šokius su 6 va
karais; vakare nuo 8 valandų iki 11.
Kas moka vaikščioti, tas gali išmokti
Ir šokti. Kas nori mokytis tegul atei
na į svetainę, po numeriu, 2119 So.
Halsted St., mokinu kas dien .apart
Šventų dienų. Prof. Julius S. prane
ša visiems, kurie nori išmokt tuos
šokius, kad ateitų sekančio adreso:
2124 South Halsted St.
Ofisas ant 3-čių lubų. Atdaras nuo
5 Iki 8 vai. vakare.
' yrof. Juliaus šokių mokykla užsi
daro June 25, ji vėl bus atdara Septgmber 2.
jau pradėsim Buck ir Wing šokt
Sept. 2.

LIETUVIŠKA ŠOKIŲ MOKYKLA.
Joje kiekvienas gali išmokti šokt
su keliais vakarais.
Išmokus šitoj
mokykloj šokti, nuėjęs į by kokių
salę neturėsi sarmatos, šokdamas lie
tuviškus ar angliškus šokius. Išmo
kiname šokti jaunų ar senų, kas tik
pas mus atsilanko. Mokiname utorninkais, seredomis ir ketvergais nuo
7:30 iki 10:30 vakaro vai. Kas nori
mokinties ateikite minėtais vakarais
į svetainę 3119 So. Morgan str., arti
31 gatvės.
•
Prof. Fr. J. ir A. L.
TĖVYNĖS mylėtojų dr-stEs
CENTRO VALDYBOS ANTRAŠAI:
pirmininkas: Jonas V. Liutkauskas, _
120 Grand st., Brooklyn, N. Y.
Vice-Primninkas: Pr. Butkus.
‘ 3252 So. Halsted st., Chicago, Iii.
Raštininkas: Jonas Dagia,
3252 So. Halsted st., Chicago, III.
Iždininkas: A. J.'Povilalka,
804 Bank st, Waterbury, Conn.
Knygius: J. Simanavičius.
331 Barnes ęt.,‘ Plymouth, Pa.
Literatiškasis Komitetas: J. Gabrys,
11, rue Sommerard Paris, France.
V. Jokubynas. 3152 Wallace st.,
Chicago. III. J. Laukis, 501 Brick
st, Valparaiso, Ind.

maa prie*
gus, vyskupus ir kttuš augštos luo
mos ypataa. Pasveikinimai ant Nau
J. G- MUlaackas.
1811 Wharton St
Jų motų, dienoje rardirrių. gimimo Ii
Pasak Erkman-Batrijanų sutaisė B M. kituose atsitiklmi^oo..j Chicago, IU
Paveikslas iš Napoleono I pu kutintų
NORWOOD, MASS.
B. A. Tumaričiu*
- n Austi*
jų kariavimų. Chicago, III. 1*67, pus
No. 490 Dvi KeOhnl-T Tolimų B4w
lapių 44.........................
150
geidua ir
70 Lafayotto
No.74 Maaim Gorki J. PaookojlmaL lionės į Šiaurės
k. Vareškeričiu*.
Iš rusų kalbos vertė A. L—ta. Turi Kaina.................
nys: Giesmė apie sakalų. Nenaudėlis,
Plttston, Pa
St
Makaras
čudra Rudenyj, DvideHimts
Ad. Bendinskaa
42 Chesnut
šeši/ir viena Chicago, UI. 1906, pus < Na 516 Iš kur atsirado musų nami
lapių 103............................................. 25e niai gyvuliai ir auginami augmenys?

st

Na 90 Olitlpa Graži apytaka iš paveikslėli*!* Chicago, Ui. 1901, p»
laikų savitarpinės karės B-aurinėo lapių 72...................
20c
Amerikos indijenų. Vertė A. Otševv
ROCKFORD, ILL.
Adomas Kazakevlč4* 310 E. State et skis. Antra pataisyta laida Chleago,
SO. CHICAGO, ILL.
dūrinko Dr. J. Basanavičius. Dalia I.
PeL Ostrovskte, 8701 Commercial Av.
No. 97 Pamokslai Išminties Ir tei čia telpa 141 labai gražių, juokinau,
8a Boston, Mas*
sybės, tegu Minėt i galvočių visų am išmintingų b
N. Gendroltae, . 224 Attess* Stract žių Lietuvos vaikeliams Parašė kun. cago, III. 1903. i
G. Gegužis,
28 W. Broadway. Tatarė. Trečia laida, čia telpa 128 Drūtai apdaryta...........................
juokingų, bet išmintingų ir pamoki
Na 68 LIstuvIškM pasakos (vairios
Springti aid, IIL
nančių pasakaičių, mokinančių doros
G. Tachllauckas. 1217 W. Jefferson 8t ir išminties. Chicago, UL 1899, pus Sarthko Dr. J: Barraravlčiu* Dalis Q.
eta teip* 206 te jai grašių ir joutlngų
lapių 182........................................... 50c
pasakų, bovljančlų kiekvienų skaity
No. 98. Pragaro atgijimas. Parašė
Bcranton, Pa
tojų ir klausytojų Ir labai naudingos.
Geo. Baltrūnas,
2018 Lnzerne St
Chicago, IU. 1903, pust 330. .... >1.25
Juoa Petrikys,
1514 rtoss Ava flinys dabartinės draugijos tvarkos, Drūtai apdaryta............................ >1.50
alegoriškai parašytas. Chicago, III.
Shenandoah, Pa
No. 69 Lietuviškos pasakos |vslrioe.
Kryžanauskas, 38 E. Centre St
Berinko Dr. J. Basanavičius. Dalis m.
Na 100 Pasaka apie kantrių Alenų,
•dukterj turkų ciesoriaus Antonijaus, čia telpa 292 Bar gražesnės Ir Juokia
Union City, Conn.
kuri per 22 metus vaikščiodama po gesnės pasakos. Chicago, IU. 1964.
•5 Brennaa
D. F. Elmaltis,
svietų, daugybę bėdų ir vargų išken
Drūtai apdaryta.
>1J0
tėjo. Antra laida. Iš lenkiško vertė
Waterbury, Conn.
A.
Olšerskls.
Chicago,
IU.
13(02.
pus

No. 548 Oras, Vanduo, šviesa Ir ši
J. žemantauskas, 39 W. Portar St lapių 66.................
20o
824 Bank
luma Lekcija Prof. Blochmann’o. SnJurgis žemaitis,

& Pctailuna*

Worcestar,
Ant Bernotas,

345 E. Rlvsr St

45 Ward

Naujausios Knygos
gaunamos “Lirtnros” Redakcijoj.
APIE BALTRŲ-GIRTUOKLĮ. Vaiz
delis iš gyvenimo Baltraus girtuoklio
Rygoje. 1909. Pusi. 32 .............. 10c.

ARCHAIOLOGIŠKI TYRINĖIIMAI.
Gaidės apylinkėje. Kun. Juozapo žto
jo. Su 21 paveikslėliu. (Iš “Lietuvių
Tautos“).
Vilniau* 1909.
Pusla
pių 23 ......................................... 40c.

Kur gauti “Lietuvą

ANTANO BARANAUSKIO, (A. a
kunigo vyskupo) laiškai ( profesorių
Galima gauti kiekvienų savaitę Jonų Baudoum’ų de Courtenay. (Iš
“Lietuvų“ už 5c. pas šiuos agentus: lietuvių Tautos“), Vilnius, 1909 m
Pusi. 28 ..........................
40c
Brooklyn, N. Y.
E. Fromes.
73 Grand Street
JURTAI.
Zigmanto Przybyisklo
Ant. Jankauskas,
65 Hudson Avė. •vienaveiksmė komedija
Išvertė ir
T. Jermalas,
215 Berry Street išleido Liudas Gira Vilnių* 1909.
J. Milevrski.
124 Grand st. Pusi. 16 .................................
10t.
S. Simanavičius,
258 Wythe Avė.
DŽIOVA, JOS PRIEŽASTIS IR
KOVA SU JA. Dr. K. Jokanto. (Ma
BALTI MORE, M D.
rijampolės paskaita), Vilnius, 1909.
Joln Louis,
657 W. Baltim.ro
J, Zebrauekas,
112 N. Green St Pr.s4. 38 ......................................... 10c.

BROCKTON, MASS.
175 ŽHM8 St
Pocius,
- Chicago, III.
1607 N. Ashland
p. M. Kaltis.
576 W. 18th St
J. Tananeviče,

ELIZABETH, N. J.
211 First St,
D. Bočkus,
JERSEY CITY. N. JAlt Rėklaitis,
234 W*yne 3L
Ldvvresc* Maa*
A. Ramanauskas,
101 Oak Street

Mentalia Mas*.
B. P. Miezkini*
35 Arthur St
New Haven, Conn.
Vaitkevičius.
227 Chapel St
Philadelphia, Pa
Ignotas, 1028 So. 2-nd Street

Portland, Oreg.
John Brovvman, Browman News Ca

SAN FRAN’CISCO, CAL.
Foreign & Domestic News Co.,
Foot of Market St.,

SEATTLE. WASH.
International News Agency,
102 Washington St.,
W o re este r, Mass.
M. Paltanavičta, 14 MUbury Street.
J. Kalakauskas,
66 Milbury St

“Lietuvos” Agentai
Pas šiuos ageauia gaurna
Lyti Lietuvų“ metams ar pusei
metų ir užsimokėti.

donas Janušas keliaujantis Agentas
po Illinois valstijų.

Brooklyn, N. Y.
J. Ambrozėjus,
120 Gr^nd St
4. Lesnlauskas,
298 South Ist
J03 Matulis,
262 Metropolitan
Baitimor®, Md.
L. Gaurlis,
1834 N. Caslle Street
Viacas šelvis,
603 So. Pacu sL

žmonėms ir kas į ją* žmoniją ar n m Ir
Chleago. UI. 1902, pusi. 40............. 10c
Na 861 Dr. A Basanavičius. Lenkai
LietuveJa iš rusų kalbos vertė y.
Gintautas. Nurodymai, kaip lenkiška
kalba sunaikino ir sudemoralizavo
Lietuvę Ir kaip ji kenkia lietuvystei
sulyg šiai diena L Chicago, UI. 1903*

Na 907 Kaip žmonės au ponais ko
vojo? Sodiečių sukilimai Ispanijoje
XV amžiuje. Anglijoj XVI amžiuje.
Parašė A. J—tte. Chicago, Ilk 1908.
pusk 34. ...............................
Wo
No. 921 Labdarybė pirmiaus Ir da
bar. Parašė P. Lafargua Vertė M.
N—aa. Telpa čia: L Senovės pagonų
labdarybė. II. Vyskupų ir vienuolių
labdarybė Ir iii. Buržuazų labdarybė.
Chicago, IU. 1908, pusi. 36............. 10c

No. 103 Pasaka apie Adomų Ir JI*
vų. Priedas prie sulygii-amosioe my- rašyta ypatybės chemiško ir fiziško

gal vokiškų vertimų lietuviškai sutai yra daugelis tam tikrų paveikslėlių.
sė P. Miškinis. Chicago, III. 1908, pus Chicago, IU. 1907, pusk 138.......... 40c
lapių 3L.............................................. 10c
No. 553 Paėjimas organiško svieto.
Na 114 Ponas Ir bernas. Apysakė- Pagal Bitner] sutaisė Bernas. Knyga
didelės moksliškos vertės. Ji aprašo
lių kaimiečių, žingeidi norintiems su- tvėrimus! viso sutvėrimo ir visų gameipnuati su buria tr sulygtu* masko
lių kaimiečių gyverfmo; ji verčia niausiąs ir giliausius žemė* aluogsskaitytojų drauge JauHi su vargo pri nluv. Jaug milijonų metų atgal gyvoslėgtais žmonėm!* Chicago, 111. 1964,
žvėris, paukščius ir tt Su paveikslė
liais. Chicago, Ui. 1904 pusi. 137. 35o
No. 130 Revoliucijos *moMs. Para
šė A. NiemojewskL verte K. Puida,
tortu* 7. Paukštis, 8. Ponas Jesus Airijos. Parašė A. Janutaltta. Chica
Varsavoje. Knygelė (domi kiekvienam. aa. UL 1908. pusi. 53. ................. 15o
Chicago, 1U. 190S, pusi. 76, .......... 20s
Na'JI Gyvybė (kantatas) h kiton
No. 1420 Tikyba v mokslas. Tik*- trumpo poėmoa P.'ašė Jonas Vtelimiški, moksliški tr draugiškai-polltiški tyrinėjimai, surankioti D-ro A
šliupo. Antras pataikytas ir padidin ir Jautimai. Chicago, PL 1907, pus
.... išc
tas spaudimas. Chleago, 11L 1901. pus lapių 4L................... ...
lapių 211...............................................5Oo

Joje. Parašė J. Laukis. Bita knygelė
aiškina moterų klausimų, todėl yra
rami. Kalbėtojai joje atras sau daug
medžiagos. Chicago, IU. 1908, pusi. 47.
Kaina.......................... ................ IBo

No. 94d Priedelis prie lietuviško
klausimo. Raštelis gvildenantis lietu
vystės reikalus po valdžia Rusijos ir
po įtekme lenkystės. Chicago, I1L
1905, pusL 38............. ,.....................10s

No.170 Tautiškos Politikos Knygynėlta. Telpa čia Rusijos policijos viešpalavtnsas. pert e klojima s y pa tos lais
vės, draugijų ir susirinkimų, laisvės
žodžio ir aušinės, ir kame išganymas.
No. 1102 Auginimas Ir maitinimas
matų kūdikių. Parašė Dr. J. Kulia.
Chicago, Ui. 1907. pusi. 28.......... 10c

Knygų Kataliogas

Apdaryta .............

No. 526 Kada Ir kokiu budu svlstas
sutverta* Parašė Prof. Dr. M. W.
Meyer. Iš vokiečių kalbos vertė J.
Ilgaudas. Aprašyta, kokiu budu tve
riasi dangiški kūnai ir kaip musų že
mė susitvėrš, teipgi, kokiu budu atsi
rado ant Jo* gyvybė. Su paveikslai*
Chicago, III. 1906, pusi. 140. ...... 85e
No. 527 Kada Ir kokiu budu gali
svietas kade-nora pasibaigti. Parašė
PraC. Dr. M. Wilh.Meyer. H vokiečių
kalbos vertė J. ilgaudas. Knygelėje
aprašyta svieto pabaiga. Kas nori a*
siilnoti, kada ir kokia budu gali svla
tas pasibaigti, tegul perskelto šitų
knygelę. Chicago, III. 1906, pusi. 13*
Kaina..................................................88e
Na 83$ 7Hmologlja arba mokslas
iple ter>:.-£ tautas. Pagal Dr. M. Haberlandį parašė Bernas. Su paveikslė
liais. Yra tai svarbiausia moksliška
knyga apie visas musų pasaulės žmool< veisles. JI parodo visų viešpatys
čių. visų žemės kraštų ir aet mažiau
sių šalelių žmones ir jų paveikslus.
Aprašo jų kilmes, parvų, tikėjimų, pa
pročius, užsiėmimų ir abelnal viekų.
Kas nori pilnai pažinti žmonių isto
rijų, tegul perskelta šių knygų. Chi
cago, UI. 1903, psak 667.
Apdaryta.
I2J0

>1JM

Na 656 Istorija ^uvfehytų Valstijų
šiaurinės Amerikoj nuo atradimo ir

Padėkavones uz k ningele.
“Kaip Raszyil Lalszktis Llewivlszkoj6
Ir flnolMc Kalbose."
Laba! dėkavovju už kningelę “Kaip Rašyti Laiškus". Knin-.
Relė tikrai gerai sutaisyta ir iš jos yra labai lengva išsimokinti ra
šyti laiškus angliškoje kalboje. Tai yra geriausias būdas išsimo
kinimo angliškos kalbos. Dėkavoju Jums po šimtą sykiu už jos
Prisa untlmę.
f
Z. Stelmokas. 238 Waido st., Rumford Falls, Me.
Labai širdingai dėkavoju Tmstom už taip brangių dovanų knin“Kaip rašyti laiškus lietuviškoje ir angliškoje kalboS”? Ėst
labai ja užganėdintas ir todėl busiu “Lietuvos” skaitytojo ant visados
visados.
Jonas Butkus, Co., Campelliott, Canal Zone Panama
Kiek tai turėjau vargo, kad parašyti laiškų angliškoji kalboje.
Jau antras metas kaip kankinuosi, bet visgi. negalėjau laiško taip
parašyti, kad anglikas j( suprastų. Gavęs Tamstos kningaię do
vanų “Kaip rašyti laiškus”, dabar jau galiu visokius laiškus angliš
koje kalboje rašyti, nes šioje kningelėje yra visokių formų laiškai.
I ž taip brangių kningelę busiu Tamstai dėkingas ant visados.
Slm. Daniunas, Sparto. Wls.

I

; . Tai ką žmonės rašo apie mūsų'kningelę “Kaip rašyti laiš
kus lietuvifkoje ir angliškoje kalbose”.
Kiekvienas šią kningelę gaus dovanų, kurs užsirašys “Lie
tuvą” ant 18 mėnesių ir užsimokės $3.00 prenumeratai*,

Kurie jau turite ‘‘Lietuvą’’ ■ užsirašę taip-gi gaus minėtą
kningelę dovanų, jaigu atnaujins savo prenumeratą ant tolesnių
18 mėnesių užsimokėdami $3.00 prenumeratos.

"Si^a khingelė yra labai naudinga. Skaityk jos apgarsinimą
ant sekančio puslapio, o suprasi jos vertę. Už. piningus jos
niekam nepafduodame, tiktai dovanojame ją tiems, kurie užsi
moka $3-00 prenumeratos už “Lietuvą”, tai jiems siunčiame
“Lietuvą” per 18 mėnesių ir šią kningelę duodame dovanų.

Ne. 1140 Išsivystymas vaisiaus gy
vūnų. P. jaM Dr. J. Kulis, Su dau
geliu paveikslėlių iš embrioltogijoe.

rašė Liapuka* Chleago, Hl. 1909, pu»Na. 841
teptų 83.................................
10o
rašymas.
kitas sutaisė šorose. Sn paraikai*-Į Na4M RavollucUo* delno* SurasNa 1187 Koks privalo tįsti valkų
ttata. Aiškiai ir suprantamai aprašo klotos Iš visur 34 d-tabs nsnjus g*
tusų žemę, jos pavldslų, didumų ir I dynės iš re volių Jtjoo atbslaių. Chlcs- auklėjimas f Rankios raštt, parašytų
D-ro J. šliupo Chicago, Ilk 1908, pus
Putl '90- s...............
GILŠĖ. Dzūkų legenda ir BOBU ęiatumų; jos kalnu* jų vardu* au^š I 80» IlL
lapių 9L.............................................. 25c
.
.....
TĖS VARGAI. Parašė Vincas Krėvė. M, vulkanus, metančius iš savęs ug-Į M
Vilnius, 1909. Pusi. 42 .......... 10c.
kur ir kiek joje yra isgPų, geležtes, • kuriuo* Asonė* 4EM&Brazų haž jų
GIMDYMO SLĖPINIAI. Parašė Vi- aukso, druskos ir kitų gėrybių; klok Labai naudinga knygelė tiems kurio
dunas. Labai naudinga ir verta per marių, ežerų, upių, jų vurdsi. ploti* nori sužinoti, lt ko darosi žaibai, mal. Vadovas sveikatai, turtui ir lais
vei. Popullartškas raštas apie klausi
skaitymo kiekvienam šitų knygelę. gylis; kokiu kuriuose vandeny*: su
griausmai, lietus ir sniegas. Kas yra mų valgybos. Parašė OUo Carųua
Tilžėje, 1909 m. Pusi. 96. Kaina 45. rys, prėski, kartus: kokie juose gyasbestai, ant ko Jie laikosi ir tt. Chi Su raštininko leidimu vertė J. Laukia
cago, 111. 1894, pusi. 79................... 25c Knygutė ourodo, kad mėsa ir kal-kuIš SEINŲ VYSKUPYSTĖS HISTO linus: išskaitytos visos viešpatystės,
tiems arčiau susipažinti sa oro ypa rle kitk tetp pavadinti dilginanti val
RIJOS.
Parengė spaudon J. Basar karalystės, kunigaikštystės, respubli
navičius ir K. Grinius. (Iš “Lietuvių kos Ir tt. Klek kurioje žemėje yra tybėmis, verta Lverskaityti. Chicagov giai yra netinkančiais žmonėms mais
III. 1907. pusi. 23a............................ 78c tais. CMea«a UI. 1907, pusk 113. 30c
Tautos“), Vilnius, 1909. Puslapių 4L gyventojų; kokie jų tikėjimai, kalbos,
Kaina ........ •............ ........... ..v... 50c. papročiai, užsiėmimai. • pramonės. Iš
darbiai, ir tiesos; kokie miestai, su
No. 1209 Angliškos Kalbos Vadovė
Na 1198 Hyglens arba mokslas apie
KLAIDA. Apysaka parašyta LnS- kiek gyventojų, fabrikų, praaeooių;
dynų Pelėdos. Kas šios raštininkės kur kokie orai: šalčiai ar karščiai, lis tiems, kurie nori trumpu laiku pra užlaikymų svsikatoa Pagal Bernesų,
veiz ieiius sk itęe, tas žino jų vertę lytus ar giedros: kur koks ilgis dla mokti angliškai susikalbėti kasdieni- D-rų Nnll Ir kitus sutaisė Bernas. Kas
ir nesigailės šių knygelę perskaitę* oos ir nakties. Knyga didelė 6x9 co aluose reikaluose. Sutaisė J. Laukia jų su atyda perskaitys, pataikys ap
Ji parašyta iš lietuvių gyvenimo, VU- lių. ant geros standžios popieros spau* Antra pataisyta laida. Chicago, I1L sisaugoti nuo visokių ligų, užlaikyti
nius, 1910.
Pusi. 520 .......... $1.0« bintą. Chicago, III. 1906. pusi 489. 1908, pusi. 90................................... 250 čielybėje savo sveikatų, pailginti sa
Kainą ...................
.... .... >200
vo t įnirtų ir ušaugiatl sveikus ir tvir
"LIETUVIŲ TAUTA”. L. Mokslo
Na 1300 Rankvedys angliškos kal tas savo vaikus. Chicago, UL 1897.
Na
1457.
Dangaus
Augštumas
Ir
Draugijos raštai. Knyga 1, dalis 3.
pusL 188..............................................8>e
Vilnius, 1909.
11.25. žmogaus Senumas; Anykščių šilelis bos. Pagal Oilendorfų, Harvey, Maxwell
ir
kitus
sarašė
J.
Laukta.
Yra
Na 1824 žodynas lietuvlškal-angil*
ir daugelis naudingų žinių. Sutaisė
MUSŲ GERASIS. Dviejų vetksmių P. M. Pusk 112.............................. 15o tai praktiškiausia knyga išsimokini
mui angliškos kalbo* pačiam per sa Us. čia rasi visus lietuvišku* žodžius
komedija.
Parašė žemaitė. Vilnius,
1909. Pusi. 26 ............................. 10c.
Na 1521 Paslaptys Magijos bei Spi ve be pagelbos mokytojo. Chicago, III. išguldytus angliškai Kožnas žodis pa
ritizmo šviesoje mokslo. Pagal sve 1908, pusi. 307*............................. >1.25 ženklintas kursyvoms lltaroms prie
NAŠLAITĖ. Drama keturių velk- timus šaltinius lenkiškai sutaisė F. J. Apdaryta ........................................ >1X0 kokio gramatikos skyriaus jis prigulk
mių. Parašė M. Valinčius. Boston, Lietuviškai vertė J. Laukis. Yra tai
Na 722 Trumpe senobės Istorija Knygos formatas 6x9 colius. Kieti
Mass. 1909, pusi. 22. Kaina .. 10c. išaiškinimas monų darymo. Bioje kny Pagal prof. R. Vipper vertė iš rudų audimo apdarai. Chicago, 1H. 1962.
goje atrasite visas monų ir burtų pa kalbos D. Su paveikskls senoviškų pusi. 382...........
$2.00
NUO AUDROS PASISLĖPUS. Pa- slaptis ir jas suprasite, nes aiškiai liekanų ir 5-lals spalvuotais žemla- Popieros viršals.
>1.75
rašė žemaitė. Vilnius, 1909. Pusi. 16. aprašytos ir paveikslais parodytos vi
Kaina .......................
5c. sos slaptybės tr budai jų darymo. Chi svieto istorija nuo seniausių laikų,
cago, UI. 1903, pusi. 262.............. 60e dang metų prieš Kristaus gimimų Iki
Na 1327 žodynas angllškal-lletuvli.
nupuolimo Rymo viešpatystės. Chica koe kai boa (Daka II.) Sutaisė A. La
RAŠYBOS LAVINIMOSI DARBAI.
>1.00 ite. čia rasi visus angliškus žodžius
Pradėdamomsioms mokykloms. Sutai
Na 134 Sidabrinis kryželis arba dai go. III. 1964, pusi. 306..............
sė mokytojas S. Vaznelis su pagal- lidė iš Nazareto. Apysaka iš laikų Drūtuose apdaruosa ................. >1J> angliško žodžio kabėse yra pridėta
_.. ---------- m kankinimo Kristaus. Eugenijų* Sue.
Šiauliai,
1909. ‘ ~
Pusi.
tarmė, kaip žodžius angliškai tarti,
Kaina ............................................. Nei Vertė J. Laukia Chicago, Ilk 1906,
No. 546 8enų gadynių Išnykę gyvi tetpgi kiekvienas Bodis paženklintas
(Sitų knygelę Vilniaus vys sutvėrimai. Pagul HutchiMonųsutolsė kursyvoms lltaroms prie kokio graI. Gražus paveikslėliai, bet dar puY'
gražesni aprašymėllai. Vilnius, 1910. kupas uždraudė lietuviams skaltytk) Bernas. Su pavelkslėltala Aprašo se matikes skyriaus jis prigull- Knygos
10c.
Kaina .........................................
niausių gadynių (vairius sutvėrimus, formatas 6x9 colius, Gražiais drūtais
No. 480 Biologija arba mokslas apie gyvenusius ant žemės dar prieš atsi apdarais, nugara ir kampai drūtos.
II. Kas atsitiko kiaulių namuose gyvus daiktus. Pagal profesorių Nua- išguldytus lietuviškai. Prie kiekvieno gražios moroko skaros, šonai audimo,
Vilnių* 1910.“ .............................. 10e. baumų sutaisė šernas. Mokslas, ko radjmų žmogaus, šiandien tų autvė- ant nugaros parašas aukso lltaroms.
III. Kiek daiktelių (vairių — tiek kiu budu radosi gyvi sutvėrimai ant rimų knnus žmonės, kasdami gilius lapų kraštai marmunratL.......... >4.00
eilučių (domių!
Vilnius, 1910 m. musų žemės, kaip jie vystėsi, pradė šulinius, kanalus, arba imdami iš že Ta pati knyim popieios apdar. >3JM
Kaina .............
rTTVvs.... lOe.
mės anglis, randa giliai palaidotus že
IV. Nesigailėsi, valkeli, perskaitęs jus nuo mažų vabalėlių, iki daėjo lig mėje. Tūlų sutvėrimų atrado čielus,
No. 1329 žodynas lletuviškal-angllšpaukščių, žvėrių Ir paties žmogaus.
šita knygelę! Vilnius, 1910. ..,. 10c.
nesugadintus kunus, užklotus kelioli
v. Sveiki gyvi! Vilnius, 1910 m. Su paveikslėliais. Chicago, III. 1901. kos sieksnių storio žemės eila Jie kos Ir angliška,-lietuviškos kalbų (abi
Kaina ............................................. 10c. pusk 147.............................................. 40c yra šiandien išstatyti Įvairiuose iHuzė- dalys — I ir H. ty. No. 1326 ir No.
1327) vienoje knygoje. Yra tai reika
VI. Dėdės Tomo Trobelė. Vilniui,
No. 525 Kaip gyvena augmenys? luoša Iš kurių žmonės mokinasi pa lingiausia knyga norintiems gerai pa
1910 rn.............................................. 15c.
žinti, kaip sena yra musų žemė. Mok tinti anglišką kalbų Formatas ir ap
Pagal
Liutkevičių
fe
kitus
sutaisė
BerVIJ. Klek čia (vairių žvėrių Ir na
sllnčlal, pagal storumų ir senumų že darai tokie pat aalp No. 1337. 84-06
minių gyvulių!.... Vilnius, 1910 m
mės sluogsnių, kariuose tų sutvėrimų
Kaina ............................................. 15c žymas apie (vairius musų žemės aug»
lūs, jų sudėjimų ir atmainas, gyvj ir kenus randa, gali ępręstl, kaip sena
plėtojimus! nuo pat menkiausių pavi yra musų žemė tr kaip seniai žmogus
dalų iki didžiausių ir tobuliausių. Chl ant Jos atsirado. Chicago, IR. 1900,
.......... >1x0
eago, III. 1901, pusi. 129.................. 35o pusi. 370. .... ....

Chicago, III.
J. I. Bagdžiunas, 2334 S. Oakley A v*
Jonas Ilgaudas, 1613 So. Halsted St.
Zen. Jucevicze,
118 E. 115th St.
And. Jurevtčia.
3337 Auburn
Vtac Link a.
1813 Strlng St
Geo. Pupausky,
1112 S. Leavitt St
Ne. Z7 Gyvenimo mokykla. Parašė
K. Steponis,
849 — 34th St.
Jonas Visockis,
8139 Vincennes Rd. Orlson Svett-Mar^en. Metuviškon kalbon išvertė K. žegota. Užrašai pagar
sėjusių žmonių. Labai naudinga kny
Cleveland, Ohlo.
P. Szukys,
•
1408 E. 25th st ga Didelio formato. Chicago, IU.
pusi. 235............
81-25
CAMBRIDGE. MASS.
Apdaryta.................................
>1.50
PeL Bartkevičius, 877 Cambndge St.
No. 43 Iš gyvenimo lietuviškų V*
. GRAND RAPIDS, MICH.
lių bei Velnių. Pasakos surinktos d-ro
Juoz. šlikas,
42 W. Leonard St. J. Basanavičiaus. Šioje knygoje telpa
keli šimtai grašių pasakų, apie rojų
GRANT W0RKS, ILL.
(dangų), čyščių. peklą; apie giltinę,
Jonas Liškonis,
Box 195. marų, cholerų; apie dvasias (dužias),
velnius, jų valdinimąal ir tt. Pasakos
HARTFORD, CONN.
užrašytos tokioje tarmėje, kokioje bo
Kar. Leservlčius,
40 Mulberry st ro girdėtos. Panevėžy] — pagal tar
mę panevėžiečių; Šiauliuose — pagal
H erti n, Illinois.
tarmę šiauliečių; Suvalkų gub. —- pa
J. T. Adomaitis.
Box 708
gal tarmę suvalkiečių; Prūsų Lietu
HAZLETON. PA.
Ant. Shukis,
103 N. Wyoinlng St. ▼oje — pagal tarmę Prūsų lietuvių;
Dzūkijoj — pagal tarmę dzūkų ir tt
Chicago. UL 1903. pust 479. Popierot
INDIANA HARBOR, IND.
B. Yaslulis,
3604 Deador St apdaruose. ....................................... 81.50
Audimo apdaruose. .... . T777 >2.06
MINERSVILLE, PA.
Na 70 Ltetuviškos pasakos (valrioa
uiauskas,
Box 53S
Surinko Dr. J. Basanavičius Dalis IV.
Chicago, Ilk 1905, pusi. 299. Bioje da
New Britain. Conn.
lyje, teip kaip ir pirmesnėse dalyse
•esant Street *Dro. j. Basaaavičlaus surinktų paša-

A. 01szewskio Bankoj

VI. Susiuva Ta pati daina UŽMI
KI ŽEMĖ.
Mišrioms balLms a
galite aprūpinti visus
Mtojss fDr. J. ŠI Įlipąs'. Knyga turi eapella Peterburge. 1909 m. .. 50c.
283 puslapi,.. Ir 4 dideles mapas. pa
savo reikalus
rodančias vietas, kur šeirėje gyve
TOJ
BANKOJ
LIETUTYS NOTARAS
no Uetavlų pratėvlni. Aprašo lietuvių
VII. Susiuva.
SKUBINK PRIE Išdirba “Doviernastis'* — Kon
KRYŽIAUS
Vienam balsui, ’fortetraktus, Raštus pardavime
pianui arba vargonams tr smuikui
Iv visokius kitus dokumentus, ir už
pritariant žodžiai kun. M. Gustaičio tvirtina visokius - dokumentus pas
Peterburge. 1909 ra. .............
5^ konsultų. takorporaoja draugijas ir
■tllska visokius kitus notarijališk^
darbu*
kinis keltais išsidirba turtai, kaip jie
Visokiuose notarijal ūkuose reikssnsikrauua tr kaip atsiliepia ant gy
No. 799 Vytauto koncertinis m*r- ’ tos* kreh kltės |
venimo draugijos. Chicago, III. 1906.
uas,
muzika
pijanui.
Atminčiai
D.
L.
pusi. 139.
K- Vytaute pergalėjusio kryžeivius
J. J. Hertmanowicz
ties Žalgiriu 1410 m.
Sutaisė P.
(Motery PubHc)
StankevIČla
Spausto
Leipcige
1910
N* 856 Aukos Karte Dievui. Param.,
3
puslapiai
muzikos.
Kaina
60c.
3252
So.
Halsted st, Chicago.
M Jonas Grašys fii knygeli aprašo.

“DAGIS"

Kritikos, Satyros ir Juokų Mėne
sinis Laikraštis.

DAGIS gražioj formoj knygos, ant
geros popieros Ir au viršeliais, viso
20 puslapių kas mėnuo duoda skai
tymų.
DAGIS kas mėnuo talpina po ke
lta origlnaltnius, lietuvių pieštus pa
\ tikslelius.
DAGIS bado visus be skirtume, kas
tik nusikalsta prieš visuomėnę, todėl
“Dagls" turi rastis kiekvino lietuvio
namo, tai yra geriausia gyduolė nuo
visokių ligų. Juk visiems yra rei
kalingas linksmumas ir juokai, o
“Dagls” aeslgaili straipsnių su (vai
riais pasišaiplmais Ir juokais.
DAGIO kaina labai žema, tiktai JO
No. ę58 Istorija Chlcągos Lietuvių, centų num , arba >1.00 mefams.
jų parapijų ir kun. Kraučuno prova su
Siunčiant prenumeratų, adresuokite:
laikraščiu “Lietuva”, buvusi balan
“DAGI8“ PUBL. CO.
džio mėnesyje 1899 ra. čia telpa ap
33rd Street,
Chicago, III.
rašymas: klek lietuvių yra Chicagoje, klek lietuviškų draugysčių, su ko
kiais vardais Ir siekiais; chronolo
giška peržvalga Chlcagos lietuvių dar
Lietuviška muzika ČESLOVO SOSbų nuo pat čia jų atsiradimo Iki pa NAUSKia
baigai 1960 metų; Istorija jų pampiV. Susiuva UŽMIGO ŽEMĖ. Su
tuva". Chicago, UL 1901. pust 580. statyto vienam balsui, fortepiaaul pri
Kaina................................................>146 tariant žodžiai Maldonio. Peterbur-

m. Aprašo, kaip Kolumbas atrado
Amerikų, kokie č
veno. kokie žm< t
. Iratausiat
__________it
Europos pradėjo pfauktl ( Amerikų,
kokios karės buvoT už tų kariavo b
kokiuose metuose;rklek buvo pretl
dentų, kokie ir kiek kuris gero šiai
šaliai padarė. Prie galo knygos taip*
Suvienytų Valstijų Konstitucija kuri
yra reikalingiausia žinoti kiekvienam
žmogui, gyvenančiam šioje šalyje.
Chicago, Ilk 1896, pusk 864............>L00
Ta pati audimo apdaruose, aukso
litaros ant nugaros Ir šoną .... 8U8

lanjl luikiUszkt MiliL

A. OLSZEWSKI
3 52 So. Halsted St

CHICAGO, ILL

U-DIDZlftUSIflS LIETUVIŠKAS

KATALIOGAS

Laikrodžių,Laikrodėlių; Muiikaiiškų Instrumentų. Drapanų
ir šimtų visokių kitų naudingiausių ir reikalingiausių daigtų,
gaunamų pas

BrldocDon domino 60. GUlcaoo, III.

Kataliogas dalinasi ant kelių skyrių ir kiekviename skyriuje
telpa sekanti daigtai:
flrananu
Drapanų

Qkurillis Rasite Drapanų Siutu* Overkotu* Kelnes, Marš.
kiniu* KaklaraikšČius, Pirštines, Kepure* Skry.

bėles Čeveryku* ir tt.

Muzikališkų Instrumentų Skyriuje.
ta* Pikolas, Klernetus, Obojus, Fogotu* Soksofonus, Kornetus, Melofonus. Trumpėtu* Trambonu* Altu* Tenorus, Baritonus, Basus, Kontrabisuz, Rubnuz, Cimbolus, Megafonus, Bandžių* Gitaras, Mandotiij^s, Citras,
Ksylafonu* Autoarfu* Muzikos Dėžes, Fonografu* (Šnekamas Mašinas),
Pijantis, Vargonus, ir daugybę kitų instrumentų.
Di^iilariinc ^kurini? Rasite Laikrodžiu* Laikrodėliu* Lenciūge
DlzUieriJOS—OKJ—JL_: HUS lęikrodčliams ir moterims ant ^aklo ne

žiojamu* Komposu* Mcdaiikus. Bronzoleta* Auskariu* Špilka^ Sagutes
Žiedu* ir tL
.
Tnlocniams RUvriltiA Rasite Sidabrinius Peiliu* Šauktus. Vijdel
I 0.C> ia ne OKy
jg. ciu^ Taca* Fotografijų Kamera* Parašo
nu* Žiūronu* Elektriškas Liktarniuke* Siuvamas Mašina* Foutanines
Plunksnas. Paišelius, Kalimoriu*’ Brilvas, Šepečius, Šukas, Peliuku* Žir
kluket. Pypkes. Fotografijoms Albumus, Mapa* Globus, Stereaskopus
Abrozu* AbrozMiut ir šimtus kitų labai naudingų ir reikiliug)| daiktus
Kalelio?** turi 160 puslapių, didelio formato su aiškioms iliutaracijom
visokių daiktų.
Prislųsk už 10c markę pačio kaštam ir męs jį prlsiųsim DYKAL

Adresuokit šiteip:

The Bridoeoon Giotmna Go.
3248 So. Halsted St, - X

Chicago, III

Ar norite palikti turtingais?
Jaigu norite palikti turtingais, nepraleiskite šitoš progos
važiuokite ( naujai statomą miestų GARY, IND. CiaB yra ge
riausia vieta darbui ir bizniui: stato didžiausius milžiniškus fa
brikus, fabrikai bus didžiausi visoj psaulėj. Dabar dar ^ra
gera proga pirkti lotus; galima padvibubinti piningus j trumpą
laikų. Nelauk iki busi paskutinis, bet ateik arba ųtvažluok tie
siog j mūsų ofisąį Pirkdami iš mūsų kompanijos, pfe-ksite iš
tikru žemės savininku. > Kurie per mus pirito, visi užganėdinti
ir turtingi. Taigi ir tamsta ta patį dastosi jaigu atsišauksi prie
mūsų. Mes turime pardavimui daugel lotų ir namų po visą
miestą Gary. Mūsų lotai yra netoli fabrikų, prie biznio gatvių,
ietuvių apgyvento] apylinkėje yra lietuviška bažnyčia. . Par
duodame už visai žemą kainą ir ant lengvo išmokėjimo. Tam
stos piningas niekados neprapuls; jaigu kokioj nelaimėj, susirg
tom arba nedirbtum, mes palaukiame tamstos mokesties. Mes
statome namus ant lengvo išmokėjimo, išdirbam paskolas ir
apdraudžiame nuo ugnies.

Gary Securities Co., Ine.
.

Capitoi Stock 50,000.00

Milu Si. & I5t» ta.

Sity, IsHut.

Chicaco offlcc
688 W. 181* St.

■-rETUVA

I

Im.

23 AKMENŲ.
Mikliu LilkrMt.

*

*

VYRA IŠGYDOMI 15 DIENAS S“

DIDYSIS GYDYTOJAS

KĖW TORO,

Ferdinand Hartmann

Moterių dydtte
Noriu dgydril kiekvisną vyrų Mrtaaųiipiėrimu lytižkų dalių tyslų. striktnra,. ažaikre

PRANESZA NESVEIKIE
VY
IR MOTERIMS SAKYMAMS:

d’i**te«»3*a
se tekėtuose.

RAMS

nereikta ilgis* sirgti Ir vargytb|]ltamL
nes n* Jos išgydysia; todėl, kad aš per 20
ssetų tyrinėjas medicinos mokslą ir gyduo
lei, ui tai iiaau, kurios geriausia gydo I
sergančio imogaus kuna, per Ui sa noriau- j
šia pasekmę Kew Y erke IŠgj gilau daugiau ’
imoaią, negu koks kitas (LktarĮ^J teip*
pat plačioje pagaulėje. Až ligydžian tokias
ligtis, kurią jau sieks ae Įstengė pagelbėti’
ir kiti daktarai bave pripažinę už nelšgy- '
domasp~ per ką tariu daugybes padykavo- Į
niąiruž moksiiikas darbus už Ui, kad

lio įmonėm'.

SlaptGi Vrn| Ligos

RhN| Ligų.

KOZMAS GAUS DYKAI

Banka A. Olszewskio
3252 So- Halsted St,

Chicagot I1L

Priima pinigus taupinimui ir moka už juos
metams.
Skolina pinigus pirkimui namų ir liotų mieste Chicagos.
Sukolektuoja žmonių pinigus padėtus kitose bankose;
1)2? • teipgi iškolektuoja darbininkų neužmokėtas algas ir pasko
lintus pinigus.
Padaro visokius Notarijališkus raštus, kaip tai: Dovierennastis, 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 į Rossiją. Lietuvą, ir visas dalis svieto.
Parduoda šifkortes ant visų linijų išvažiuoti ir atva
žiuoti, ir išvažiuojantiems Lietuvon parūpina?-pasportus nuo
. Rosijos konsulio.
Musų kainos visada pigesnės kaip kitų ir musų tarnysta
visuomet geresnė už kitų. Rašykite mumi apie šifkorčių
ir rublių-kžinas, o mes mielai tokias Jums prisiusima
Rašydami mumi visada adresuokite šiteip:

■

A. OLSZEWSKI
3252 So, Halsted St«

Chicago, III,

Knygele verta tiek aukso, kiek ji pati sveria.

Itetuvtžkoj kalboj, 1
dideli puslapiai. Jaite
telpa apnUymai ■■▼M
Jos prsjldeda, kaip Jai
pažinti, kaip nuo Jų
apsisaugoti. kokias g)
duole* naudoti, kiek
Jo* prekiuoja ir kur Jai’
gauti, Paveikslai ir jėe
kės yra irią kvepianti)
ir gydant lų muilų, Pettumų, Elektro-gydan
Jių aparatų, Rober.
nių UJerblmų, Monų
Painų, Štukų, Drukuc
Jarnų Motinėlių. A»
■tonikų. Koncertinų
Britvų, Pavlndevonik
ir įimtai kitokių kod
■am reikalingų daly
kų. Ilklrpk litųopgar
tinimą Ir prlsiųsk mum, o tuojau* ganai visai dy
t_l kstaliogą
John L lUgdaiuna*. Proto
JOHN'R SURPLY MOUAK

KRAUJAS YRA TAI PAMATAS SVEIKATOS IR GYVATES,

Dr. ZINS

f^^MV Chicago.

Tegul bus pagarbintas Jėzus Kristus.
Daktaras Hartmanas, esu neišpasakytai
už išgydymą mane nuo ligos abeluo nupuolimo ant s
nusilpnėjimo, ką gavau tą liga pe^saužagiavima.
M. AN^RUŠENKAS. •
Clairmont, Cal.

PHOTOGRAPH1STAS
Padarome gražias ir dailias fotografijas labai pigiai,
mąs suimame fotografijas atsakančiai nuo veselijų.
Męs kalbame lietuviškai.

W.’ H. TOENGBS
3452 So. Halsted Street -

CHICAGO.

Hew York, S Geg , l»10.
Ai temis pasirašo*, *irdlngal dėkarojn Dr. Ferd. Hartmanol, r t Jl*«ydymą *■<> l'foa, kuri kankino manų per S meto*, *kaud*j‘.m*s
▼!d rišo**, pagedtalų nervų i* kraujo; ka* labai mano privargino.

3252 S. Halsted St., Ckicige. IH.

nesveikumą inkstų, pustės ar llapumo ravellų, Jeigu Jauti nesmagumą Ir skausmą. Jeigu raudasi
koks padėjimas dėl kurio nesluori kreipti* prie leimynllko gydytojau*, kaipo tai: silpnumas, nėrVilka negalė, silpna arta lomuuU atmintis, nemiegojimą*, gėdingumas, nubėglmai. nnvarvėjimai.
Mipaioantl sapnai ir itaaudot* gyvybė; Jeigu turi guiuota* ir stulsnkuses gysla*. Jeigu kenti nuo
už>ikreCiamu ligų kol.b* nebūt ružie* kurio* tomistai daro nesmagumą; Jeigu turi nors vieną ii
skaitlingų ilgų kuriant vyrai gali "būt apimti; jeigu kenti nuo pertankių da»il»idimų; jeigu turi vo
tis. skaudulius burnoj* ir ant liežluvio; Jeigu plaukai tavo slenka; Jeigu turi slaptingą ligą; jeigu
turi užnuodlntątaMjtedrta nors vieną ii ligų kurių anka tampo vrral-TAl MES GALIM E TAVI
IŠGYDYTI IRTA PADARYSIME. Ateik pasikalbėti su mumi didžiausiame privatiėkume ir Se
krete, o mys padBteme atsikratyti nuo visų klinčių kotrumpiauslam laike. Mes turime labai didelį
pat irimą gydyta* tekio* ruiie* ilgų te užtikrinama iėgydymą. Mes netiktai palengviname, bet lAgydome tikrai ir ant visaSna. Ateik te pasižiūrėk ant skaitlio u* lietuvių knriuo* mes iėgydėme. Mes
Mgydysime teiptikrai kaip atsišauksi po* mus. Silpni vyrui, kurie unatojote viltį pasveikimo betigydydami kur Hkm. tdniklt pa* mus, *e* atkreipsime aat jus musų spec ijnužką etydą taip Jog S)L
ganslteaa.vj Mku^fėetatita^to.
tarp aušo sandraugą. . „ .
__
PATARIMAS maŠTIRINtJIMAS TISAI DTKAL

Dr. Ferdinand Hartmann,

BUK
VYRAS
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GYDUOLES DYKAI IKI IŠGYDYMAI

arti Harrisoa Satvea,

Mm

New York, N. Y.

218 Ea*t 14-th St.

Ofiso vai. nuo 11 iš ryto iki, 5 vai. po plet. Nedėlioms nuo 10 iki 1 po piet.

CHICAGO MEDICAL CLINIC
344 SO. STATE ST,

“LAISVOJI MINTIS”

CHICAGO. ILL

Vienintelis mokslo ir literatūros iliustruotas laikraštis tal
pinanti* rimtus ir gerai apdirbtus straipsnius iš įvairių mo
kate šakų: Risteriįu, Kiltim Misterijei, Statot Nohlf, Driufijmiį Noltsty,
Ir 1.1., lygiai ir anfiaaližkai paražytas apysakas ii nąsį gymimo.

kalbam* Leta V likai.

Kaina matam* 92.00; puaol motų $LOO; Į užslanĮ $2.50

50,000
■KNYCU

Kas, [ris i ųs d amas mums prenumeratą, prisius iškirpęs ir
šį apgarsinimą, tas gaus dovanas knygomis: užsirašantiems
L. iiatj' metams duodame knygų už $100 užsirašantiems
minei m.fu
■ '
pusei
metų n*
už Kfl*
50c.
h \\

Vysai Dykai Del Vinį

Adresas:

Paskubinkit—Dovana* nailgai teduoslma.

“Laisvoji Mintis.”

• Ta knyga yra stebuklinga ir aiaata yra tyk dėl vyra.
Knyga ta prastai*, suprastai* žodsiaia pasak* kaip gal
atgauti vyriškumą, iaigyditi uno tunuodijima kranja
arba aypili, nubiegima siekio*, patrotitu atypribe, puikus
ir kitu* iimietimus, 9 negrotnulavima,
patrotitu
•typribe, pjrlva, kiapeuu, iukrtu ir pūsle* liga*, rum*tiztna, gonorrhoeu arba triperi, naujai Įgauta* lyga*,
•trietur* ir vyną* vyru lyg**, gal būti ilgidoma* sava

1401 N. Main Avė.,

•į Ta* dykai Įgauta knyga, pasakia juiz.> kodai ju*
ken tat ir kai p galėt galuti n aj isigydlti. Kn/gu ta yra
krautuvė ąinloa, katra* tara žinoti koina* vedea arba
nevodea vyras. Ta knyga yra paralita par Daktara*
katraa atsydave ilgo lajka tyrineju-u tu, apecijaliskn
lygia. Temyli! t. jog ta. knyga yra ai na A vysai dykai,
nžmokam ui paėto, ing užpečetita konverta. Neaiuak
nekokiu piningu, tyk pa.rali k sava varčia, ir'adreaa ant
žemiau* paduotu kuponn, katra aiuak mum* lendena.
DYKAJ GAUTOS KNYGAS KUPONAS.

-

r,

Scranton, Pa.

Del žinios visų .Lietuviui
Šiomis dienomis tapo atidaryta

PIRMĄ LIETUVIŠKA VALGINYČIA
iRoataraota*)

po No. 3249 So. Halsted St., Kertė 33 Gatvės
šioje valginyčioje bus parengta visokį lietuvyški valgiai, o
ant pareikalavimo ir šios šalies sistemoj. Lietuviai yra kvie
čiami ateiti ir persitikrinti. Nepamirškit vietos
:

Verda*.

VYRAM TIKTAI
KUINAS SYKAI

1AALERIJŪJ
MOKSLO

3249 Sovitln

F. P. BRADCHŪLIS

132 S. Clark, Cor. Madison St.

Mg* trokitam, kad risi, kurie yra ne.užgsnėdinti su kitais
kitai*
gydymai*. ateita pa* mn* ir pamėgtu t u musų tikrą ir iėtlkkmf gydytu,. Mjs poaitklasim Uu"dflko kitfgydkmoi tavęs
aeitsydė ir kaip mjs t»ve išgydysim.
MraiiiA IltniaasluiiMMA Paeinanti* nue titrikrėtl-

$44k SO. STATE ST.
CŠICAGO, ILL.
Patolofijo*
Ostcclogijoe

*
••
Irią ligonis nt-iiori kreip
tis prie žefmyninro gydytojaus, rndos plėnios. lopyti burnoje,
skauduli* ant liežluvio, Rinkimas plaukų, skausmas kauluo
se, sunariuose, pPtno* ajit kūno, jauslus tekanti tknudulbL
MES IŠGYDOM ŠITOKĮ PADtHMA-MES SULOPOME,
klllhnfrimni Ar kankina tavą nubėgimai paeinanti nuo
RUDuRlllIdl Paržengimo gamtos tiesą, vyrKki silpnuO mai, nualiaimšs. silpna atmint i*, galvos
skaudėjimai, plėniai prieisi akis, nu rviikurtfas. skausmai strėAr pats ėsi apimta* nors vi<jtiu II tų ženklų! Ateik pas
, mjs tave ilgydysim nes kitaip nereikalauji matn ravėti.

Gn. 3112 S. Halsfad it., irti 3l*n

Ttrinak

Užsikiinšinuil

INŽENGA DYKAI

344 So. State SU CHICAGO, ILL

K*im,oa tau tik m. Mes
t. duosime vlejLMU skutimo
Į prietaisą. Bis amatas yra

AKIU LIGOS,

Į
>
1
;

Sutinimai

yslvo* akavsm
Ar aky* vandeniuojal
Ar jas niet.liT .
Ar teipgi ir spaudiiaT
Ar daiktai išrodo dvigubi T
Ar ji* būva neaiškus. migl*ttl
Ar turi uždegtas akis?
Ar joa greit pailst* skaitant?
Ar jas skaudina šviesa?

sunertai, kan

•■•'••"'■t*

ANT

VI-

ŽUDIMO LAIKO.

Gužuotos ir Susisukę Gyslos
dasl visur ant temesaė* dalie* kūno, bet daugiau
siai kairėj pusėj; Jot padaro tmogų labai neramų;
yra silpnas velkanti* jautimas daugiai nuolataL

DAUG ŽMONIŲ

Atsišauk t Gojaus jeigu esi klapate.

turi akių neeveikurnų, kurią visai
nežino, ir sirgdami nejaučia skausmo Ir b€ jokio nesmagumo, bet
jis tari nešioti akinius, kad Išgel
bėti savo reg«jIms ateityj.
Mokslinio lai penio okulistas
;
3. GINS BUK G

*liIbPOieill11llllžllOžt

n

Jeigu tai
kankina de
ginimai, plikinantis liepini mos, foušlė* nesveikumes, erzinimai, tanku* nors*
Ugydom viriui minėtu* badė
be vartojimo
psilio te b* siuntimo į ligonbutĮ.

Ugniuose padėjimuose. .Laras issradinetola*
•t*akine> visokia* Maasytea*. Didilauala
proga tavo gyvsnime u

>
>
I
■
1
*
>
*

Street.

Mos Išgydom Vyrus

. Attorney te Coanador at Law .

LIDOS A 8ALERUA MOKSLO
NAUDOKITĖS VISI.
Poplera gromą to m h rašyti. kelioli
kos gatunkų, su visokiom i* dainelė
mis ir pasveikinimais tik.......... 25c.’
Tuzinas treJoftkS*, dėžutė ui.. 25c.
Mašynėlė gromatoms druokuoti. pri
taisyta po 1 litarą, galima vl*ok|
2rūką drukavot, kaina .;.... |1.OO.
Judamųjų pa veikslų mašyna su pa
veikslais tik už
*'7 '
. |6.00.
Kas norite atsakymo, įdėkite lau
kan markę ui* 2c.
*
Katalogai dykai,
Adresuokite taip: Jo*. Russell,
10« Nolden

Kad sergi pats arba tavo paž|stamas bei sesuo arba brolis* jei !
negali ateiti nėra skirtinio kaip toli gyvenate, parašyk apie - liga
lietuviškai, aš duosiu rodą ir
laGYDYSlU:
1
- Ii JU *
Skaudė j i m* sąnarių, kaulų, strėnų, kojų, pečių ir nedirbitną vidurių 1
Galvos skausmą, širdies ir plaučių ligas, snnkaus kvėpavimo, stogui busilp- ■
nėjusius vyrus, dyspepsijos, nervų ligos, taipgi nuo jaunystės klaid įi įgau :
. tų nesveikumų, sėklos nubėgimo. blogų sapnų, visokių užsikrečiamų slaptų- !
lig . Teip-pat 1W)TER^T: skausmingų mėnesini’), baltųjų tekėjimp, gum- I
boljgų; nealbokiV kad kili daktarai Jums nepagelbėjo, aš kad apsiimu, tai
ir išgydysiušviežias ir užsisenėjusias visokias ligas. Geriau, kad iš kartoj
pas mane atsišauktumėt, pirmiau negu kur kitur. Rašyk kaip moki ir kaip
jauti nesveikumus savyje, aš suprasiu, ištirsiu, kad reikės pritaikysiu gy- i
.duoles, kurios yra naujausio išradimo o apturėsi svėikata. Aprašant liga, ’
klausiant rodos visada Adresuoti ant mano vardo taip;

N ji Dolerio Norolks Mokėti Pekol Nebusi Uzgenodintas Savo Locnoj
Mintyj kad Mns Įsame Teisingi, Minei Atsakanti Ir Užsltlkimi.

-AR TURITE?

A. OLSZEWSKIO BANKOJ

Teisybe pati uz save kalba. Geresniu darody*
mu negalim reikalaut.

jlite užimti uidnoti* ženyblnio gyvenimo? Jeigu yramažio*sė abejonė jog randasi užsivilko*! chronifka liga duguyj*
tavo k lapotų, tai at* liauk ant žemiau* paduoto adreso, « ap.
tarėsi patarimą ir Htirinėjimą dykai! Mes Utlrinėsime tavą
visai dykai, ir Jeigu Ugydyma* bus galimas, tai mes iigydy•Ime už kotemiaasią kainą. No užsidedi ant savą* Jokių psrvlgų st* M* ūkdama* po* mu* dėl bomokestinio p*» i te krsvi
rno Mą* perstatysim* padėjimą viso dalyko tikroje Ivietojo,
o tada galėsi gydyti* Jeigu norėsi.

UUOSO ĮIŽEIOIMO MOZf. it
Mokslisiku iiaiddumu.Žnojiari-tilybe

•

Pilna* guodonėa FR. LEVAČEKS,
644 W. 50 St., Nevr York, N. Y.

Palinksmins Daugel Sergancziu,
Silpnu Ir Rudintu Vyra

OFISAS—Kampu 31 ir h, Hthted <at.

Mrs ės .m baimin
gai ir įdemiai su
tverti. Vyrai, tiarai
aūilankykit į tit|
stebėtiną liuoso inteugimo Mušėją.
Šimtai Intere.uo
jauiią pavydai)}
žmogaus kūno svei
ks m ir eergančlarn
stovyje. Chirergižkos operacijos,
žingeidumai, keis
tumai, milžinUkunmi. Teipgi pilnas
Istorižkss San r in
kis kuri* niekad

j

.Gyduolės, korio* nepątaiso kraujo yra hegoroa ir negali
išgydyti ligas, nes blogas kraujas, pradžia visokių ligų
Užtikrinu, kad mano visos gyduolės yrą pritaikytos prie kiek
vienos ligos; už tai ir daugiausia sergančių išgydžiau;iriuos,
ką kiti daktarai neįstengė.
Pasarga: *Ž nesu Institataa. nesidengiu aurai rūsio kito daktare
ne bumbulus, ne nlgeria šundaktari*, — bet TIKRAS 0-----DIC1NOS ir sergantį, kur| apsiimu tai Ir išgydau.
SKAITYK ŠTAI KĄ IŠGYDYTI RAŠO:

Dr-asW.A,Martišus

CHICAGO, ILL

<2-3

AŠ KALBU LIETUVIŠKAI.

I

3252 So. Halsted Street.

Užnuodyjimas

(lityrimas Dykai.)

Dr. O.DENTISTAS
C. MEINE

Ko ji mokina? Ji mokina rašyti laiškus (gromatas) lie
tuviškoje ir angliškoje kalbose. Žmogus gali' visą amžį mo
kintis angliška kalbą, bet pakol jis nemėgins rašyti laiškų an
gliškoje kalboje, tai ir angli'kcs kalbos niekada gerai neišmoks.
O kad rašyti laiškus angliškoje kalboje, reikia tam tikros kny
gos, kuri nemokantį mokintų. Taigi ši knygelė mokina rašyti
- laiškus angliškoje kalboje.
Šioje knygelėje yra daugybė laiškų visokiuose reikaluose
Esi užprašoma* tirinėtl nuostebumns AitronomlJoa, Fliiologljo*, Chemijos ir PatbollogIJoa.
ir atsitikimuose į visokias ypatas: Laiškai tėvų į vaikus, vaikų
Isipaalsika Inkvizicija- Valkata Galerija.
į tėvus, vaikinų į merginas, merginų į vaikinus; tarnų į darb
Paveikslai Issktlmlu Ir Pagarsėjusiu Aunas.
1NLE1DŽIAMI TIKTAI VYRAI
davius, darbdavių į tarnus ir tt. Tie visi laiškai yra abiejose
UUOSO mŽENSINO MUZEJUS
kalbose, viens lietuviškas kitas angliškas, teip kad rašėjas skaito
MOKSUtKU ŽINGEIDUMU
lituvišką laišką ir mato kaip tą jatį laišką angliškai rašyti. Ra
•5OSO. CLARK ST., CHICAGO, ILL.
šant angliškus laiškus žmogus mato kaip surišti žodi su žodžiu,
arti Madison Gatve*
kaip padaryti pilnus sakinius ir tie sakiniai įsiskverbia žmo
Aldai * nuo 10 valandos ryto iki 13 vidurnzkėiiA
gui į smegenis teip giliai kad jis juos jau ant visada atmena.
Jokia gramatika, jokia kita knyga teip greitai ir teip gerai žmo
Naujas Išradimas
gų neišmokins angliškos kalbos kaip kad virš paminėta knygelė.
Sssatlpriniorai Ir utlalkyaal plauku
Tttkatanėiai p ikų ImniiĮ atgavo pui
Žinoma pirm paėmimo šios knygelės, -žmogus turi pirmiau per
kius pL.uku*, sulaiko slinkimą plau
kit S*1'”* litai trumpame laike- V • oskaityti knygeles “Vadovėli^” N0.1209 ir “Rankvclrt” N0.1300.
je seniį atauga nauji, gestus plauksi. Visokia lo
to emocija dykai. Artesnėm* siūlom* reikia raiyil
kad "gauti pradžią, <0 paskui jau -imti knygelę “Kaip rašyti laiš
p • lant wr«.o« ženklelį.
kus lietuviškoje ir angliškoje kalbose’’.
PROF. J. M. BRUNDZA
IR00W4Y A 30 IYI ST.
MMSLII. NEW YRU
Ši knygelė ne vein mokina laiškus rašyti, ne vien mokina
angliškos kalbos, bet dar mokina ir daugybės kitokių labai nau
dingų ir reikalingų dalykų, kokių pamokinimų jokioje knygoje
DIDELIS ČEVERYKU
| nerasite. Ji mokina:
Kaip daryti kontraktus pirkimo, pardavimo, samdymo ir
IŠPARDAVIMAS
visokių formų biznio reikaluose; kaip daryti vekselius skolinant Vyrams, Moterims ir Vai
kams
pinigus; kaip daryt testamentus; kaip vesti draugysčių reikalus,
Sterno Didelėj Krautuvėj
ir visokį kiti pamokinimai. Teipgi mokina formų kaip žmonėse
3(42-3444 Halsted St. C
apsieiti visokiuose atsitikmuose; antai kaip apsieiti svečiuose, ap
silankymuose, supažindinime vieno su kitu, pakalboje \ieno su
kitu, kaip užsilaikyti bankietuose, vestuvėse, krikštynose, pagrabuose, atsilankant ant metinių švenčių ir tt. Toliau knygelėje
yra Šimai patarlių vartojamų angliškoje kalboje išverstų į lietu
višką, kokių dar niekad negirdėjai, ir ant galo yra Žodynėlis
Ofisas R. 409 Tacoma Bldg.
svetimų žodžių, vartojamų yvairiose kalbose, išverstų į lietuviš
Madison & LaSalle SU. Chicago.
Gydau visokias Ilgas kaip žvieiiaa
ką kalbą ką jie reiškia.
teip ir utaisenėjusiaa. Ypatingai vi
Ši knygelė turi 293 puslapius. Yra apdaryta popieros ap
durių ilga*, moterų valkų ir vyru.
Teipgi pritikau akinius ir patai
daruose ir audimo gražiuose apdaruose. Ji yra vena daug pi
sau nesveikas akis.
nigų, bet už pinigus mes jos niekam neparduodame. Mes ją
OI f Įso valandos: nuo 9 ryto iki 5
po pietų. Nedalioms offisas atdaras
dovanojame tiems, kurie užsirašo musų laikraštį “Lietuvą” ant
tiktai pagal sutartiną.
18 mėnesių ir užsimoka $3.00 prenumeratos, tai tiems duoda
me šią knygelę dovanų ir siunčiame “Lietuvą” per pusantrų
metų. Skaityk mus apgarsinimą ant puslapio 7.
Kodėl teip brangią knygelę mes dovanojame už dyką? Pir
Ar turite Insurance Policy
ma todėl, kad mes norime kad kiekvienas lietuvys išmoktų an
kuri mokėtų jums laike ligos
glišką kalbą, kad paskui galėtų užimti geresnių vietą ar darbą
arba sužeidimo nuo $20.00 iki
ir pralobtų, o kada bus musų lietuviai turtingesni ir apšviestes$40.00 į mėnesį, o atsitikime
mirties ir sužeidimo arba ku
ni, tai ant tiek pakils lietuviška tauta ir kultūra ir mes nuo tur
rių nors sąnarių kūno praradi
tingesnių daugiau biznio turėsime. Antra — mes norime, kad
mo nuo $500.00 iki $1000.00.
kiekvienas lietuvys skaitytų musų laikraštį “Lietuvą”, kuri tarTokią Insurance Policy ge
• nauja žmonių apšvietimui ir kultūriškam jų pakėlimui, ir ant
ros kompanijos galite nusi
kiek “Lietuvos” skaitytojai pasidaugins, ant tiek mes galė
pirkt pas mus, mokėdami nuo
$1.00 ir daugiau • mėnesi.
sime pagerinti laikraščio “Lietuvos” įturą. Pasidauginus skai
Chicagos lietuvius užkvietytojams, mes galėsime užlaikyti geriausius raštininkus, kurie
čiame apsilankyt pas mus,
pampins žmonėms tikrai gerų ir pamokinančių raštų visokiose
kad galėtume paaiškinti vi
mokslo šakose. Laikraštis turi būti žmonių mokykla, jis turi
sas išlygas.
mokinti žmonis to visko kas jų gere'.ei reikalinga, todėl mes ir
J. J. Hertmanowlcz,

A. OLSZEWSKI

JMUjo

Naujiena Kuri Nudžiugins ir

' e
Jos Vardas yra:
‘•kaip rašyti Laigkus Lietuviškojo ir Angliškoje kalbose1.

Lietuviai jau pradeda suprasti musų gerą norą, nes kasdien
vis užsirašo “Lietuvą’’ daugiau- ir daugiau,- ir gavę nuo mus
virš paminėtą knygelę dovanų, kuodidžiausiai mumi dėkavoja
už jos išleidimą.
Todėl ir tu. broli, kurs šį apgarsinimą skaitai, nelauk, ilgiau,
bet tuojaus pasiųsk $3.00 prenumeratos už “Lietuvą”, o mes
ir tau prisiusime tą brangią knygelę dovanų ir siusime musų
laikraštį “Lietuvą” per pusantni metų.
Siųsdami pinigus savo laišką adresuokite šiteip:

Moterų Ligos.

Abelnas Nusilpnėjimas
mu gyvenimo, n
silpnumai, ir lt .
JINGI—P ASIRO

i prie darbo art* linksmuimas, yvairus gėdinanti
ĖJIMAI YttA FAVOVIK SU MUMI DABAR.

Odos Nesveikumai
^"^
T

lopai, netobu
lumai, žaizdos skundu!!*!, pageltonavus ir
iiblyiku* oda, pajukdavę paakiai. Vyrai, yra
jum uno to visko vaistas, atsižaėktabt pas
mus ant gydymo*!. GALI UŽMOKĖT* KA
DA busi išgydytas.

teksto, tales ir Sėbras Nesveiko.

Inkstų nesveikumas gali MslKfstyti
•"dl į pavojingas komplikacijas, ir jeigu neatbotas, pagimdys kitas ligas ir komplikaci
ja*. Ar manai spsLiesti? Ar esi tikrai tvaikas?

State Medical Dispensary
ISO SO. CLARK ST. arti Mądisoa tetves, CHICAGO, UX.

Ofbo valandos: nuo 10 vryto iki 4 p^^iet. Nuo 6 iki 7 vakarais. NedddiJ
ir šventadieniai* nuo 10 iki 12
1 tiktai. Ypatos geidžiančios gydvmo turi atsifij
ti asabiškai, ne* ligos negąji

’

