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POLITIŠKOS ŽINIOS.
MASKOLIJA.

■ Patarlė sako: kiekviena tauta 
turi tokią valdžią, kokios yra ver
ta. Ir ištikro, juk ne tauta yra 
valdžiai, bet atbulai, taigi valdžia 
turi tautai tarnauti. Kur žmonės 
kenčia netikusią valdžią, ten jie 
patįs yra kalti. Dabar Europoj 
niekiausia valdžia yra Maskolijoj, 
nes ten didžiausi betvarkė, didžiau
sios urėdninkų vagystos, kokių nei 
Turkijoj, įvedus konstituciją jau 
nėra, nes tautos atstovai kontro
liuoja urėdninkus, prieš tautos at
stovus už savo darbus turi jie at
sakyti. Maskolijoj demoralizacija 
apėmė visus urėdninkus, nuo ma
žiausio iki augščiausiam. Seniau 
savo sudemoralizuotais urėdninkais 
garsi buvo .Amerika, nes čia urėd- 
ninkų ateitis nebuvo apsaugota, ji 
buvo surišta su valdančia 
partija. Bet dabar Maskolijos 
urėdninkai stovi žemiau ir už ame
rikoniškus. Maskolių tauta tai 
gerai, žino, bet tyli, jos atstovai 
durnoj tankiau urėdninkų nedorus 
užmanymus paremia, negu jiems 
pasipriešina, taigi dauguma narių 
durnos, atstovaujanti tautą ir pati 
tauta, kenčiantį tokius atstovus aiš
kiai parodo, kad ji ne verta geres
nės valdžios, negu yra ta, kokią 
turi.

Revoliucijos laike, nors žmonės 
nežinojo tiek apie nedorus darbus 
urėdninkų, juos vien atjautė, bet 
prieš juos sukilo, net jos dabarti
niai parėniėjai buvo pasislėpę ir pa
tįs urėdninkai nestojo prieš žmo
nių norus ir patsai sostas, caras tą
syk leido vieną po kitam savo 
manifestus žadančius žmonėms lais
vę, bet tuos caro pažadėjimus į 
niekus pavertė patįs caro tarnai. 
Kol žmonės tvirtai laikėsi, tąsyk 
nebuvo nei kartuvių, nei karo teis
mų, nei sustiprintos apsaugos, nei 
kitokių biurokratii išradimų. V al
džia, nesikišdama, mėgino vien 
žmonių tvirtumą ir žmonės to mė
ginimo neišlaikė: jie įpuolė į tokį 
jau miegą, kokiam tūnojo per šimt
mečių eiles. Tik kada valdžiai pa
sisekė žmonės užmigdyti, ji pradė
jo naikinti laisvės šalininkus, per
sekioti kiekvieną laisvės šalininką, 
nes pamatė, kad už juos nestoja 
žmonės. Jaigu vienok žmonės bu
tų nenusilenkę, jaigu butų tvirtai 
Reikalavę, nieks jiems nebūtų drį- 

Isęs priešintiesi.
Užmigus žmonėms, atsirado 

kartuvės ir karo teismai. ’ Valdi
ninkai, su caro žinia, naikino jo 

jaįnna duotas laisves, nes pasiro
dė, kad žmonių dauguma dar ne- 
hiioka .tos laisvės branginti, nenori 
ir nemoka ją apginti. Siaurino 
ir siaurina žmonių tiesas ir siau- 
rįs tol, kol tauta vėl nesukils. 
Dabar ji vėl miega, nežiūrint kad 

^senatorių revizijos parodė da
lį Urėdninkų parsidavimų ir va- 
gystų, porodė tik menkesnius kal
tininkus, paslėpė didesnius. Matyt, 
kad tauta be sudemoralizuotų 
urėdninkų pančių apsieiti dar ne
moka. Urėdninkai iš to ir nau
dojasi ir tarp tautos randa savo 
mitrių* parėmėjus, kuriems užtai 
atiduoda išnaudoti ir skriausti, 
ypač nemaskolių apgyventus Mas
kolijos užkariautus kraštus.

Bet dabar toki iifkariauti kraš
tai jau mipuldyti ir labiausiai 
spaudžiant, mažai galima ką iš
spausti. Todėl prie dabartinės 
■tvarkos Maskolija negali be už
kariavimų apsieiti, nes reikia juk 
biurokratams duoti ką nors pan
čioti, nes tikrus maskolius- pausti 
gana pavojinga, spaudimais juos 
galima būt iš miego prikelti. Bet 
rytinėj Azijoj jau Maskolija pla
tinti savo rubežių negali, nes ten 
ant jos kelio stovi jos pergalėtoja 
Japonija, pietuose gi Anglija, kū
ną užkabinti taipgi pavojinga. To
dėl Maskoliją valdanti biurokratai 
kreipia savo akis Balkanų pussalio 
link, kur iki šiol karai Maskolijai 
sekėsi. Bet ir ant Balkanų pus
salio ji patinka stabdy tojus — Au
striją. kuri nori ten savo rubežius 
išplatinti, todėl juo toliau, juo di
desni kįla nesutikimai Austrijos su 
Maskolija.' Bet už Austrijos pečių 
stovi galinga Vokietija, su kuria 
karas galėtų taip pasibaigti kaip 
ir su Japonija. Mėgstanti žve
joti drumstame vandenyj Masko- 
k’jos biurokratai visur patinka prie-

šus jų mierius stabdančius. Bai
mė tų priešų ųr sulaiko tuom tar
pu Maskoliją mio panašių avantu- 
rų kaip su Japonija. Bet nesutiki
mai su Austrija didinasi, prieti
kiai jau taip įtempti, kad styga gali 
trukti ir Europoj gali užsidegti 
baisus karas, kbrin butų įtrauktos 
veik visos didesnės jos tautos.

VIDURINĖ AMERIKA.
• Respublikoj Nicaraguoj revoliu- 

cijonieriai galutinai paėmė viršų 
ant prezidento Madriz. Sumušta 
prie Grenados prezidento kariume- 
nė nuo mūšio lauko pabėgo. Pre
zidentas Madriz, jo generolai: Iri
sas, Orterz, Toledo, Valdės, Gia- 
varria, Chaner ir Peniom ir dau
gelis jo augštesnių urėdninkų ant 
garlaivio “San Joses” pabėgo į 
kaimynišką respubliką Hondūras. 
Miestą Managua užėmė revoliuci- 
jonieriai. Jie tuoj aus iš kalėjimų 
paleido 600 politiškųjų prasižengė
lių. Dabar jau visa Nicaragua 
revoliucijonierių rankose. Jų va
dovas Estrada užėmęs krašto so- 
stapilį Managua, tuomtarpiniu pre
zidentu paskyrė savo brolį, gene
rolą Juan J. Estrada. Prezidentas 
Madriz, išbėgdamas iš Managuos, 
valdžią sudėjo į rankas kito’ re
voliucijonierių vadovo brolio, <— 
Dolores Estrada. Tasai sutvėrė iš 
svetimų konsulių komisiją ir ją iš
siuntė pas savo brolį, bet ji ten 
prisigriebti negalėjo, nes gclžkelio 
vėžės buvo išardytos.

Amerikos sutverta ir jos globoj 
laikoma respublika Kuba be ma
žo nesusipyko su savo išliuosuoto- 
ja. Mat ant Kubai prigulinčios 
salos Pines keli amerikonai likosi 
suareštuoti ir pasodyti kalėj iman. 
Jiems užmeta padegimus ir žmog
žudystes, todėl už kauciją teismas 
nenorėjo paleisti, nes ir Amerikoj 
nuo apkaltintų už tokius darbus 
kaucijos nepriima. Bet ameriko
nai mano, jog kas leista jiems ir

leista turinčiai mažiau negu Chi- 
cagoj gyventojų mažai ir dagi po 
Amerikos globa ir priežiūra esan
čiai Kubai. Gyvenanti ant salos 
Pines amerikonai, kurių ten yra 
keli šimtai, manč išsyk išliuosuoti 
su prievarta suimtus 8 amerikonus, 
bet pasiganėdino pakėlimu; prote
sto, paliuosavimą atidėjo. Tik at
kakęs iš Havanos Amerikos pa
siuntinys Jackson nuramino ameri
konus ir tokiu budu neleido gal 
kruvino susirėmimo. .Amerikonai 
užtikrina, jog apkaltinimai suimtų 
amerikonų yra be pamato, jog jie 
suimti pasiremiant neteisingu ap- 
skundimu vieno kubiečio. Kubos 
teisėjas todėl sutiko nuo suimtų 
kauciją paimti ir juos paleisti.

Respublikoj Panamoj atsibuvo 
prezidento rinkimai. Išrinko Car- 
losą Mendozą, kuris vienok, nežinia 
kodėl nepatinka Jungtinių Valstijų 
pasiuntiniui. Tas apreiškė, jog 
Jungtinės Valstijos nepripažįs rin
kimų, nes jie buk. neteisingai buvo 
atlikti. Gal rinkimai ir nebuvo 
teisingai vedami, nes jie ir Jung
tiniuose Valsčiuose neatsibuva 
be papeikimų. Bet rinkimai vir
šininkų visur yra tai viduriniai 
krašto reikalai, į kokius svetimi 
pasiuntiniai ir net už juos augš- 
čiau stovinti negali kištiesi. Te
gul Amerikoi jambasadorius ban
dytų kištiesi į prezidento rinkimus 
Prancūzijoj, tai jau ant rytojaus 
jo Paryžiuj nebūtų, turėtų jį arba 
pati Amerikos valdžia atšaukti, ar
ba jį prancūziškoji už savo rube
žių išgabentų. Apie teisingumą, 
ar neteisingumą rinkimų kokiame 
nors nepriklausomame krašte ne 
svetimi pasiuntiniai gali spręsti, 
bet vien to krašto gyventojai. Bet 
silpnose respublikose Amerikos 
ambasadoriai taip elgiasi, kaip kad 
jos butų Amerikos valdyboms.

dar
ve-
syk
buk

ISPANIJA.
Nesutikimai Ispanijos valdžios 

su kuningija ir su popiežium 
nepasibaigė, bet dabar ginčai 
darni jau daug rimčiau. Iš 
vąldžia apkaltino kuningus,
jie rengia revoliuciją ir gyvento
jams, žinoma sau prilankiems da
lina ginklus. Dipliomatiški susi
nėsimai su popiežium buvo per
traukti. Dabar jie vėl užmegsti, 
bet tuom tarpu viena pusė kulti-

na kitą, pati nei viena nenori ant 
savęs kaltės prisiimti. Pereitą se- 
vaitę ministerių pirmininkas Cana- 
lejas pasiskundė, jog- Ispanijos 
kuningai savo pamoksluose užgau
na jį ir visą valdžią niekina. Po
piežius vienok užtikrina, jog Ispa
nijos kuningai savo pamoksluose 
net per daug atsargus, stengiasi 
valdžios neužgaulioti, nurodinėja 
vien neteisingus valdžios pasielgi
mus su kuningais, kur jie gina 
tik savo laisvę ir tiesas.

Ispanijos karalius su savo mo
tete lankosi dabar Prancūzijoj. 
Jam neprilankus laikraščiai spėja, 
kad jis bijodamas katalikų sukili
mo ir naminio karo pasekmių, ty
čia prasišalino į ramesnius kraštus.

15 d. buvo naujai prisirašiusių 
apie 75 nariai. .Tokiu būdu dabar 
draugija turi per 300 parių.

(“Lietuves Žinias**).

ITALIJA.
Italijoj dar vis siaučia, kaip ma

no, iš Maskolijos atvilkta maldi
ninkų cholera. Bet čia valdžia 
energiškai stoja kovon su epidemi
ja ir jau parodė, kad Italija, nors 
kraštas taipgi neturtingas, bet vis
gi augščiau negu Maskolija stovi. 
Maskolijos valdžia moka kovoti su 
krašto ukėsais, tai kovai apver
čia visas savo pajiegas, todėl jų 
neturi padarymui gero ukėsams; 
Italijoj valdžia laisvės taip neperse
kioja kaip Maskolijos biurokratai, 
todėl jai atlieka daugiau pajiegų 
kovoti su cholera. Nors ir Itali
joj iš pradžių apsirgimus tūkstan
čiais galima buvo skaityti, bet besi
rūpinant valdžiai, cholerą pasise
kė apsilpnyti ir sulaikyti, neleisti 
išsiplatinti kituose apskriciuose. Ir 
pačiam Bari apskrity], kur ji pir
miausiai pasirodė, lygiai apsirgimų, 
kaip ir mirčių skaitlius žymiai ri- 
mažėjo. 22 rugpjūčio dieną, į 
24 vai. apsirgimų buvo mieste 
Trani 9, Berthloj 10, Androj 3, 
Margheritoj 1, Coriguoloj 1, San 
Ferdinando 4. Mirčių gi buvo: 
mieste Trani 13, Barhtloj 4, Adi- 
roj 1, Margheritoj i, Coriglionej 
1, San Ferdinando 2. Dar se- 
vaitė atgal apsirgimus skaitė de
šimtus, net įžimėtus; dabartinis gi 
sumažėjimas apsirgimų skaitliaus 
rado, kad valdžia pesekmingai su 
cholera kovoja ir paėmė jau ant 
jos viršų; ir todėl yra viltis, kad 
pasiseks ją su visu suvaldyti ir 

atgal ten, iš kur ji atėjo.

A. A. V1NČO KUDIRKOS MU- 
ZIKALIŠKŲ iINSTRjUMENTŲJ 

LIOTERIJA.
A. ''a. Kudirka prieš pat mir

siant pavedė man lioterijon iš
leisti jo ’muzikališkuB instrumen
tus: 1) vieną smuiką (skripką) 
dėžėje su 2 šmyčiolais — 100 rub. 
vertės*), 2) antrą smuiką dėžė
je su 2 šmyčiolais *25—35 rub. 
vertės, 3) violiončelę audeklo 
krepšyje 50 rub. vertės ir 3) cit
rą akordinę su antromis stygomis 
ir keliais natų sąsiuvais — vertės 
apie 15 rub. Piningus, surinktus 
už išparduotus bilietus Kudirka 
manė sunaudoti sau, o po savo 
mirčiai skyrė * apšvietimo naudai. 
Vienok jam pačiam neprisiėjo pa
sinaudoti iš tos lioterijos, nes pa
simirė. >

Dėl įvairių priežaačių ir kliū
čių šita lioterija užsitęsė iki šiam 
laikui ir tik šiemet tapo užbaigta.

Birželio 27 d. (liepos 10 d.), 
liudininkaujant 5 asmenims (pp. 
J. Kregždžiui, M. Aleksai, V. Vę- 
sevičiui, V. Dąbrovski’ui ir Vyt. 
Steponaičiui), tapo atliktas trau
kimas, davęs šias pasekmes:

1) Pirmąjį smuiką išlošė (No. 
418) p. Zr»». K ūžavau lietuvis, ne
senai pirkęs Pilviškių vaistinę, o 
ikišiol šakiuose tebegyvenęs.

2) /Antrąjį smuiką laimėjo (No. 
404) p. Januševskis, Naumiesčio 
kasos valdininkas,
- 3) 
p. J.

Liepos 2 d. naktį buvo padary
ta baltarusių laikraščio “Naša Ni
va” redakcijoje krata; taip-pat 
kratė jos bendradarbius, 
ėmė nieko.

(“Rygos Garsas”).

Nesu-

iš
vyti

1$ LIETUVOS.
L. Mokslo Draugijos lisuotina- 

me susirinkime šio mėnesio 13, 14. 
15, 16 d. buvo atlikta sulig pro
gramos (Ž. “L. Ž.” No. 55) vi
sa eilia reikalų ir perskaityta re
feratai. Iš priimtų sumanymų 
paminėsime šiuo tarpu: užsiimti 
rinkimu geografiškųjų Lietuvos 
vardų (A. Bulotos suman.); iš
rinkta komisija programai susta
tyti, kaip rinkti juridiškuosius 
žmonių dalykus; išrinkta komisija 
programai sutaisyti, kaip rinkti 
botanikos ir gamtos mokslų daly
kus (P. Matulionio sum.).

Referatai visi rimti ir užimąntįs, 
visi lietuviškai pranešami, tik d-ro 
J. Trzebinskio (botanika) — len
kiškai ir Evergetovo — rusiškai. 
Ypač visiems patinka Evergetovo 
referatas.

Į Valdybą (Komitetą) 1910-11 
metams įėjo: pirmininku d-ras J. 
Basanavičius, pirmuoju jo drau
gu kun. Tumas, antruoju — Vi- 
limavičius, sekretorium — adv. 
J. Vileišis, kasierium d-ras A. Vi
leišis, kningininku — red. A. Sme
tona, ir nariais — gim. mok. Z. 
Žemaitis' mok. Kairukštis ir d-ras 
J. Šlapelis.

Neapsiėjo ir be nesmagumų. 
Štai apie pusiau dvyliktą vai. lie
pos 14 d., d-rui J. Trzebinskiui 
bepasakojant apie augalų rinkimą, 
atėjo “Rūtos” salėn antstolis ir 
pranešė, jogei susirinkimas guber 
natoriaus- uždraustas,- nes, girdi, 
tai nesusirinkimas, tik viešasis su
važiavimas, kadangi jame daly
vauja ne vien draugijos nariai, bei 
ir svečiai; taip ir laikraščiuose 
pranešta. (Jalų gale visgi gu
bernatorius leido susirinkimą ir 
toliaus varyti, bet su sąlyga, kad 
būtų be svečių, ne viešas.

Kaipo policijos įsikišimo pasek-

rašė daug naujų narių ir liepos

l’ioliontelf išlošė (No. 47) 
Podšiunas iš Dorpato.
Citrą laimėjo) No. 259), 

K. Griniaus parduotas, betd-ro 
kam, man neyra žinoma.

Prie visų šitų instrumentų pri
dedame natų, kurios pasiliko V. 
Kudirkai mirus.

Abudu smuiku jau atiduota lai
mėjusiems. 'Viohončelė tebėra 
Pilviškiuose pas d-rą J. Bliudzins- 
ką, nuo kurio p. J.- Podžiunas ga
li ją atsiimti. Citra nežinoma kam 
reikia perduot.

Už išparduotus bilietus surink
ta ...........  250. r.

Iš šitų piningų išleista:
1) p. Krašcvskienei Kudirkos

skolos apmokėta 75 r.
2) V. Kudirkos palaidojimui iš

leista ......................... .”54 r. 50 k.
—;—------------

Viso labo išleista.T29 r. 50 k.
Tokiu būdu dar pasilieka 120 

rublių 50 kapeikų, kurie, sulig 
V. Kud. noro, paskiriama apšvie
timo naudai ir paskirstoma šiaip:

1) “Mokyklai” (Ure. Ū-ko” 
priedui) skiriama 25 rub.

2) “Žiburėliui” 95 Aib. 50 lę.
Prie šios atskaitos pridedama pr 

Kraševskienės kvitą ant 75 rub. ir 
traukinu} protokolas. ’ •

» Kiti laikraščiai meldžiami šią at
skaitą perspaudinti.

D-ras J. St.
1-04 VII, 1910.

P. S. Lioterija tą. tęsėsi nuo 
1899 m., t. y. apie 12 metų. Per 
*ą laiką pražuvo man .ne vienas 
dokumentas. Kaip prapuolė tos 
loterijos parduotų bilietų atkar
ios, pasakyti neįstengiu: .gal per 
žandarų revizijas, o gal kaip ki
taip. Gal dabar laimingojo<tos lio
terijos No. 259 savininkas atsi
šauks ir gaus iškurnėta citrą? 
čiupsi, jogei dviejų mėnesių 
<iam atsišaukimui užtek*, 
tai, lai per 2 mėnesidHa aitrą 
čia savo naujojo valdytojo, 
jisai per tą laiką neaBirastų, I 
man rodosi, geriausia^ūtų ipavedus 
’ą a. a. V. Kudirkos panirimą mū- 
4U Dailės Draugijai. Patarčiau pa
aukauti laimėtus smuikiis ir vio- 
’iončelę taip-pat Lietu ių Dailės 

iuje. 
Griniuj.

Iraugijos muzejui Vili 
K.

Ti-

Per 
i lau-

J« 
tada,

Iš VILNIAU! .
Vilniaus. rūmų žeiai įas 

Vileišį, buvusį “Vilnii ts 
redaktorių, kaltinamąjį i spaudos
įstatų neprisilaikymą, Į ji 11 bandė 
100 rub.

Petrą
Žinių”

♦) Tokis tirų ap

IS KAUNO *
Liepos 7 d. buvo šv. Kazimiero 

draugijos susirinkimas. Susirin
kime dalyvavo 34 tikrųjų ir am
žinųjų narių, turinčių balsą susi
rinkime, ir kita tiek metinių na
rių, kaipo svečiai. Pereitais me
tais draugija išleido 18 kningų, iš 
kurių 10 yra dvasiško arba pu
siau dvasiško turįnio, 1 kalendo
rius (Kauno), ir katalogas knin
gų 1909 m. Draugija pereitais 
metais turėjusi kiek pelno, bet 
kiek, taipgi kiek draugija turi na
rių ir kt. — “Vienybė”, iš kurios 
imame šias žinias, taip ir nepra
neša.

— Liepos 8 d. buvo visuotinas 
Liet. Kat. Moterų Draugijos su
sirinkimas. Pereitais metais drau
gija turėjo 350 tikrų narių-mo- 
terų ir 118 narių-patarėjų — vy- 
ni« lc’gM buvo 9247 rub. 65 kap., 
išlaidų 9355 rub. 82 kap.; pelno 
391 rub. 65 kap. Išrinkta komi
sija iš 8 žmonių, kurie turi rūpin
tis įsteigimu moterų instituto. 
Veikliausias draugijos skyrius tai 
V abalninko, turįs apie 150 narių.

Tam tikrų komitetų pranešimai 
apie moterų banką, išdirbinių pa
rodą ir tų dalykų svarstymas, o 
taip-pat ir referatų skaitymas 

valdžios uždrausta.
(“Lietuvos Ūkininkas”).

no, apie “Patarėjų teismą” (Tre- 
teiskij sud) ir p. V.- Totoraitis, 
Suvalkų gub. agronomas apie trą
šas. Rugpjūčio 2 d. skaitys kun. 
d-ras A. CiVinskas apie taupumą 
ir p. J. Kriščiūnas, Peterburgo 
universiteto studentas, apie daržą. 
Kaip matome iš šios programos, 
paskaitos žada būti rimtos ir, ypač 
ūkininkams, labai naudingos. Ne
užmiršta ir moterų-ūkininkių rei
kalai. Paskaita apie daržą la
biausiai, žinoma, joms skiriama. 
Tatai, ūkininkai ir ūkininkės, ne
praleiskit, meldžiamieji, progos ir 
pasinaudokite paskaitomis.

Bilietai.: sėdintiems — 30 — 20 
kap., stovintiems — 15 kap. Pra
džią paskaitų abiem dienom 3 vai. 
po pietų. Liudvinai'ietis.

(“Viltis”).

2) Esponentais arba išstatyto- 
jais galės būti ūkininkai, žįemė- 
valdžiai, nuomininkai, klebonai

ta

IŠ

po

IŠ MARIJAMPOLĖS.
Puiki tai įstaiga, kurioje—moki- 

nasi-lavinasi lietuvaitės iš yisų 
Lietuvos pakraščių; neša ji dide
lį mūsų moterims apšvietimą tik
rai lietuviškoje dvasioje. Gyvuo
ja jau ketvirti metai. Gyvuoja per 
vargus-negales, lyg koksai didvy
ris, kurio likimas prigul nuo atei
ties: atmįs ją tautiečiai — ger^i; 
jei ne, ar permažai — tai.. į. Pi- 
ningiškas padėjimas nekoks; užtat 
dvasiškas — ■ pilnai aprūpintas. 
Čia da'rbuojasi visai Lietuvai žino
mi veikėjai ir tėvynės mylėtojai: 
Šatrijos RaganafMarija Pečkaus- 
kaitė), Petras Kriaučiūnas, kun. 
M. Gustaitis, kurie nemaža duo
da dvasiško peno savo mokinėms- 
auklėtinėms.

P-lė Vt-tė išguldo matematiką 
ir geografiją. Ji perdaug lek
cijų praleidžia. Taip-pat kun. 
Uog. užduoda ir reikalauja daug, 
o aiškina maža. P. Žiburys rusų 
kalbą išguldo gerai. Teisių pro
gimnazija neturi, bet tikisi gauti, 
šiemet 
sa.

PERNERAVOS, KAUNO 
GUBERNIJOS.

Liepos 4 d. Perneravoje buvo 
lietuvių vakaras, surengtas naudai 
Dorpato lietuvių studentų. Vai
dino “Inteligentus”. Ta komedi
ja šiais laikais mūsų teatrui labai 
tinka, ypač savo pamatine minti
mi. Pėmeravos tamsus kampelis 
net prašvito, pamatęs tokį puikų 
vaidinimą.

Vakaras prasidėjo gerai sutai
sytomis dainomis, kurias Čekiškės 
choras,1 vedamas p. Kurmanskio, 
gražiai padainavo. Dainininkės
buvo pasipuošusios tautiškais rū
bais. Vaidinime dalyvavo mūsų 
žymus artistai, Venslauskiai,
Lendsbergiš ir k. Po vaidinimo
vėl buvo dainos, kurios savo pui
kiu skambėsi žavėjo klausytojus. 
Lietuviškieji šokiai buvo tik 
“Aguonėlė” ir “Noriu miego”, dėl 
to kad kapelija nemokėjo kitų 
grajiti. Bufetas buvo be svaigi
nančių gėralų, su lietuviška gira 
ir gardžiomis užkandomis; užkan
dos, tiesa, buvo pigios, todėl bu
fetas mažai tepelnė. Svečių buvo 
nemaža. Pelno girdėties būsią 
apie 150 rub. A. Barškalas.

(“Viltis”).

iš apylinkės 6 valsčių: Kretingos, 
Kartinos, Darbėnū , Garždų! ir 
Plungės, valdantieji ne daug 100 
dešimtinių žemes. Tokiuo būdu 
dalyvauti parodoje dėl konkurso 
arba dovanų 'jgaivimo tegalės ma
žesnieji žemęvajdžiai, dvarininkai 
gi galės išstatyi savo gyvulius 
parodyti mažesnĮiems ūkininkams.

3) įstatytojai, turės pasirūpinti 
iš kalno išgauti nuo komiteto na
rių korteles, anf kurių bus rašo
ma išstatytojo ’ 
koks gyvulys 
metų ir kokio 
pusė kortelių j 
to narius, — |_____ __ _
teto nariai: Kirtingos valsčiuje 
klebonas kun. Ptepreikis, Kartinos 
valsčiuje kun. Liilis ir Kazimieras 
Tuma, Darbėnų ] 
Antanas Sakelis, Į 
p. Jonas Sakelis 
čiuje dvarininl 
niška, — kiekvii 
teles turės savo į 
Išstatyto jas be mj 
rodoje vietos negi

4/ Išstatyti tegalės ^veikus gy
vulius štai kokio Amžiaus:

Veršiukus n 1 6 mėnesių ligi 

 

1)4 metų, karvutes nuo i)4 metų 

 

ligi 1 metų, karjels ligi 10 metų, 
jaučius (bulius) nuo metų 
ligi 6 metų, aržįlus nuo 3 metų 
ligi 15 metų, kt liukus nuo 1 
metų ligi 3 metų ir kumeles nuo 
3 metų ligi 15 etų.

5) Išstatytojaf pagal ekspertų 
(žinovų) nutari 
kurių tarpe bl 

 

tės apie 25 rublius kiekviena — 

 

maž-daug 4, vidiįttiniųjų vrtės — 
apie 10 rublių 
15 ir mažųjų, 
kiekviena L- 
nos bus dalin

ardas ir pavardė, 
įstatomas, kejerių 
plauko, — antra 

pasiliks pas komite- 
koirteles dalįs komi-

ralsčiuje daktaras 
Garždų valsčiuje 
ir Plungės vals- 

ikaš Juozapas Bro- 
vieno valsčiaus kor- 

fpatingą varsą.— 
inėtų kortelių pa- 
ąus.

gaus dovanų, 
didžiųjų ver-

atidaryta ir ketvirta kle- 
t Motiejus Rūta, 
(“Viltis”).

IS KALVARIJOS, SUVALKŲ 
GUBERNIJOS.

Liepos 9 d. Suvalkų apskričio 
teismas nagrynėjo gana garsią 
Dzūkijoje bylą apie užmušimą ant 
kelio palei Simną nakties laiku va
sario 6 d. pereitų metų ūkininko 
Macevičiaus iš Buktininkų kaimo, 
Simno gm. 'Kaltinami buvo tame 
užmušime to pat kaimo ūkinink. 
J. Judzentaviče (18 m.), jo tar
nas Alf. Simniškis (Simonaviče) 
— kaipo užmušikai, ir pirmojo 
(J. Judz.) motina Ona Judzenta- 
vičienė (našlė), kaipo anuodvie- 
jų prigundytoja. Gynė J .Judzin- 
tavičių Suvalkų adv., Staniševskis, 
Simniškutį — teismo kandidatas 
Smekalov ir Oną Judznent atsto
vas A. ‘Bulota. Byla tęsėsi pusę 
dienos; liudytojų buvo daugiau 
30. J. Judzintavičius nuteistas 6 
m. 8 mėn. katorgos, Simniškutis, 
kaipo nepilnametis, 4 met. kalė
jimo, o O. Judzentavičienė ištei
sinta ir paliuosuota.

(“Lietuvos Ūkininkas”).

IS LIUDVINAVO, KALVARI
JOS PAV., SUVALKŲ GUB.

Rugpjūčio 1 ir 2 d. 1910 m. 
čia bus populiariškos paskaitos, 
rengiamos vietinio- “jĮiburio” sky
riaus. Leidimas jau gauta. Rug
pjūčio T d. skaitys p. Samajaus-

Iš DUSETŲ, ZARASŲ 
KAUNO GUB.

Birželio 27 d. 2 vai. po pietų 
kilo baisus gaisras, kuris išnaiki
no apie 29 namus ir 30 krautuvių, 
tarp kurių ir Dusetų Vartotojų 
Draugijos krautuvę. Apie 7Q šei
mynų liko be pastogės. Rodos, 
jau butų ^užtekę dusėtiškiams tos 
nelaimės. Bet štai liepos 4 d. tą 
pat valandą vėl kilo baisus gaisras 
ir tada jau išdegė beveik visas 
miestelis. Pagelbos nebuvo, nesj 
Dusetų gaisrinė netvarkoje ir stP 
gedusi, o smarkus vėjas visai ne
davė gelbėti. Apverktinas padėji
mas: apie 200 šeimynų žydų ir 39 
šeimynų krikščionių liko be pa
stogės ir netur kur prisiglausti. 
Pilni patvoriai ir laukai verkian
čių be pastogės su mažais vaikais. 
Nukentėjusiems maistą dabar ve
ža geros širdies žmonės iš arty- 
mesnių miestelių ir sodžių.

Gaisro priežastis nežinoma,’ bet 
kalbų tai begalės. Žmonės baisiai 
nusiminę.

Dabar patogu butų Maskvičių 
ūkininkams išsidalyti į vienasėdi- 
jas, bet atsiranda tokių, kurie ne
nori. Vargdienčlis.

(“Lietuvos Ūkininkas”).

PAV.,

rpu paskirta 
apie 3 rub.

^aug 30; dieva
is nė piningais, 

bet naudingais fily je dalykais, bū

tent: sprenžininė^ j akėčios (drapo- 

 

čiai), plūgai, pageliai, mineralų 

 

trąšos, bilietai p|fileidimui kume

 

lių ir karvių prieįj ypatingų veisli
ninkų Kretingos 
ruo^e, du metini 
tingios dvaro ir

Jokūbavo dva- 
veršiu iš )<re- 

lu paršiuku ypa
tingos veislės iš Jokūbavo dvaro, 
— ale kad tos dovanos randasi iš 
paaukotojų, tai ji] skaitlius galės 

 

pasidauginti; t u aha rpu dovanoms 
Ūkio departamen|ąs atsiuntė UI 
rublių u kapeiką ; Kauno Ūkio 

 

draugija davė 6 (diplomus; paau
kavo piningais, padargais, talonais 
prie veislinkų, Juliais, minera
linėmis trąšomis; Į| Kreting * Ūkio' 
ratelis, Jakūbavo| dvarininkas p. 

ngos grapas p., 
anislovas Tiške- 

generolas p. 
as Broniška

j Parčauskas, Kre 
Tiškevičius, p. 
vičius, Mikoliški 
Broniška, p. Jut 
ir Plungės kurtingaikštienė p. 
Oginskienė.

6) Inėjimas 
keshio. 7) 
Veitas apie 
specijališkas 
vedimą.

Komitetas
kiniai gyventojai I dalyvaus paro
doje kuoskaitlingiausia.

Kun. Felicijonas Lialis. 
("šaltinis”).

rodon be mo- 
Per! Jrarodą kalbės p. 

 

gyvt^ių auginimą ir 
agro as apie ūkio

turi 1 viltį, kad aplin-

KRETINGOS, TELŠIŲ 
PAVIETO.

Kauno Ūkio Draugija nuspren
dė kasmet įvairiose Lietuvos vie
tose steigti ūkininkams 
parodas.

šiuosmet draugija pav< 
pui p. Aleksandrai Tiškevičiui 
įsteigti gyvulių parodą Kretingo
je. Tam tikslui įrengėjas grapas 
p. Tiškevičius pašaukė sau į pa
galbą Kretingos Ūkio ratelį, — 
susidarė komitetas iš dviejų val
stiečių, dviejų kuningų ir dviejų 
dvarininkų, pirmininkaujant pa
čiam grapui.

Komitetas savo susirinkime 10 
ir u birželio nusprendė: 1) Pa
rodą atverti Kretingoje 12 rugpjū
čio irtęsti tik vieną dieną, pri
imant išstatomus gy vulius nuo 8 
vai. ryto ligi 11 vai., — vieta pa
rodai paskirta vienuolijos lauke

IS

vulių

dieną Apie ūkio

IŠ SEIRIJŲ, SUVALKŲ GUB.
Seirijų “Žiburio” skyrius gavo 

valdžios leidimą surengti Seirijuo
se viešąsias paskaitas su apmoka
mu, inėjimu šiomis dienomis:

1. Rugpjūčio i
vedimą iš ekonmijos žvilgsnio — 
skaitys kun. Tautkevyčia.

2. Rugsėjo 5 dieną Apie valstie

 

čių ūkininkų būrelių naudą skai
tys p. Sabas.

3. Spalių 12 d. | Apie nikotino ir 

 

alkoholio kenksmingumą skaitys 
— kun. Šmulkšty

4. Gruodžio 1 
tinojo pradinio 
skaitys — kun.

Pertraukomis
Seirijų “2ib

d. Apie visuo- 
švietimo naudą 
ukaitis. 
ieš patefonas.

I ’aldyba.

IS RYGOS*

Proto liga serganti moteriški, 
liepos 17 d. ant stoties “Ryga I* 
puolė su peiliu ant konduktoriaus, 
kuris norėjo išvesti ją iš vagono.



t--

stiete 45 metų, Anatolija Reišis.
Terptautiška fotografų paroda 

Rygoj atidengta liepos 20 d. mie
sto dailės muzėjaus salėje. Už 
įėjimą mokama tik 25 kap.

Šiomis (^ienomis buvo siunčia
ma bagažu iš stoties “Asem” į 
Dorpatą kasė su rūbais. Nusiun
tus ten pasirodė, kad iš užrakin
tos kasės išvogta rūbų ant 44 
rub.

Rygos Lietuvių Apšvietimo Dr- 
ja “Žvaigždė” rengia suaugusiems 
kursus Bokšto gatv. > Ant kursų 
užsirašyti galima jau “Žvaigždės’ 
draugijos bute Elzbietos gal. No. 
24 pas mokytoją p-lę Skiparytę 
trečiadieniais ir šeštadieniais nuo 
7-^8 vai. vak. Mokslo programa 
ir mokestis už mokinimą prigulės 
nuo prisirašiusiųjų kursistų.

Be to dar “Žvaigždės” draugi
ja praneša, kad mokslo pradžia 
draūgijos mokyklose prasidės rug
pjūčio 20 d. Marijos gatv. No. 
152, Kąlncemo gatv. -No. 50, Pe- 
terholmo gat. No. 13, Sadovni- 
kovsko gatv. No. 21, Binengove, 
Šimuliuno namuose. Prisirašyti 

. galima bus jau nuo rugpjūčio 10 
d. nuo 10—12 vai. dieną.

Gerb. “Žvaigždės” narių rin- 
1 kėjus meldžiu prieš mokslo metus 

atnešti surinktus piningus drau
gijos valdybon trečiadieniais' nuo 

i 7—9 vai. vakaro.
Sekretorius V'.Narket’iČia.

Rygos Lietuvių Apšvietimo Dr- 
ja “Žvaigždė” rengia rugpjūčio 1 

j d. Altonavo sodne gražų pasilinks
minimo vakarą ir didelį gėlių ba
lių su šokiais. Bus vaidinama 
taipgi trijų veiksmų juokai “Gy
vieji nabašninkai”. Šokių pradžia 

po pietų, teatro 8 vai. va- 
Kainos 

45 kap.,

kinti, visą laiką kalbėjo šaltai, be 
jokių jausmų ir stovėjo lyg su
stingusi kaip koks šventasis, kuris 
neatkreipia jokios atidžios kas ap
link jį dedasi.

Pasibaigus spektakliui buvo va
karienė, kurioje dalyvavo suvir
simi 60 žmonių. Laike vakarienės 
taip-gi buvo prakalbos. Kalbėjo 
latvių laikraščių atstovai ir lietu
viai apie susivienijimą ‘lietuvių 
tautos su latviais.

Visa iškilmė užsibaigė 3 vai. 
nakties. ■ l Finis.

(“Rygos Naujienos”).

“Rygos Garso” redaktorium pa
kviesta b. mūsų TaifcrašCo ben
dradarbis p. Adolfas Vėgėlė. Jis 
jau apsigyveno Rygoje, 
damas ūkio laikraštis 
bys” eisiąs ir toliau, tik 
jis perkelti taip-pat iš 
Rygon. “R. G.” eis ir
je-pat pakraipoje tik manoma kiek 
reformuoti

Jo ve- 
“Žemdir- 
ketinama 
Vilniaus 

toliau to-

jo išvaizda ir intalpa. 
(“Viltu').

LIEPOJAUS. 
kasmet vis mažiau at

IŠ
Liepoj un 

važiuoja vasarą žmonių maudy- 
ties. 
mas

Priežastis tam — užgyni- 
žydams j čia atvažiuoti.

(“Rygos Garsas”).

kriminalistų .......................... 273.
prostitučių ir kitų nedoriškų

motetų ........................ 323
prostitučių gamintojų ............. ®8i.
kontraktuotų darbininkų.... 1472.

XXK
vai

=1'!' " 
iš žymesnių vagi-

2 vai.
karo, 
čiams
•riams 35 kap., vaikams 15 kap. 
Prie inėjimo į vakarą kiekvienas 
gaus veltui gražių gėlių bukietą. 
Taigi geistina būtų, kad kodau- 
giau atsilankytų į “Žvaigždės” 
draugijos rengiamąjį vakarą.

(“Rygos Naujienos”).

nebrangios: 
moterims ir

sve-
na-

sa-Liepos 17 d. buvo surengta
Įėję “Ūlėj” visų Rygos lietuvių 
draugijų —“Kaųklių”, “Žvaigž
dės”, “Pašelpos”, “Blaivybės”, 
“Tornkalno Vartotojų" ir “Rygos 
Liet. Vart.” iškilminga, Žalgirio 
mūšio 500 metų sukaktuvių pami
nėjimo šventė. Laiptai ir salė bu
vo papuošti medžiais. Ant scenos 
buvo pastatytas Vytauto paveiks
las, kuris taipgi buvo gražiai iš
puoštas gėlėmis ir žolynais. Pu
blikos susirinko gana daug. Už
danga ’ pasikėlė išmušus 9. Kri- 
tusiems mūšyje ties Žalgiriu sen
tėviams, publika išreiškė pagarbą 
atsistojimu. Publikai stovint, p. 
Kačanauskio vedamas “Pašalpos" 
ir “Kanklių” sunjungti chorai pa
dainavo 3 sykius “Lietuva tėvynė 
mūsų”. Po tuo, p. K. Vizbaras 
pasakė trumpą prakalbą.
* Komiteto pirmininks p. D. Si- 
dlauskis- perskaitė nuo Ro^tovo- 
prie-Dono lietuvių telegramą: 
“Priimkite mūsų sveikinimus ir 
dalvvavimą iškilmingame šventime 
500 metų sukaktuvių pergalės ties 
Žalgiriu”.

Tad, latvių laikraščių “Dsimte- 
nes VVehstnesio”, “Latvijos” ir. 
“Jaunas Deenas Lapas” atstovai 
širdingai sveikino latviškai susi
rinkusius lietuvius, linkėdami pa
sekmingo pasisekimo kultūros dir
voje ir kad lietuvių tauta žiūrėtų 
į latvius, kaipo į vieną lietuvių- 
latvių tautą. •. ..

.Paskui K. .Puida skaitė savo 
. referatą: “Žalgirio mūšis lietuvių' 

raštijoje”.
P. D. Šidlauskas papasakojo 

apie anų laikų kovą ir pergalėji
mo pasekmes. Nurodė taip-gi Vy
tinto politiką, kuri neleido len
kams paimti tos kovos vaisių, ir 
kad Lietuvos valstijos puolimo 
priežastis buvo įvedimas baudžia
vos Lietuvoje. Užbaigdamas sa
vo pasakojimą nurodė, jog ir da
bartinėj lietuvių kovoj už kultū
rą ir ekonominį stovį, nors ir be 
kardo rankose, lietuvių tauta tu
rės laimėti, kaip laimėjo ties Žal
giriu. 11 >

Po prakalbų ir referatų choras 
gražiai padainavo “Rūtą” ir “Jau 
slavai ^sukilo”.

Tad prasidėjo spektaklis. Kaip 
jau žinom, artistai mėgėjai vai
dino K. Puidos keturveiksmę isto
rijos dramą “Mirga”. Lošimas 
nusisekė visai gerai, ypač gerai at
liko savo roles poni Linartienė, 
Zagrzeskis ir kiti. Panelė Skipa- 
rytė — Vytauto žmonos rolėje, 
buvo neatsakanti. Labai nemalonų 
įspūdį darė, kad atėjusi pas savo

IŠ PALANGOS, KURŠO GUB.
Pernai čia negalėjo iš policijos 

gaut leidimo įrengimui vakaro, 
šiemet tai pasisekta, leidimas gau
tas; tik pasirodo Palangoje esan
čios kitos kliutįs, esama nepapra
sta kuniugijos cenzūra prižiūrėji
mui, ar nėra statomuose veikaluo
se kiršinimo vieno luomo prieš ki
tus. Ir ištikro nepaprasta cen
zūra: uždraudžia už pusantros pa
ros prieš paskirtą vakarui dieną, 
nors jau su viršum dvi sevaitės at
gal buvo davus firmą R. K. Lab- 
dringos Draugijos. Vakaras jos 
labui; jau ir programos pareng
tos, užkvietimai išsiuntinėti, bilie
tai tvarkoj, ir mėgėjai-artistai iš 
visų Lietuvos pakraščių susirin
kę.... bet cit.... “Blinda" Pa
langos dorybės mokytojams per 
dvi dięnas prieš vakarą pasirodo 
per baisus, jie susigriebia, kad 
Palangoj nevieta “Blindai”, kad 
ten ir kuningas ant scenos ir 
kiršinimas, luomų, kad jie pir
miau, girdi, per nepriežiūrą pasi
rašę po tyčiom jiems pakištos afi
šos .su “Blinda”. Mat kuningai 
perdaug turi ypatiškų dalykų ir 
vargų, ir todėlei nebelieka laiko 
net peržiūrėti, ką savo parašu tvir
tina; pastebėjom net trumpam lai
kui atvažiavę, tuos vargus-varge- 
lius “dėlei visuomenės labo” taip 
tankia apie tai kalbančiųjų. Daug 
nekalbėjęs priminsiu, kad jau už
draudus lošti, nekurie narsiųjų 
kovotojų prieš “Blindą” prisipa
žino veikalo neskaitę, o tik girdė
ję kritiką skaičiusiųjų. Taigi 
paprasta cenzūra da ir dėlto, 
uždraudžia veikalus, visai jų 
skaitę. Kad lenkų statomose
pačiam teatre pjesose yra žvaires
nių minčių ir išsireiškimų iš augš- 
tpjo luomo, tai jiems “vietinė cen
zūros taryba” nieko .nesako, tur
būt todėl, kad tai lenkai, o lietu
viams net pasirodyt negalima — 
jei ne svietiška, tai dvasiška val
džia lietuvių krutėjimą varžo. Gal 
dėlto, kad išsireiškimas “jedyne 
polskie uzdrojowisko na Baltyku”, 
lietuviams čia krutant, lįeišnyktų?! 
O gal kitos tam priežastįs? Žin- 
geidu. Stebėtina da tai, kad gra
fas su kritika savo luomo sutin
ka, o dvasiškija mat už jį kovoja, 
net jam to nereikalaujant. Ir tai 
lietuviai dėl 
grąžino, tik 
savo tuščios 
kuriems net 
nų.

ITALŲ ATEIVYSTĖ
Suvienytose Valstijose yra apie 

2.000.000 italų. Nesimažinant ita
lų ateivystei, manoma, kad italų 
skaičius Amerikoje gali pasiekt 
5.000.000. — Tūlas amerikėnas ra
šytojas G. A. Dorsey šit kaip sako 
apie italus: ‘italai yra vargingiau
si iš ateivių. Menka yra jų svei
kata, sudėjimas/ spėka, sumanu
mas, prasilavinimas ir pagalios 
menki, piningai. Abejotina yra 
jų vertybė iš protiško, doriško ir 
psychiškojo atžvilgio. Jie ateina, 
pas mus, kaipo pas turtingesnius, 
sumanesnius, išdarbesnius. — Jie 
apsunkina mus. Jie per daug pri
pildo darbininkų rinką, jie verčia 
įsitempti mielaširdystei, jie suma
žina žmogaus nepriguhnybę. Jie 
padaugina valdžiai išlaidas ir la
bai apsunkina klausimą apie valka
tas”. — “Iš viso ko galima sa
kyti, kad italai nėra tie, kurie ga
lėtų prigelbėti amerikėnų tautos 
sudrūtinimui”.

Pasirodant spaudoje tokioms 
nuomonėms, žinoma, Ellis Island’e 
imama daugiaus varžyti ateivystė. 
Pereitais metais 679 italai buvo 
sugrąžinti 
reikalausią

1 r.
KVBHtaA NEGRUS Į ARKAN- 

? r SĄ.
York. Negrų ausįrinki- 

me Vorke, negras Scott 
Boul laike lęalbą, kurioj kvietė ne
grus Icraiisfitiesi iš New Yorko 
į Arkansą. Kalbėtojas žadėjo ir 
neturintiems piningų duoti farmą. 
Paklaustas, kiek jo paties turtai 
užima, jis atsakė, jog mokesčių 
moka 2.000 dol., o Arkanse nuo 
turtų 1000 dol. vertės mokasi 50c., 
taigi jo Jurtai verti 4 milijonus 
dolarių. Jis turįs 20 farmų, 20 
krautuvių ir daug galvijų. Pa
klaustas, ką produkuoja tos jo far- 
mos, Boul atsakė; kiaules, karves, 
tabaką, medvilnę, vaikus ir mer
gaites.

fas mirtinai pašautas.

GAIŠTA ŽUVĮ?.
Ežeruose Praari e du Chien pra

dėjo gaišti žuvįs. Laukinių gy
vūnų apsaugos departamentas pa
skyrė specijabšką komisiją ištirti 
priežastis žuvių nykimo. , Komi
sija susekė, jog dėl nusekinto van
dens ežeruose, vanduo dar užsili
kęs nuo saulės spindulių taip įkai
sta, kad esančios jame žuvįs tie
siog išverda.

dėl to, kad jie išrodė 
publiškos pašalpos.

MIESTO
NO

Dės Momes, Ja. Teisėjas 
VVelcocksen atėmė urėdą nuo mie
sto Olusowa majoro Phillipo užtai, 
kad jis laiko mieste paleistuvystės 
namus ir kad 30 d. liepos buvo

MAJORĄ PRASALI- 
NUO VIETOS.

NETIKRI DIPLIOMAI.
Išsiaiškino, kad ' į medikališkas 

mokyklas daugybė žmonių pastoja 
su netikrais high school diplomais 
ir paskui pastoja daktarais. Su
sekta, kad tqks diplomų išdavinė
jimas yra praktikuojamas bent 30 
valstijų.. High school direktoriai 
bus apklausti apie tą dalyką.

INDI JONŲ S KR LIUDOS.
Sulphur, Okla. Traukiasi to

liau tyrinėjimai atliekami kongre
so skirtos komisijos apie prigavy- 
stes atliekamas su indi jonų žemė
mis. Pasirodė, kad ypač indijonai 
našlaičiai, su teismų žinia* būva 
tiesiog apvagiami . Vieno 18 me
tų našlaičio parduota žemė. Nors 
jis nei cento negavo už savo že
mę, bet dar jam užkrauta skola 
$2.075. • •

■' '"į—.........
kų patrijatų, suradd kaltininkus, Į’r niekas neatsiliepė už kun. J. 
kur jų jieštoti reikėją — kaiti, su- Į Kurą, kas parodo, jog parapija

M

ne- 
kad
ne-

tam

lietuvių! — Išlaidas 
mėgėjams prisėjo iš 

kišenės maitinties, ne
daugiau dešimties die- 

O pragaišintas laikas — tai
tuščios kalbos. Tegu bus ant nau
dos Rymo-Katalikų Labdaringos 
Draugijos. Ig. Končius.

(“Lietuvos Žinios”).

1$ AMERIKOS.
ŽINIOS APIE ATEIVIUS.
Daug norinčių įvažiuoti Ameri

kon yra neįleidžiama ir grąžinama 
į iš Amerikos portų. Už 1909 
diskus metus Amerikon buvo 
įleista 10.411 ateivių, iš kurių 
vo:

idiotų .............................. ..
silpnapročių ..........................
nesveikų (draug ir epileptikų) 167. 
elgetų, neturtėlių ir tokių, ku

rie galėtų apsunkinti Ame
rikos labdaringumą .... 4.458.

sergančių užkrečiamoms li
gomis

val- 
ne- 
bu-

18.
163.

KOMERCIJOS IR DARBO 
DEPARTAMENTAS.

Komercijos ir darbo departa
mentas Suv, Amer. Valstijose turi 
daugiaus kaip 20 skyrių, kuriems 
užlaikyti kas metai išeina apie 
15 milijonų dolarių (už 1909 m. 
— $14.246.658.84). Iš ypatingų 
išlaidų yra pažymėtinos šios: 1909 
m. išduota pašalpų Alaskos vieti
niam gyventojams — $19.286.14; 
ištyrinėjimams moterų ir vaikų 
darbo padėjimo $145.02843; chi- 
nų ateivystei suvaržyti $431- 
815.15; spausdinimui raportų, 
biuletinių ir kitų dalykų $400- 
443.99. — Spauzdinamieji Komer
cijos ir darbo departamento rapor
tai ir biuletmiai apima įvairiausią 
medžiagą sulig komercijos ir dar
bo i stovio, sulig korporacijos, išdir
binė j imo, darbininkų algų ir dar
bo bei gyvenimo sąlygų, sulig imi- 
gracijos^ navigacijos, žuklavimo, 
statistikos it tt. ir tt Visi šitie 
raportai yra siunčiami dykai kiek
vienai*'norinčiam juos turėti Ame
rikos gyventojui, 

r n r

) 90.000.000. v
Sakoma, >kad pagal dabartinio 

Amerikos gyventojų surašo Ame
rikos gyventojų skaičius sieksiąs 
90 milijonų ar daugiaus. Oficija- 
liškai Icensmto skaitlinės bus ap
reikštos tilri-spalių mėnesyje, 1910. 
Įdomu pažiūrėt, kaip augo Suvie
nytų valstijų gyventojų skaičius 
nuo pirmo gyventojų surašo 1790 
metais:

1790 m. gyventojų buvo 3.929.214.
1800
1810
1820
1830

ADVOKATAI IŠNAUDOJA 
INDI  JONUS.

Stilphur, Okla. Reikalaujant 
nariams indijonų komisijos neatbū
tinai, atsiųstas prezidentui Tąftui 
raportas, iš kurio matyt, kad in
dijonai advokatų ištikro buvo iš
naudojami. Advokatams per 20 
metų, ne sakitant Mc Murayo kon
traktų, indijonai užmokėjo $3.893- 
304. Chichasaw indijonai užmo
kėjo $789.000 advokatams vien 
kad apsaugoti žemes vertės $2.858-
798. New Yorko indijonai užmo- 1 
kėjo advokatams $240.841 
saugojimą žemių vertės 
000. Cherokee indijonai 
kėjo $720.000. Apskritai 
vokatams užmokėjo 25% 
jiems paliktų žemių,

(manoma bus)

M. TWAIN’O DUKTĖ
Amerikos garsaus rašytojo Mar

ko Twain*o vyriausioji duktė Cla- 
ra Clemens yra ištekėjusi už tūlo 
Osipo Gabrilovičaus — matomai 
ruso. Dabar pas Gabrilovičius 
Stomfield’e gimė kudykis — duk-

lig komisijos narių, yra ateiviai 
darbininkai, kurių antai Illmais 
kasyklose yra net 59%. Bet tie 
ateįviai tai europiečiai, o Europoj 
juk; šimtą kartų mačiau nelaimių - 
kasyklose atsitinka; taigi matyt. 
Europos kalnakasiai geriau už 
amerikėnus darbininkus darbą su
pranta. Jaigu vienok Amerikoj 
kasyklose daugiau negu Europoj 
nelaimių pasitaiko, tai vien todėl, 
kad Amerikoj nėra geros tvarkos, 
kad čia visur galima matyti ap
sileidimą darbininkų perdėtinių ir 
pačių kasyklų savininkų. To vie
nok Amerikos urėdninkai niekada 
nesupras, neverta todėl jiems nei 
aiškinti. Ateiviai darbininkai Illi
nois kasyklose per metus uždirba 
vidutiniškai 444 dol., a amerikė- 
nai 477 dol.

nori turėti visai naują žmogų, to
ris, nedalyvavęs byloje, galės būti 
bešali&u. Mitinge 13 VIII' komi
tetas pranešė apie vyskupo pata
rimą priimti kun. Kurą; tuokart 
visi žmonės nesutiko ant to, ir čia 
pat nutarė siųsti kuogneičiaųsiai de
legaciją į WashiĮigtoną, D. C. pas 
popiežiaus delegjatą, kad jam iš- 

dalykų stovį ir 
nihgo, kokio pa- 
t kokį perša ij-ai 
parapijos reika- 

e visapusiškai, o 
Kuro taportų.

1, Kuro nekalti-

UŽMUŠĖ TĖVĄ.
Carmen, Okla. Farmerio sū

nūs Harry Forster nušovė savo 
tėyą ir pats apie savo atliktą dar
bą pranešė policijai. Koronieris 
vienok jį paleido, nes pasirodė, 
kad jis gynė nuo ądukusio 
savo motiną.

Lebanon, Ohio. Iš 65 kareivių 
I milicijos kompanijos, pašauktų 
ginti streiklaužius mieste Colum- 
bus, stojo tik 25, kiti visi pasi
slėpė. i

aiškinti parapijoj 
išreikalauti sau kii 
rapijai nori, o ne 
vyskupas, kuriam 
lai tėra žinomi Įn< 
tiktai iš klebono 
Net vietinio kun.____
nant, galima visįems suprasti, kad 
jis vyskupui taip dalykus papasa
koja, kaip jie atrodo kuningo pu
sei; tad ir vyskupas mato vieną 
pusę, o apie kitą, tai yra mūsų, su
pratimo neturi.' jNieko geresnio ti- 
kėties ir negalima. Kuningas pats 
iš pamokslų keikia komitetą, pri
gavikais, šliuptarniąis ir kitaip iš- į 
niekindamas; komitetas pagarsi
na mitingą, o kuningas prieš pat

M

J

tėvo

ai

Prondence, N. Y. Čia užda
re daug medvilnės dirbtuvių ir 
pertai ne mažai darbininkų atsira
do be darbo. Dirbtuves uždarė 
todėl, kad nėra kur išdirbinių par
duoti. Mat uždėjus didelius mui
tus ant svetimų išdirbinių, kiti 
kraštai tuom pačiu Amerikai at
lygina, o mokant didesnius mui
tus negalima svetur Amerikos iš
dirbinių parduoti, nes 
arba angliškieji daug 
geresni.

vokiškieji 
pigesni ir

mitingą, naktį, paskleidžia šlykštaus 
turinio plakatėlius su falšivais ko
miteto parašais, būk mitingas yra 
nukeltas ant kitos dienos. Abel- 
nai imant, męs viri, laikantį* pa
rapijos pusę, dirbame nuo tikros 

teisybės, kovo- 
ginklais, nepa-

5.308483.
7.239.881.
9.633.822.

12.866.020.
17.069453-
32.191.876.
31.442.321.
38-558-37I-
5O-I55-783-
62.622.250.
7<>-3O3-387-
90.000.000.

NELAIMĖS ANT 
GELŽKELIO.

Nevada, Mo. Netoli nuo 
iššoko iš vėžių Missouri Pacific
gelžkelio traukiny’*. Prie to vie
nas vyriškis tapo užmuštas, o 35 
ypatos sunkiai sužeistos.

Wamoota, lYis. Netoli nuo čia 
einant skersai gelžkelio vėžių, gelž- 
kelio traukinys įbėgo į pulką žmo
nių ir visai sumalė 15 metų mer
giną, o du vyriškiai ir viena 16 
metų merginą likosi sunkiai su
žeista.

Northfield, Yt.. Ant Central 
Vermont gelžkelio, netoli North 
Falls susimušė du traukiniai. Prie 
to šešios ypatos tapo užmuštos, 
viena mirtinai sužeista, o septynios 
sužeistos pavojmgąi.

1850 
1860 
1870 
1880 
1890 
1900 
1910

Taigi per 120 metų gyventojų 
skaičius. beveik 23 syk tapo di
desnis, o per 50 metų beveik tris 
syk. Išpradžios kas 10 metų pri
sidėdavo vos po 2 milijonų, to- 
liaus po 3, po 4, po 6, po 8, po 7, 
pagalios tarp 1870 ir 80 m. prisi-į 
dėjo arti 12, o toliaus net iki 14 
milijonų. Tai jau labai smarkus 
augimas. •

GIRIŲ GAISRAI.
Portland, Ore. šiaurvakariniuo

se karštuose prie Pacific valstijose 
daugelyj vietų siaučia girių gais
rai,' kurie pridirbo nuostolių daug 
milijonų dolarių vertės. Jaigu 
greitai ne užeis lytus, nuostoliai 
gali pasididinti net kelis kartus

Missoula, M ont. Vakarinėj 
Montanoj daugelyj vietų siaučia 
girių gaisrai. Išdegė jau ir daug 
kaimų ir miestelių. Miestelis Taft 
suvisu išdegė; iš miestelio Salise 
išbėgo visi gyventojai; išbėgo iš 
savo namų ir gyventojai miestelio 
Haughan. Nuostolius girių gais
rų padarytus skaito milijonais do
larių.

H'allace, fdaho. šitose aplinki
nėse siaučia girių gaisrai. Wal- 
lace apsiaustas taipgi gaisro. Su
degė jau ir tūlas žmonių skaitlius. 
Vienam tik mieste Walįace ugnies 
padaryti nuostoliai apskaitomi jau. 
milijonais dolarių.

Kadangi 
Light Co. 
sumanymą

Columbus, Ohio. 
Columbia Railvvay & 
atmetė miesto rodos 
pavesti santaikos teismui nesuti
kimus kompanijos su darbininkais, 
tai miestas nusprendė savo elek
triškas įstaigas įrengti, kurios sto
tų konkurencijon su nenuolankia 
kompanija. Apart to, miestas pa
skyrė dovaną $1100 tam, kas su
gaus kompanijos partrauktą streik
laužį Brady, kuris nušovė vieną 
moterį ir vaiką.

Salem, 
organizuoti 
dirbtuvių, 
kai penkių

širdies, jie 
jame mane 
naudojame jokių dergimų; gi mū
sų kuningas nesidrovi bjauriau
siais žodžiais išpravardžiuoti mus 
bažnyčioje, išįrfrfnti per laikraš
čius, siundyti antxnnisų savo šąli, 
ninkus. Męs to nepaisome, nesą 
teisybė angščiau* ar vėliaus turi 
imti viršų ir n^ęs, iš tikros šir
dies dirbdami, tą teisvbę būtinai 
surasime, tik mums yra liūdna, 
kad mūsų kuningas Kuras, išėjęs 
iš tokių pat, kjįip ir męs, darbo 
žmonių pastogės, tuos pačius žmo
nes apspjaudo ir dergia. Tas ne
tiktų mūsų dvasiškiems vadovams, 
Kristaus pasekėjams. “Iš jų dar
bų pažinsite ju^s” yra pasakyta, 
— tai ir męs, pažinę jį iš jd darbų, 
viešai pakakome, kad nenorime jo^ 
ir tol laikysimės savo reikalavimų, 
kol teisybė nepaims viršų.

Mas. Sustreikavo čia 
darbininkai apautu vų 
Sustreikavo darbinin- 
dirbtuvių.

Sv. Juozapo parapijos sekreto
rius, Juozas Grudzinskas,

. f Columbus, Ohio. Čia dar vis 
traukiasi streikas tarnaujančių ant 
gatvinių karų. Pdicistai atsisako 
gynimui karų sėsti į juos, to ne
nori daryti nei milicijos kareiviai, 
kurie čia vėl sugrįžo.

f Winnipeg, Manitoba. ' Dėl 
streiko, visi organizuoti namų sta
tymo darbininkai nuo darbo pra
šalinti.

’ f Toronto, Ont. Santaikos ko
misija' taikanti gatvių karų tarnus 
su kompanija nusprendė: jog tar
naujanti pirmuose metuose už dar
bo valandą turi gauti 20c., ant
ruose 23c., o trečiuose 25c.

f Pereitą sevaitę Jungtiniuose 
Valsčiuose buvo išviso 223 nusi- 
bankrutinimai, arba 8 mažiau ne
gu užpereitą.

už ap- 
$2.000- 
užmo- 

jie ad- 
vertės

PRIETIKIAI TARP TAFTO IR 
ROOSEVELTO GENDA.

Oyster Bay. Sugrįžus buvusiam 
prezidentui Rooseveltui iš Afri
kos, prietikiai jo su dabartiniu pre
zidentu Taftų rpadeda eiti niekyn 
ir gal visai pagesti. Matyt viens 
kitam ątoja ant kebo jų politiš
kuose siekiuose. Taft vienok į 
trumpą laiką spėjo nuo savęs at
stumti ir daug savo šalininkų, o 
tuos pradėjo remti Roosevelt. Kat
ras iš tų garsių politikierių paims 
viršų, 
atėjus 
dentą.

Iš GYVENTOJŲ SUSKAITY- 
MO.

Washington, D. C. Sulig žinių 
pagarsintų Censuso biuro, laike pa
skutinio gyventojų suskaitymo 
Pittsburge, Pa, gyveno 533.965 
gyv. Per lo metų gyventojų skait
lius pasidaugino ant 18,2%.

GAISRAI.
Albany, N. Y. Sudegė čia 

Landauer Bros krautuvės.. Nuo
stolius gaisro padarytus skaito ant 
150.000 doL

Boston, Mas. Sudegė čia krau
tuvės Crimmens & Pice. Nuosto
lius gaisro padarytus skaito ant 
500.000 dol.

1 Indiatiopolis, Ind. Pasibaigė" 
čia angliakasių konvencija. Priim
tos tolesnis angliakasių streikas 
Illinojaus kasyklose.

UETUVIAl AMERIKOJ.

tas pasirodys galutinai tik 
laikui rinkti naują prezi-

KANADOS GYVENTOJŲ
i SKAITLIUS.

Ottazva, Ont.. Sulig statistiško 
biuro surinktų žinių, Kanadoj yra 
iš viso ‘74^ 781' gyv. Žmonių 
suskai tratas r’Kanadoj atliktos 
d. kovo šių ^hetų.

>vu. ■
n i r
•‘NYKŠTUKAS.

Dugoin, III. Farmerienė Wal- 
lan, pagimdė dukterį, kuri turi tik 
12 colių ilgi? ir sveria pusantro 
svaro. Degtukas yra storesnis už 
gimusios mergaitės pirštus, o gal- 
•va tokio didumo kaip vištos kiau
šinis. Daktarai mano, kad gi
musi mergaitė galės gyventi.

30

EXPLIOZIJOS.
CurUng, N. F. Ant gazolininio 

garlaivio eKpliodavo gazoliną. Ex- 
pl 10 rijos šešios ypatos tapo už
muštos, o keturios sunkiai sužei
stos.

IŠ SCRANTON, PA

Mūsų laikraščiuose (“Katalike”, 
“Drauge”, ir šio pastarojo atkarto
jo ir “Lietuva”) telpa korespon
dencijos, neteisingai parodančios 
vietinės parapijos dalykų stovį. 
Čion keliais sakiniais paaiškinsiu 
visiems apie mūsų parapijos reika
lus. Vyriausias teismas pripažino 
bažnyčią parapijos komitetui, o ne 
vyskupui, ir komitetas jau turi 
kuningą J. Klenauską, prisižadė
jusį eiti į Scranton’ą, jį užtvir
tins vyskupas Hoban. Vyskupas 
sutinka su teismo nusprendimu, 
net ir mūsų pakeltus kaštus bylą 
spausdinant apmokėjo; bet kuomet 
tam tikra delegacija buvo pasių-

H'atertova, N. Y. Netoli nuo 
čia, Kanados pusėj, dalis py
limo I. A. Giilspie Co. Massina 
nupuolė ir užbėrė darbininkus. 
Prie to daug darbininkų likosi už- sta pas jį reikalauti parapijai kito
muštų, o dar daugiau sužeistų.

f KAIMŲ GROM ATNEŠI AI.
IVashington, D. C.: Krasos už- 

veizda leido išvažiotojams po kai
mus laiškus gromatnešiams pildyti 
notarų pareigas, išdavinėti farme- 
riams paliudijimus ir už kiekvieną 
imti po 25c. savo naudai. Iš to 
kaimų gyventojams bus didesnis 
palengvinimas, negu ’būyo iš mažų: 
krasos atacijų, kurių, įvedus kn-lnas mušis šerifo žmonių su

MUŠIS .ARKLIAVAGIŲ SU 
ŠERIFU ŽMONĖMS.

• Hot Springs, Ark. Netoli nuo 
čia r7 d. rugpjūčio užgimė krūvi-

1$ DARBO LAUKO.
U'ashington, D. C. Kongreso 

paskirta komisija užbaigė savo ty
rinėjimus priežasčių nelaimių atsi
tinkančių kasyklose ir kaip gali
nta buvo ir laukti nuo amerikėniš-

kuningo — jis griežtai atsisakė; 
girdamas vietinį kleboną Kurą, iš 
kurio žmonės nėra užganėdinti, 
patarė įleisti jį bažnyčion ir su
sitaikyti su juo. Tatai kuningo 
klausime buvo du parapijos mitin
gu 10 ir 13 rugpjūčio; į abu mi
tingu atsilankė žmonių (parapi
jiečių. be moterų ir vaikų) į 2000. 
Abiejuose mitinguose visi susirin
kusieji vienbalsiai išrinko parapi-:

IŠ SCRANTON, PA 
Cianykščių lietuvių byla su vys

kupu ir kuiningu Ktiru už bažny
čios savastį jau visiems žinoma. 
Daug vargo ir darbo turėjo Scran- 
tono lietuviai per tuos keturis me
tus kovodami ųž savo bažnyčią; 
kuningo norėta nuskriausti lietu
vius, bet serantoniečiai nesidavė. • 
Nors dvasiškas vadovas grasino 
visokioms bausmėms, dangiškoms, 
pragariškoms ir žemiškoms, bet 
Scrantono lietuviai gąsdinimų ne
nusigando, žmonės dėjo paskutinį 
grašį kovai už savo teises ir už sa
vo bažnyčią. Kuningas stabdė 
kiekvieną lietuvių darbą, bet ir su 
tuom sau nepagelbėjo; žmonės ne
nusilenkė ir savo pastovumu lai
mėjo. ’ ■

5 d. liepos teisme buvo byla pa- 
rapijonų su vyskupu. Teismas nu
sprendė, jog bažnyčia ir parapijos 
savastis priguli tiems, kurie bažny
čią statė ir kas piningus davė, tai
gi Scrantono lietuviams. Teisėjas 
pasakė, jog bažnyčia priguli lietu
viams ir jie gali laikyti tokį ku
ningą, koks jiems patinka. 10 d. 
rugpjūčio buvo sušauktas susirin
kimas. Suėjo daug žmonių į baž
nytinę svetainę. Buvo pasamdyta 
muzika ir žptonės su Vėluva trau
kė į svetainę. Kuningas Kuras, 
nors per langą žiurėjo, bet vidun 
erti nedryso. Svetainėn atėjo ki
tas kuningas, kuris laike prakal
bą. Kalbino elgtiesi protingai, 
šviesties ir 'mokyties, laikytiest 
vienybėj, nesibijoti bauginimų, bet 
pabaigęs kalbą, išėjo. Susirinkime 
tapo išrinktas komitetas, kuris tu
rėjo eiti pas vyskupą prašytį, ka^~ 
Scrantono lietuviams duotų ku
ningą. Nutarta kitą susirinkimą» 
laikyti 13 d. rugpjūčio Auditorium 
svetainėj. Priešingoji pusė suma
nė suardyti susirinkimą. Surengė 
plakatus ir naktyj juos išmėtė po 
grinčias ir ant stulpų išlipinėjo, 
buk susirinkifaas atidėtas, nes buk 
kuningas urnai susirgęs. Bet su
trukdyti priešams nepasisekė, nes 
13 d. rugpjūčio susirinko nemažai 
žmonių, daugiau negu reikėjo.

13 d. rugpj. Komitetas buvo pas 
-vyskupą prašyti kuningo, bet tas H 
pasakė, jog lietuviai turi kuningą

tik tąsyk, jaigu bažnyčią vysku
pui užrašys. Komitetas tą vienok 
vienbalsiai atmetė.

bažnyčia teismo lietuviams sugtą- 
žinta. Gaila vien piningų dėl ku-
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KALBOS DALYKAI
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M. G. Paukščiuti.

ATSAKYMAS NAUJAM KALBI
NINKUI.

labai iš
turi būti 
to, koks 
apsigėdi-

Račkauskas atidarė 
trumpai paaiškinda-

Vilniaus tautiškam namui 
“Aušros” draugijai, $10,

MAS.
likosi pa- 
apie ku-

Ant galo, ma- 
tikrai džiova jį 

pirmiausiai į

buvo to
Ragino merginas 
šviestis, savo 

mokyti ne tik

17 d. liepos kaip kitur taip ir 
Scrantone apvaikščiojome sukak
tuves mūšio prie Gruenwaldo. Da
lyvavo 7 draugijos. Kalbėtojai bu
vo prašyta: iš svetimų 4 rusinuku
ningai, bet ne visi dalyvavo; iš 
lietuvių: Dr. Šliupas , F. Ži- 
vatkauskas ir kun. Kuras. Ka
dangi kuningams tur būt Žalgi
rio pergalė nepatinka, tai ir atsisa
ko nuo viso apvaikščiojimo ir į vi
sokias instaigas bandė rašinėt, kad 
neprisidėtų. Kada komitetas nu
ėjo prašyt kn. Kuro, tai jis atsisa
kė, teisinosi, buk nori ramumo ir 

• niekur nenori kišties, bet to pas
kui nesilaikė. Buvo paimta Sant 
Mary s Hali svetainė nuo airų ku- 
ningų. Laukėme tik dienos ap- 

. vaikščiojimo, nes viską turėjome. 
Bet 15 d. liepos gauname žinią, 
jog tos salės gaut negalime.

Komitetas nuėjo paklaust, kas 
pasidarė, kad salės negalime gaut? 
Atsako jiems: “kad bylinėjotės su 
vyskupu, tai mę^ nenorime turėt 
nieko su jums” (mat Šv. Juoza
po parapija bylinėjosi su vyskupu 

, už bažnyčios savastį ir du kart 
pralošė vyskupas augščiausiam 
tesme).

Turėjome 
nę. :

Karolius 
susirinkimą, 
mas mierį.

Naujai susitveręs merginų cho
ras padainavo “Ilgai, ilgai kardai 
skambėjo Lietuvos”. F. Živat- 
kauskas aiškino, jog lietuviai se
niau vienybėj būdami, galėjo daug 
nuveikt sau ir savo kraštui. Pri
minė, jog ir tada buvo kuningai, 
bet. jie dirbo, stengėsi vienybėj 
palaikyti, o dabar turime kunin- 
gus, kurie daug, labai daug dirba, 
bet Lietuvoj lenkams, 
riams, ardydami tarp 
nybę, išmislinėdami, 
kenkt visokiais budais.

Agota Grybiutė dekliamavo ei
les.

Potam kalbėjo rusinu kuningas 
iš Aliphont rusiniškai keletą žo
džių, toliau lenkiškai, jog vokie- 
tys atsikėlė ir išėjo kultūros dar- 

k bo dirbtų anksti, lenkas, pamatęs 
vokietį dirbant, paskubo prie dar
bo ir dirbo; o rusinąs atsikėlė jau 
pietų laike ir rūgo j o, kad taip il
gai miegojo; bet nenustojo vil
ties, ir pradėjo dirbti, 
buvo bajoras, tik 
artojas. Apie lietuvius tiek pa
sakė, jog kitados lietuviai davė 
kitiems karalius, taippat raštinin
kus ir poetus. Choras padainavo 
“Paukšteliai mieli” ir ‘fŠiu nak
čiai} per nakcialį” (Petrausko). 
Paskutinė taip publikai patiko, kad 
dainininkus iššaukė atkartot.-

Toliau kalbėjo Lud. Šliūpienė. 
Savo kalboj ji nurodė motynoms, 
kaip reikia vaikus auginti ir au
klėti. Ragino rašytis prie choro 
ir mokintis. P-lė Uršulė Rutkaus- 
kiutė dekliamavo eiles.

Paskutinis: pasirodė Dr. Šliupas. 
Jis paaiškino, jog ką tik sugrįžo iš 
Philadelphijos, kur Milukas ban
dė suardyt prakalbas su pagelba 
miesto majoro ir policijos. Toliau 
užgriebė Lietuvos istoriją iki Vy
tauto ir Jegailos laikų; išrodinė- 
joį kaip po Lietuvos žirgvaikiu 
laimingas buvo gyvenimas. Kur 
žirgas ir vaikas bėgo, ten priešas 
gaivą lenkė; kur žirgas ir vaikas 
sustojo, ten laisvė viešpatavo, kur 
žirgas ir vaikas kovojo, ten kovą 
laimėjo.

Užbaigiant, choras padainavo 
“Lietuva tėvynė mūsų”. Aukų su
rinkta $19.86, kurios paskirstyta 
taip: 
$8.62, 
naujai susitvėrusiam chorui $5.00 
uždengimui lėšų.

A. Trakietis.

, IŠ VVORCESTER,
Rugj učio 13 d., čionai 

laidotas Jonas Sutkus, 
rio mirtį trumpai pranešta jau
pereitame “-Lietuvos” numeryj. 
Liko jo moteris Eleonora.

Jonas Sutkus gimė Termianų 
kaime, Svietošino gm., Naumies
čio pav., Suvalkų gub. Jis baigė 
kė'iurias klesas Marijampolės gim
nazijoje ir išbuvo du metu Seinų 
seminarijoje. Bet nejausdamas 
pašaukimo, o būdamas teisingas, 
doras, apleido seminariją, many- 

> damas išsilavinti kitokiuose moks
luose. Pasitraukimas iš se
minarijos labai užrustino tėvą. Ne
gaudamas nuo tėvo tolesniam 
mokslui pašalpos, atkeliavo į Ame
riką, nes čia yra turtingi giminės 
ir keli kuningai giminaičiai; tikė
josi, kad tie sušelps ir čia bus ga
lima baigti kokį nors mokslą. Bet 
tėvo prakeikimas pasiekė jį ir čia; 
kad priešais savo norą nėjo į ku- 
ningus, giminės ir čia nenorėjo pa
gelbėti. Vaikinas nuvargęs nuo 
mokslo, turėjo pelnyti duoną. Dar

bas greitai apsilpnino ir pastumė- 
džiovos glėbį. Rugsėjo 28, 
metuose Jonas Sutkus apsi- 
su pana Eleonora Sabans- 
Chicagoje ir toliaus vis 

silpnyn.
ty damas, 
kankina, 
Alabamą, o paskui į Texas val
stija j St. Antonio.
no 5 mėnesius; ant galo parvažia
vo pas brolį Juozą į Worcesterį, 
liepos mėnesyje; parkeliavęs ma
nė gyventi laukuose audeklinėje 
būdoje, ir kiek centų turėjo .už 
juos įsitaisė sau būdą. Pagyve
nęs porą sevaičių, jautėsi gana 
stipriu. Manydamas netrukus kel
tis į miestą, tikėjosi pas gimines 
gauti piningų, bent rakandams. 
Nenorėdamas savo brolio prašyti, 
kuris čia turi duonos keptuvę, pa
sitikėjo ant kuningo Jakaičio, su 
kuriuom kartu ėjo mokslą Lietu
voje; kad kun. Jakaičiui mokslas 
sunkiai ėjo, tai Jonas Sutkus ne
mažai laiko padėjo savo draugą be- 
lavindamas. Bet ant jo apsiriko 
mūsų Jonas; vietoje duoti pagalbą 
kun. Jakaitis su karšta katalike p. 
Bulvičiene atvažiavo į būdą ir pra
dėjo kalbint Joną eitų išpažintin. 
Jį išteisindami, kaltino tik jo 
žmoną, buk ji kalta, jį iš kelio iš
vedus. Per Joną perbėgo ašlta vil
nis, kad tarpe draugų atrado pats 
nežinojo ką; tas, kurį Lietuvoje 
mokino ir kalė į jo kietą galvą 
lekcijas, čia atėjo jį versti eiti iš
pažintin. Teta Bulvičiene neatski
riant! juodo nuo balto, pasakoja 
apie Dievą su barzda ir pavadina 
Joną silpnapročiu. Jis gi tikėda
mas nuo anų gauti draugišką pa
galbą sau ir nuvargusiai žmonai, 
negalėjo aštriai atremti užgavi 
mus, pasakė vien, kad jis ne ku- 
dykis, nereikalauja privadžiojimų. 
Po kelių dienų nuvažiavo pas kun. 
Jakaitį į Clinton, manydamas visgi 
šiokią tokią nuo jo pagalbą gau
ti. Bet apsiriko. Kun. Jakaitis 
nieko į akis nesakė, tik prižadėjo 
parašyt atsakymą. Tiesa, Sutkus 
greitai sulaukė atsakymą. Groma- 
ta buvo rašyta taip, kad ištolo jau 
galima buvo nuodai joje suuosti. 
Kun. Jakaitis išvadino Joną palei
stuviu, gyvenančiu su motere be 
šliubo, o tas yra tiek, kiek žmog
žudystė. Perskaitė Jonas groma- 
tą pažiurėjo į savo nuvargusią 
žmoną. Atjautė, kiek ta numylėta 
draugė,kuri ėmė su juom šliubą.kiek 
anoji yra vargo padėjus, kaip iš 
jos gražaus veido pasidarė tik pa
lenkta nendrė vos siūbuojanti, bet 
drūčiai laikosi savo prižadėjimo ir 
prisiegos neapleisti savo mylinio. 
Jono gįslose kraujas pradėjo kru
tėti, virti vis smarkiau; jis vaikš
čiojo, valgė ir kalbėjo su savo nu
mylėta žmona, o kraujas virė vis 
smarkiau ir smarkiau, 
perplėšė plaučius, burna 
užsikimšo. Jis sušuko 
jo žomna nubėgo vandens 
sugrįžusi rado ant arklių tvarto 
Joną nebegyvą. Taip Jonas Sutkus 
užbaigė gyvenimą. Taip užbaigė 
gyvenimą daugelis mūsų brolių, 
kurie norėjo gyventi savo protu 
ir rodyti tiesą ir šviesą savo bro
liams. Tiesa, Jonas mažai nu
veikė, bet jis geidė mūsų tautai 
vien gerą daryti, bet kova su džio
va per anksti jo jiegas sunaikino 
— vos 26 metų amžiaus numirė, 
arba geriau sakant, užmušė jį be
širdžiai žmonės.

Laidotuvėms užsiėmė giminės ir 
kun. Jakaitis; nors kuningas žino
jo, kad Jonas jo ceremonijų neger
bė, bet kūną nusivežė į bažnyčią, 
o iš jos į kapines.

Korespondentas.

• IŠ NEW HAVEN, CONN.
14 dieną rugpjūčio, atsibuvo čia 

susivažiavimas S. L. A. kuopų 
Connecticut’o valstijos. Delegatų 
pribuvo iš visų Connecticuto kp. 
(apart dviejų ar trijų) 45. Susi
važiavimo valdyba išrinkta buvo: 
pirmininku J. šunskis iš Union 
City, Conn., padėjėju K. Liutkus 
iš Meriden, Conn., sekretorius I 
S. Bakanauskas iš Union City, 
Conn., antru J. J. Gerdauskas iš 
New Britain, Conn. Presos ko- 
misijon: J. T. Kazlauckas, M. J. 
Vokietaitis ir M. G. Paukščiutė 
iš New Haven.

Tikslas susivažiavimo buvo at
kreipti daugiau atydos į naują kon
stituciją, ^kurios dėlei daugelis na
rių pradėjo atsisakinėt nuo S. L. 
A. 25 seimas naują konstituciją 
priėmė tik su kalbos pataisymu. 
Nutarta laikytis senos konstituci
jos, kurią reikia tik pataisyt pagal 
24 šeinio nutarimą, išmetant kelis 
žodžius iš skirsnio III, paragrafo 
9, kur tarp kitko sakoma: 
“....gaus šimtą penkiasdešimts 
dolarių posmertinės, arba ir dau
giau .... ” tas, pagal advokatų aiš
kinimą 24 seime, yra priešingu 

Suvienytų Valstijų teisėms. Ir pri
dedant augštesnes posmertinės 
skyrius. Susivažiavimas nutarė 
reikalaut, idant Centro valdyba lei
stų naują knostituciją visiems S.
L, A. nariams nubalsuot, arba 
reiktų laukt 26 seimo, nespausdint 
konstitucijos. Nutarta, idant 
visi raštai lytinti S. L. A. reikalus 
būtų sprendžiami literatiško komi
teto, o ne Centro valdybos; kuri 
raštų vertę nevisada gali suprasti.

Tam tikslui tapo įnešta rezoliu
cija, kurią susivažiavimas priėmė: 
nutarta pasiųsti rezoliuciją Centro 
valdybai idant patalpintų į organą, 
o jaigu nepadarytų to nutarta 
kreiptis į pašalinius laikraščius. 
Tame darbuotis išrinkta ir pilnai 
įgaliota komisija iš 5 ypatų. Į 
komisiją įėjo: S. Bakanauskas, J. 
S. Pruselaitis, J. T. Kazlauckas,
M. J. Vokietaitis ir J. Šunskis.

Susivažiavimui paaukavo gyvų 
gėlių

IS BALTI MORE, M D.
16 liepos d. buvo čia apvaikš- 

čiojimas sukaktuvių mūšio prie 
Gruenwaldo. Apvaikščiojimą su
rengė Baltimorės lietuvšikos drau
gijos, 
kas. 
pietų.
žmonių, 
paskui nešė dvi vėliavi — tautiš
ką, o kitą su Vytauto paveikslu. 
Parašai buvo angliški ir lietuviški. 
Dalyvaujanti turėjo ženklelius su 
atsakančiu aprašu. Po parodai, 
kuri suėjo parkan, buvo laikomos 
prakalbos.

Pirmiausia kalbėjo pirmininkas 
Lazauskas. Jis gailėjosi, kad su
rengti apvaikščiojimą per vėlai 
pradėjome ir kad ir tai dar turė
jome daug apvaikščiojimo priešų. 
Kitur kuningai apvaikščiojimą ren
gė, pas mus kuningai atkalbinėjo 
žmones, liepė “tą bedievių kalbą” 
neklausyti. Po kalbai muzika už- 
grajino laidoj imo maršą. Pas
kui plačiai kalbėjo D-ras šliu
pas. Jis aiškino, kaip Vytautas 
savo atsiliepime \isoms tautoms 
aiškino visus kryžiokų nedorus 
darbus, jų nuolatinius užpuolimus 
ant Lietuvos. Toliau aiškino, kaip 
tuose laikuose lietuviai buvo 
lingi, kaip paskui nupuolė ir 
kios priežastįs 
puolimo, 
moteris 
kelius 
rių, bet ir ko daugiau, ypač 
kyti juos mylėti tėvynę ir 
tautą. Pabaigus kalbą, šešios mer
gaitės nunešė jam • pundą gyvų 
gėlių. Nors priešai įkalbinėjo, 
kad bus kraujo praliejimai, bet 
viskas atsibuvo kuogeriausiai.

Paskui buvo pasilinksminimas, 
kuris traukėsi iki vėlybai nakčiai. 
Pelnas pavestas kningynui.

Apv. Reng. Sekretorius.

Iš SO. BOSTON, MAS.
Čia atsibuvo Lietuvių Blaivinin

kų sanjungos seimas Sv. Petro 
bažnytinėj svetainėj. Seimas pra
sidėjo su mišiomis, po kuriu de
legatai suėjo į svetainę; delega
tų bnvo apie 15. Pradedant pir
mą sesiją vėl susirinkę delegatai 
kalbėjo poterius. Delegatais sei
mo buvo vadovai bažnytinių drau
gijų. Tuom tarpu bažnytinių 
draugijų baliai, kaip visi žinome, 
neapsieina be svaiginačių gėrimų. 
Štai kad ir čia Sv. Petro ir Po
vilo draugija šį pavasarį turėjo 
balių, alaus tąsyk išgerta tik 60 
bačkučių. Tai iš to galima sprę
sti kaip ten elgtasi, kaip draugijos 
blaiv)%ė remiama ir platinama. 
Stiklai dalinami visur, merginos 
taipgi neatsilieka.

Dabar artinasi “Darbo diena”. 
5 d. rugsėjo bus čia trįs baliai, 
Sv. Kazimiero draugija nutarė pa
rūpinti 40 bačkučių alaus. Cam- 
bridge parapija tą pačią dieną tu
rės metinį 
bridge, bet 
Cambridge 
mams.

1$ LIETUVIŲ LAIKRAŠČIŲ.
“Nauja Lietuviška Ceitunga” 

(N. 91) praneša, jog “VVuertem- 
bergio Pamokslo Ministerija” iš
leidusi vokiečių mokykloms pamo
kinimą, kuriame 
doma j tai,

"kad kitų 
nių vaikai,
tur, daug drąsiau savo tau
tystę arba atsigimimą parodo, 
negu vokiečiai, kurie ten gy
vena.
ten (svetur) nukakę, tuojau 
perkeičia savo vardus ir pa
vardes, kas kitoms giminėms 
visai nesuprantama.

“šitas apsireiškimas
giminės paniekinimo yra kitų 
skaitoma visų vokiečių klau- 
da (National fehler) ir su
prantamas, kaip geidavimas 
kupčiavime kitus apgauti. O 
kadangi tai vokiečių garbei 
svetimuose kraštuose 
kadinga, mokytiniai

• tyčia paakinami ant 
nusižeminimas ir
nimas tas atsižadėjimas savo 
kilmės ir savo motynos kalbos 
yra”.

“N. Liet. Ceitunga” teisingai pa
stebi, kad tie žodžiai lygiai patai
ko ir mus lietuvius, ir kreipdamos 
į Prūsų lietuvius sako: “reikia at
siminti, męs lietuviai atsižadam sa
vo lietuviško atsigimimo :.r tėvų 
kalbos, dar pačioj Lietuvoj, tėviš
kėj savo būdami. Ar ne baisu! 
Ar ne dar daug blogesni už vo
kiečius!” — Matome, kad ^Nauja 
Lietuviška Ceitunga”. taip pat 
karštai kaip ir “Byrutė” žadina 
Prūsų lietuvių atgimimą. >;♦ Tevyk
sta gi jų darbas vienybėje.

“ Darbi n inkų Viltyje” N. 34 
K. Arminas kalba apie dienraščio 
įkūrimo .išgales. Patogiausia jis 
mano būtų įkurus “kooperatyvišką 
Lietuvių Dienraščio Bendriją”, pa- 
veizdan, kaip "Laisvosios Minties” 
bendrovė.

“Akcijas būt galima pas
kirt maž-daug po $25.00 (su
sitvėrus bendrijai, tai galima 
keisti pagal didžiumą balsų), 
o redakcijos ir šiaip turtin
gesni galėtų ir po keletą akci
jų paimti”.

leidžiant dienraštį panašiai ben
drijai, nekiltų, sako, pavydumai, 
nes pelnas eitų visiems akcijonie- 
riams.

IŠ PITTSTON, PA.
Čionykštė Simano Daukanto 

Draugija laikė mėnesinį susirin
kimą 7 dieną liepos ir atsiminusi 
laikraščiuose tilpusį sumanymą pa
statyti Papilėje, Kauno gub. Dau
kantui paminklą, vienbalsiai nu
tarė paaukauti 100 rub. iš drau
gijos iždo (piningai dar neišsių
sti). Kaip susižinosim su komite
tu, kurs priiminės aukas, arba jau 
priiminėja (kaip buvo minėta laik
raščiuos, buk Chicagos Simano 
Daukanto draugija tuom užsiimi- 
nės), piningai bus pasiųsti.

Sekretorius Simano Daukanto 
draugijos,

Mikas Sinkevičius,
136 Lambert *t., 

Pittston, Pa.

“Draugo” redakcija, rašydama 
apie Scrahtono lietuvių bažnyčios 
reikalus, pamini dviejų rųšių: “tik
rų” ir “netikrų” (iškurnėjusių by
lą) parapijiečių susirinkimus. Vys
kupo šalininkų “tikrų” parapijie
čių buvo susirinkę apie 1000 vyrų, 
o priešingų vyskupui vos 400. 
Telpančioje j šj “Lietuvos” nu
merį korespondencijoje iš Scran- 
tono visai kitos skaidinės paduota, 
o be to ir kitokį faktai.

{domu, kaip tai susivaidyjusios 
šalįs net ir skaitliuoti užmiršta.

“Katalike” N. 33 atspausdinta 
šitoks trumpas praneškiias iš Chi
cagos, III.: •

“Prie Paulina gat. , vienas 
lietuvis savo žmonai peiliu 
akis išbadęs ir primušęs”.

Pasibaisėtinas dalykas! , Tokio 
gyvulio dar tur būt nebuvo tarp 
lietuvių. Nesumanytum žmogus ir 
bausmės panašiam išgamai.

Vienas “Kovos” skaitytojų klau
sia “Kovos” redakcijos, koks skir
tumas tarp tautiečio ir socialisto, 
ir redakcija į tą klausimą atsako 
taip:

“Tarp tautiečio ir socialisto 
tokis skirtumas, kaip tarpe vė
žio j r lydekos: vienas jų gali 
irties tik priekin, kitas neat
sigręždamas traukties atbulon 
pusėn”.

Tačiaus juk panašiais paaiškini
mai ne labai kaip toli priekin ga 
Įima tenušliaužti.

DUREYA, PA. ,
13 d. rugpjūčio, naktyj sudegė 

Čia mėsos krautuvė. ’/.Ugnįs, ma
tyt likosi užkrėsta, nes prieš tai gir
dėt buvo smarkiai .besisukinant. ... . . h ,. ’vienas vyras sudege, o kitas sun
kiai apdegė. Gal butų ir (langiau 
žmonių sudegę, bet lietuviai. Banu- 
lis ir Suikevičia, pamatę ugnį, per 
išmuštą langą namų gyventojus, 
sunkiai miegančius prikėlė.

Duryčtis.

Pamatęs “Lietuvos” num. 33 
antrašą “Kalbos dalykai”, nusi
džiaugiau. Na. sakau, bent kar
tą rasiu savo sielai tinkamą peną.

Čia turiu pasakvti, kad ponas 
KI. Jurgelionis turi tiesą, sakyda
mas, j°K ša priklausau prie tų, 
kurie serga. Sergu, tik ne tąja 
liga, kurią man naujas musų kal
bininkas nori priskaityti; mano li
ga tai begalinis noras savo kalbą 
pažinti. Aš jos mokinuos, kur tik 
progą gaunu — visur ir visuomet 
ir todėl, sakau, labai nusidžiau
giau šitą p. Jurgelionio straipsnį 
pamatęs. Bet perskaitęs pama
čiau, kad mano džiaugsmas buvo 
veltas, nes straipsnis mano išal
kusiai sielai jokio peno nedavė. 
Kiek žinojau, tiek ir žinau, — 
nei kiek nedaugiau. Rods, gerbia
mas straipsnio rašėjas jame pasa
kė, kad kiti, o tarp jų ir aš, esa
me nukalę “baisų volapueką nei 
kiek nepanašų į lietuvių kalbą”; 
bet kad tas mano volapuekas daug 
kuo skirtųsi nuo straipsnio rašėjo 
teisingos lietuviškos kalbos, tai aš 
nematau.

Tiesa, aš ir kiti, kuriuos netikė
tas musų kalbininkas taip labai 
pasmerkia, žodžius kalame ir tai 
gana tankiai; tarp tų naujai mus 
nukaltų žodžių atsiranda kaiku- 
rie ir visai nevykę. Bet visa mus 
kaltė tik tame ir yra, kad męs kar
tais nukalame nevykusius žodžius, 
ne tatne, kad mes žadžius kalame; 
jai jų nėra, tai jie reikia nukalti, 
nori-nenori. Taigi, jai gerbiamas 
kalbininkas šitą straipsnį rašė su 
gerais norais, tai jam priderėjo tos 
musų paklaidos nurodyti, jai jau 
ne mus, paklydusių pamokinimui, 
tai bent visuomenės prasergėjinjui 
nuo jų. Bet jis tos kaltininko 
priedermės neatliko. Jis pasiten
kino vienu pigum mus nupeikimu 
ir tai ne už musų klaidas, tik už 
mus norą savo kalbą suprasti ir 
išplėtoti, — pats būdamas tokiu 
jau “griašninku” kaip ir mes ir 
net gal dar su didesniu vaiapueku 
už mūsiškį. Va, kad ir savo nu
barančiame mus straipsnyj jis var
toja tokius išsireiškimus: susidu- 
rinčios vietoje susiduriančios; įtek- 
rnč didžiausi, vietoje — didžiausia. 
Čia, tiesa, yra gramatiškos klai
dos ir jis, kaipo kalbininkas, gal, 
jų neskaito dideliu nusidėjimu.

Taigi pasižiūrėkime į jo profe
sijos šaką, — žodžių kalimą, kurį 
jis nori užginti kitiems. Jis sa
ko: "parciškintas kitaip”. — Pa- 
jeiškinti, kaip aš tą žodį suprantu, 
ir manau, kad visi kiti jį taip su
pranta, reiškia: būti kieno kito aiš
kinimo priežasčia, vadinas, ne pa
čiam aiškinti ar pareikšti, tik liep
ti kitam tą padaryti; jis gi atsisto
ja ir sako: aš pareiškinu — kur 
čia kalbos dvasia? — Europinin- 
kus jis kažin kam vadina šlykščių 
lietuvių kalboje žodžiu europistais. 
šituo jo pavyzdžiu turėtume sa
kyti: mokslistai, dailistai, raštistai, 
ir — visa begalė šitų jo istų gali 
būti.

Bet pačiu mėgiausiu jo nikiu 
yra — čnai ir kitos kupiškybės. 
Jis nuo savo Kupiškio augštumos 
žiuri į visą pasaulį kupiškėno aki
mis, ir jam jis’ visas kupiškėniš- 
kai atrodo: ameriečiai — amerikė- 
nais; indai ar indiečiai — indėnais, 
ir tt. Įstabu tik kaip dar jis nesa
ko — latinėnai, italėnai, chinėnai 
ir tt.; gi jai jau kupiškėniškai, tai 
lai būva viskas kupiškėniškai. Bet 
dabar, anot jo, vienus ant Pra
knisto lovos tampyti, ar apkapodi- 
nėti, o kitiems susimylėjimą dary
ti, visgi nėra teisybės.

Nepeikiu, Jai jis savo kupiškė- 
niškumą myli ten, kur yra jam 
vieta. Savo Kupiškyj jis gali kiek 
jis nori sakyti motyna, vaikynas, 
nič-nieko, par mus, žiurau pro 
langą — Tnat šalę lango yra skylė 
ir jis ne per langą, tik, tufbut, per 
tą skylę, ar tiesog per sieną žiuri, 
— bet jis neturi tiesos kitų pri
versti tą daryti. Čia, tiesa, butų 
laikymąsi gyvos žmonių kalbos, 
bet jai pasekęs jo pavyzdį ir aš 
acistotau an Kirsnos cilto ir pažu- 
rčtau į jo kupiškčniškumą, tai, 
dzievaž, tiarp mūs kibirkšeįs pd- 
tųs. Tai butų musų naujo kalbi
ninko patarimo pasekmė. Bet mes 
tąsyk nebūtume jau lietuviais.

Taigi va kokis musų naujasis 
kalbininkas yra. Kaip matome, jam 
dar daug tereikia pačiam nuo tikrų 
kalbininkų pasimokinti. Bet jis, 
vietoje ką pačiam mokintis, ban
do kitus, tikrus kalbininkus mo
kinti. Jis kritikuoja p. Būgą, buk 
tas žodį nabašnikas klaidingai išve
li iš žodžio nebe-es-tininkas, kuo
met tai esąs tikru-tikrai lenkiškai 

žodis, išvedamas iš niebož-ec, nie- 
bož-ec-ik. Kuomi šitas antras aiš
kinimas yra teisingesnis už p.Bugos 
aiškinimą, sunku pasakyti; manau, 
kad nei pats taisytojas, anot jo, to 
“nepareiškins”. Man bent šitiedu 
abu aiškinimai neturi didelio pa
našumo į teisybę, bet jai man reik
tų kuris pasirinkti, tai aš rinkčiau 
greičiau p. Būgos aiškinimą kaipo 
panašų į teisybę, nes jame logikos 
daugiaus randama.

Apie šito straipsnio motyvų 
klaidingumą daug dar kas butų 
pasakyti, jai j jį galima butų žiū
rėti, kaipo j rašytą su gerais no
rais, su norais pataisyti klaidas ir 
plėsti musų veiklumo regratį. 
Bet dabar, aiškiai matydamas jo 
girpelnystės dvasią ir pigios re
ikiamos turmjT nesakysiu nieko. 
Butų veltas darbas Collinso ar 
Trinerio apskelbi s kritikuoti.

Jai bent tiek ant užbaigos iš
tarčiau straipsnio rašėjui, kaipo 
jaunam “amerikėnui”, kad mes tik 
tokių mokytojų reikalaujame, ku
rie mums nori būti drauge ir bro
liais. Kitokių, nei vieno.

J. Laukis. 

Ponas J. Laukis nori būti pa
mokinamas. Bet ar ištikro jis to 
nori? • Dieve, saugok! — Juk 
kiekvienas žmogus, perskait- 
tęs augščiaus padėtą p. J. Laukio 
straipsnelį aiškiai gali regėti, kad 
ne, — jokiu būdu jis nenori būti 
pamokinamas. Visame straipsnyj 
purtosi, kaip išmanydamas, nuo 
negirdėtų jam dalykų, ir šiaip ir 
taip juos kraipo, bet, nelyginant 
kaip tūlas sutvėrimas akinius, neži
no kur juos dėti ar ant nosies, ar 
ant vuodegos. Iš p. Laukio rašinė
lio man aiškų, kad per kietą kaktą 
jis turi, — ii todėl mokinti jis yra 
pavojinga, kaip yra pavojinga ką 
nors naujo išguldinėti atkakliam 
fanatikui. P. Laukis pasielgia kąip 
kiekvienas laukinis žmogus: sako, 
būk tu jam draugas ir brolis, o 
jaigu ištartum žodį ne ' pagal jo 
proto, tai jis tuoj už pagalio. — 
Nesugavęs mano parašytojo 
straipsnio pamatinės minties, ne
mokėdamas nieko rimtesnio užme
sti svarstomam dalykui, jis nesi
drovi pasigriebti purviniausių 
įrankių: aiškiai, sako, matąs 
straipsnyje “girpelnystę” ir 
reklamą   Homunculus! 
nei krislelio doriškumo!

Kas atidžiai skaitė mano straips
nį, manau, suprato, ką aš jame iš- 
guldinėjau. Atkartojimą matau 
nereikalingu esant.

Tik, kad p. Laukio 
mais” nebūtų suklaidinti 
jai, turiu pastebėti šitai: 

didžiauri beveik visoje
je yra vartojama greta su didžiau
sia ir nei vienos nei {eitos formos 
neturime tiesos atmesti ir niekinti 
(kaip ir daro kalbotyriai), tuo 
tarpu suridurtMČios yra grynai tar
minis (lengvai išaiškinamas) apsi
reiškimas ;

žodžiui aiškus lietuvių kalboje 
atsako kitas žodis reiškus' (reiškios 
akįs), ir kaip nuo aiškus yra aiš
kinti, paaiškinai, taip nuo reiškus 
yra reiškinti, pareiškinti 
nėj lietuvių kalboje buvo 
dis vaiskus ir vaiskinti) ;

svetimos galūnės tinka 
su svetimais žodžiais, savosios-gi 
su savaisiais, kitaip elgianties, už
dedama, nelyginant, balnas ant 
karvės; todėl-gi sutinka su kalbos 
dvasia sakyti europistas, lingvi
stas, socialistas, materialistas, bet 
yra priešinga kalbos dvasiai sa
kyti europininkas, lingvininkas, so- 
ciahninkas ir tt.; sutinka "su 
kalbos dvasia sakyti mokslininkas, 
dorininkas, bet nesutinka,— moks- 
listas, doristas ir tt.; 7

galūnė -čnai yra senobinė lietu
viška (ne “kupiškybė”!) ir visame 
kame atsako slavų -any, -anie, to
dėl-gi didis mūsų kalbotyrys K. 
Jaunius visuomet rašydavo imti
nai, annčnai, romčnai' (ir romie
čiai, -kaipo vien Romos miesto gy
ventojai) ; pagal analogijos su ši
tuo tinkama yra vartoti amerikč- 
nai, nors, žinoma, negalima at
mesti ir amerikiečių', kaipo įsigi
jusių pylietybės tiesas;

F. Laukis, nežinoma dėlko pri
kišdamas man Kupiškį (ttors Ku
piškio tarmę pažįstu, bet nesu nei 
gimęs, nei augęs Kupiškyj, pa
einu nuo Panemunėlio) parodo, 
kad apie Kupiškio tarmę jis tiek 
težino, kiek apie debesį: kupiškė
nai nesako vaikynas, nič-nieko, par 
mus, žiurau pro langą; tankynų 
(sc. vaikiną) daugiausia vartoja 
Suvalkų tarmės, nič-nieko sako 
žemaičiai, par mus, taip niekur 
nesako (Kupiškyj sako par 
mum), žiūrau pro langą(ū) var
toja dzūkai (Gardino). Sulig žo
džio motyna — keista — tą žodį 
visa Lietuva vartoja; jaigu daly-

kas apie ilgąjį y, tai Laukio matyt 
nežinota, kad ilgasai y, tebčra gir- 
džiamas daugely j tarmių (žiūrėk 
A. Bezzenberger’io, K. Būgos ir 
kitų gyvos kalbos užrašus); no
rint rašyt etymologiškai, žinoma, 
reikia rašyt motyna, bet kadangi 
mūsų rašyba nėra nei grynai ety- 
mologiska, nei fonetiška, tai ir ra
šoma: vienų motyna, kitų motina.

P. Laukis netiki, kad nabašnikas* 
paimtas iš lenkų kalbos. Darodi- 
nėti užimtų daug laiko ir vietos, o 
pagalios ir nereikalinga, nes tai 
darodyta kitų (J. Rozwadowskio, 
Krokavos universit. profesoriaus, 
J. Zubato, Pragos profesoriaus, 
rengiančio lietuvių kalbos etymo- 
logiškąjį žodyną).i

Galų gale įdomiausias Laukio 
tvirtinimas — būk męs, tyrinėdami 
ir sekdami mūsų gyvąsias tarmes, 
nustosime būti lietuviais..». Rei
kia didžiausio neišmanėlio, kad 
taip sakyti! Tatai gali patvirtint 
ne tik kalbotyrys* be ir kiekvienas 
sveikas žmogus.

Kl Jurgelįoiiis.

DAILE VISIEMS.

Norėdami ne vien išrinktuosius, 
bet visus žmonės kelti kultūriškai, 
turime sutaisyt visus mokslus to
kiu būdu, kad tie moksląi būtų 
visiems prieinami, be jokio skir
tumo. Kad kiekviena mokslo- ša
ka butų daugiau prieinama, kiek
vieną reikia sudemokratizuot 
Ypač dailės sudemokratizavimas 
yra reikalingas, nes menas to 
šia stovi nuo nepašauktųjų, 
lė turi būt prieinama 
Kur tik yra nors mažiau 
supažindint ir mokyt dai 
kia mokyt. Kiekviena 
šalę abelnų mokslų, turėtų j 
paišymo ir muzikos, o ypač dai
navimo.

ne

Kalbėsiu apie muziką. Muzikos 
mokslas susirišęs su abstraktiško
mis nuovokomis, jis mūsų pobtui 
išpradžių yra lyg sunkus, nes mū
sų protas daugiausiai užimtas 
praktiškojo gyvenimo siekiais^ Mu
zika tokion pusėn linkusį 
daug tepajudina. Kad muzika vi
siems būtų prieinama, tai ją rei
kia būtinai sudemokratizuoi. Mu
zikos ir apskritai meno sudemo
kratizavimas įves visuomenę ben- 
dran gyveniman, o bendrajai vizų 
narių ryšys pajiegs greičiau iš
duot kultūros žiedus.

Dailės sudemokratizavimas nė
ra lengvas dalykas. Nei-gi dailė 
nebus pas visu! lygi prote ir šir
dyje, bet jinai taps mūsų jausmų 
sušvelnintoja, sustiprintoja bendra
me ry šyje mūsų šeimynSeiĮ jr pa
mokinto) a, kaip kitus mylėt.

Kad būti tikru dailininku rei
kia ne tik dirbti, bet ir turėti ga
bumus. Kita vertus, gali būt žmo
gus įvalias gabus, bet jaigu jis 
nedirbs, tai jo gabumai per niek 
nueis; taip-gi jaigu jis >Ik jokio 
—dirbtų, tai irgi mažai 

ir augšo išsivystymo 
Dailėje vien pasirįži- 
teįgalima.

demokratizavimas pra-

; gabumo ir 
ką laimės 
neprisieks, 
mais mažai

Muzikos
sidėjo jau gana senai, bet vis dai 
nepertoliausiai tame dalyke, j pa
žengta. To meno, muzikos, į de
mokratizacija prasidėjo su chorų 
organizacijomis. Tiesa, chorų yra 
čia Amerikoj geras skaitlius, bet 
jie dirba be plano, be systemos ir 
tokiu būdu toliąu “Onytės*’, ‘‘Pa
sakyk, mylinis krašte” ir tt. nenu
žengia. Buvo kaikur jau ir dides
ni savųjų pajiegų mėginimai ir 
buvo geras pasisekimas ir gražios . 
pasekmės, bet |>as žmones neuž
tenka tamprumo, kad ir tolesniai 
dalyką varyti.

Po visą Lietuvą ir Ameriką ga
lima lengvai pirštais suskaityt kiek 
buvo pastatytų scenoje mužikališ- 
kųjų dalykų. Amerikoj iki šių 
laikų buvo: Waterbury, Conn., 
Brooklyn’e, N. Y., ir Chicago, III.

Mūsų žmonės sceną myli; yra 
gi ir atsidavusių darbininkų ir no
rinčių dirbt, bet reikia pastebėti 
vienas negeras apsireiškimas, “kad 
ji tu, tai ne aŠ‘’, ir “arba to vie
nas, arba aš”. Kad kiekvienas sta
tytų sau už tikslą veikt abelnai ge
rovei ir garbei mūsų šeimynos, 
tai tokių baltakiavimų nebūtų ir 
tuomet prieteliški delnai susiner- 
tų, —apjuostų mūsų kitados la
bai garbingą tautą, kuri dar gy
va ir gyvena viVyje augštai kul
tūriškai iškilt ir būt vadovaujan
čių tautų eilėje.

Mikas Petrauskas.



Tikajimiį Istorijos RanMs
Su paveikslais

Parašė, bendradarbiaujant kitiems mokslininkams,

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

Vertė J. Laukis

daugi, be abejonės, jis buvo visai nepaprastu žmogumi. Jo 
asmenyje apsireiškia dvi įvairios dvasios linkmės, kurios 
niekur daugiau neatsitinka vienu laiku ir paprastai net 
itstumia viena kitą: tai yra nepergalimas užsidegimas ir 
saitai apskaitytas gyvenimiškas sumaningumas. Iš dalies 
:as darosi aiškum, atmenant, k^l jis atvirai skelbti islafią 
išėjo jau suaugusiame amžyje, vadinas, tokiame amžyje, 
•curiame jaunybės svajonės ir karštis^ arba visai išdulksta, 
arba gi būva valdoma sumaningumo apskaitvmu. Męs vi
sai neteisingai kainotume istoriškas buitis, jei neatkreiptu
me atidžios į tai, kad jau mekkiškame periode Mahometas 
mokėjo su dideliu gudrumu ir taktu apeiti pavgįsts, gre
siančius jam ir jo mažai bendrijai; antra vertus, nereikia 
teipgi užmiršti ir to, kad Medinoje ir net laike savo atsi
sveikinamos kelionės pas šventas vietas jis su jaunybišku 
lankstumu ir nepergalima jiega stojo už savo tikėjimiškai 
dorišką idealą. Vienok labai tankiai atsitinka, kad dau
gelis krikščioniškų mokslinčių linkę jo biografijoje įvairiai 
k-ainoti jo pobūdį: mekkiškąjį pamokslininką jie nesibaido 
palaikyti tikru pranašu, bet peikia mediniškąjį vadą kaipo 
apgaviką ir gašlūną. Sitai manoma, kad vėlesniame Ma
hometo gyvenimo periode jo pobūdyje apsireiškia tokios 
silpnybės, kurių pirmiau, tarytum, visai nebuvo ir kurios 
apskritai visai nedera jo parnasiškam pašaukimui.

Kas atsieina paskutinio tvirtinimo, tai ginčytis dėlei 
to yra visai benaudos. Kas mano drauge su mahometo- 
niškais dogmatininkais, jog pranašas būtinai turi būti be 
dėmės, tai tam Mahometo biografija suteiks nemaža sun
kenybių ir jis vargiai pasitenkins tuomi. ką teisatikiai pa
duoda jo išteisinimui. Arabui Mahometas yra malonumo 
ir išmaningumo pavyzdžiu; budai jo, panaudoti prieš jo 
asmeniškus priešus, prieš mediniškus žydus ir tt. arabui 
matosi greičiau maloniais negu perdaug aštriais, kuomet 
europinis mokslinčius mato juosė tik žiaurumą, gudrumą ir 
kerštą. Bet reikia tik atminti karalių Dovydą, kuris jei 
ir nesiskaito tikru pranašu, tai bent dorųjų žmonių laiko
mas patinkamu Dievui karžygiu-karaliumi; tąsyk mums 
bus aišku, jog tikintiems niekuomet nė į galvą neatėjo pa
abejoti sulyg dieviškos Mahometo pasiuntinybės dėlei to, 
kad jis dalinosi su savo tauta visomis jos tautiškomis silp- 

4 nybėmis. Juos greičiau Suramino tas, kad jis leido ka
riauti šventuose mėnesiuose, apsivedė su savo posūnio Zai
do pačia ir tt., žodžiu, toki dalykai, apie kuriuos buvo ne
girdėta pas arabus ir kurie prieštaravo jų senovės papro
čiams; bet šitame tai jie ir matė priparodymą, jog Maho- 

• metui yra kitoki įstatymai negu visiems kitiems arabams.
Męs gi, katrie nesutinkame su šituo manymu net toje dė- 
styje, jei pripažystame Mahometą pranašu, neturime už
miršti apie žmogaus silpnybes ir turime teisti ir matuoti 
žmogų vieninteliu teisingu mastu, atsižvelgdami į jo ga
dynę ir bendrataučius; tąsyk męs išvysime, jog jis ir Me
dinoje priderančiai savo dalį atliko. Net tankiai nupeikia
mas jo gašlumas, skatinęs jį kaip manoma, vesti visą tu
ziną pačių, yra nedaugiau, kaip hipotėza, kuri mažai tesu
tinka su jo prastu ir taisyklišku gyvenimo budu. Gal būt, 
skatinančiomis šitų jungimus priežastimis buvo politika ir 

• sumaningas apsiskaitymas, o visai ne begalinis gašlumas, 
tuomi labiau, kad jis liuosai galėjo, neatkreipdamas meke
no atidžios’ turėti tiek vergių, kiek jam norėjosi.

Teipgi negalime prileisti beišlyginio teisingumo, daro
mam Mahometui išmetinėjimui, jog jis teisino savo truky- 
bes ir silpnybes, nusisiųsdamas prie tariamųjų dieviškų ap
reiškimų. Reikia turėti omenyje logikos pasekmes sykį 
priimtos jo ant savęs dieviško pasiuntinio; rolės; pana
šiuose jautriuose atsitikimuose draugai ir priešai reika
lavo nuo jo dieviško leidimo parodymo ir jis negalėjo atsi
sakyti nuo šito reikalavimo išpildymo. Jis galėjo, žinoma 
kartais duoti atsakymą, kuris musų akyse butų padaręs di
desnę garbę jo doriškam pobūdžiui. Bet negalima nema
tyti, kad atsakymas jo niekuomet nesirubežiavo jo asme- 

» niškais reikalais, bet visuomet protingai buvo apskaitomas 
tuomi, kad, kiek išlygos tą leido, visiškai pabaigti su klau- 
smtn patikinant kiekvieną, teip kad jis istikro nesusitiko su 
jokiu prieštaringumu ir nedarė jokios blogybės savo 
vertybei.

Hirechfeld, Beitraege zur Etklaerutrp—iiea Korar.

Ppdava. Goldziber, M uhammendanigche Studien (2 tom 
1889—1890 m.Jij apie . padavimus papročius šnekama ypatingai antra

E. Caxay. zur aeltetten Getekichte dėt muhammed:
Zehiriten (1884 i

48. KORANAS, PADAVA' IR FTK.
Nusisiuntimo raitai. I. — Koranat; Sale vertimas (Į anglų kalbų 

1774 m., tankiai buvo perspaudomas vėliau); slg. E. M. Uerri, A com- 
prehensive commentary on the Quran (4 tom.); Rodwell (2-ra laida 187€ 
m.) ir Palmer *(S. B. E. VI, IX) vienas ir kitas anglų kalboje; Kazi- 
mirski (1854) prancūzų kalboje; vokiški vertimai; Valio (1828) ir 
Ullmanno (6-ta laida 1862 m.), teipgi Ruekkerto (ištraukomis autoriui 
mirus išduota Muellerio 1888 m.). Kaipo įžanga: G. Veil, Hittorisehkri 
titehe Einleitung in den Koran (1844). T. Noeldeke, Getchivhte det> 
Korans (1860 m.). 
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II.

me tome.
f ' J. ____ _________

nishen Rechts (Sitzungber. Wien. LXV). Goldziber, Dle________
K. Snouk-Hungronje, Niewe Bijdragen tot de kennis van den Itlci 
tBijdragen Kon. Ihst. Haag. ser. 4. dl. VI) ir kiti to paties autoriau 
veikalai. —

Labai pasiplatinęs klaidingas manymas, jog Maho 
metas palikęs islamą pilnai užbaigtu, lyg šitas tikėji 

- mas ilgainiui, nebūtų plėtojęsi įvairiose linkmėse. Many
mai sulyg .šitų įvairių linkmių, žinoma, nesusitaiko terp sa
vęs. Vienas čion mato išsigimimą, kitas — antraip, pir
ui} neigą; bet teisingai pripažinus, tai ir čion yra šviesa ir 
šešėlis. \ iskas, ką Mahometas numirdamas, paliko, ne
skaitant daugybės mokinių, jo mokinsiu inkvėptų, susidėjo 
iš tam tikro skaitliaus apraiškų, nesuvestų tvarkon ir ne- 
aprupintų reikalingais jų supratimui istoriškais paaškini- 
mais, teipgi iš pavyzdžio jo paties gyvenimo tame pavida
le, kokiamė jis išliko atmintyje. Čion norime kiek nuose- 
kliaus aprašyti šitą likusį po Mahometui turtą, kadangi jis 

^visiems laikams likosi didžiausiu islamo lobiu.
Laike savo viešo veiklumo. Mahometas pasakė labai 

„ daug žodžių, turėjo daug kalbų ir pamokslų: bet juose vra 
tam tikras skirtumas, kuris puola į akis ypatingai savo for
ma. Šitai, kuomet jis kalbėjo Dievo asmens vardu, lai pa-i 
prastai vartojo ritmuotą prozą, kuri suteikė kalbai prakil
nų pobūdį ir pas senovės arabiškus kachinus buvo pada
rine orakulams forma. V ienok jos pritaikymo būdas įvai
riuose Mahometo gyvenimo perioduose gana įvairus; iš- 

pradžių Jis issirciskia trumpais ritmuotas sakiniais, vėliaus 
jie eina vis ilgyn, ritmas dariai mažiaus aiškus, o rymas 
ris parinktinesnls ir vienodesnis, nors šita ypatybe niekur 
nepranyksta. Visi žodžiai, kuriuose jis yra pastebiamas ir 
kuriuose šnekančiu asmeniu yra ne Mahometas, bet Allach, 
priklauso prie apreiškimų skaitliaus, visa kas kitas, neatsa
kantis šitai išlygai priklauso padavai. i ,

Apreiškimai turi vardą Koran (skaitymas, perdavi
mas), kuris priklauso, kaip atskiroms nuotraukoms, teip ir 
jų visybei. Mahometas, nemokėdamas pats nė skaityti, nė 
rašyti, išdalies prisakinėjo raštininkui užrašinėti šituos ap
reiškimus ant popieros sklypelių, kaulų, paimu lapų, akme
nų ir tt.; kitos gi nuotraukos užsiliko ypatingai dievobai
mingų žmonių atmintyje. Jau prie pirmojo chalifo Abu- 
Bekro, vieno tų raštininkų Zaid-ibn-Tabito buvo sudėtas 
rinkinys, esmeniškai maža kuo tesiskiriąs nuo to, kurį turi
me dabar. Sulyg chalifo Osmano (644—656) prisakymų 
po to” paties Zaido ir kitų Korano žinovų užžiura, tekstas 
buvo galutinai sutaisytas; prieto ir atskirų nuotraukų tvar 
kai buvo induota neatmainoma forma ir visur įvesta viena 
ir ta pati tarmė, būtent, koreišitų tarmė.. Egzemplioriai, 
skiriantiesi nuo šito pavyzdžio, jei jie dar ir buvo, buvo su- 
jieškomi ir deginami, teip kad apie tūlas įvairybes žinome 
tik nuo vėlesnių kompiliatorių. Iš šito su tikrybe galima 
spręsti,- kad prie Osmano veikta. pilnai sąžiningai ir, jei 
kas ir ištruko, tai tik mažumas eilių, neturėjusių jokios 
svarbos sulyginant su visybe. Veilio ir kitų mokslinčių ma
nymas, kurie nužiūrėjo, jog buvo daroma tyčia permainos, 
nebuvo patikrinta kuostropiausiai tyrinėjant.

Vienok atskirų apreiškimų kaleina ir dalinimas jų į 
30 perikop, arba 114 sūrų (antrašų) grynai savarankiški, 
kas padaro kritikai nemaža darbo, teip kad mums butų la
bai akyva išdėjus nuotraukos chronologiškoje kaleinoje, 
idant galima butų išaiškinti jų psychologiškos pusės turinį 
sulyg Mahometo biografijos; antra gi vertus šitie neužgin
čijamai originaliniai liudijimai savu žarų duotų šviesą pa
čiai jo biografijai.’ Ant laimės męs turime tam kelis įvai
rius kelius. Viena, dar nuo senovės, sulyg vienos abelnai 
ištikimos padavos, suros antrašuose paženklinta — vie
nos kaipo mekkinės, kitos kaipo medininės. Bet suros, ypa
tingai ilgesnėsės, tankiai yra sudėtos iš kelių lygiai, įvai
rių nuotraukų, nesutinkančių viena su kit£ sulyg laiko; to
kiu budu negalima pilnai antrašui tikėti, jog visa sura iš- 
tikro priklauso mekkiniani arba medininiam periodui. At
sitinka teipgi, kad padava svyruoja savo nurodymu, o kar
tais net pasako, kad vienos ar kitos suros apreiškimas yra 
duotas du kartų. Tokiu budu, europinis mokslinčius ne
gali pilnai pasitenkinti šituo grynai viršutinišku ženklu;

bet

• — v —
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yra kitas būdas nusprendimui laiko, prie kurio suros 
priklauso, būtent, sulyg jų pačių turinio, tankiai duodan
čio labai aiškius nurodymus, teip kad abelnai suvedimas į 
chronologišką tvarką nepadaro nepergalimų sunkenybių. 
Prie to reikia pridėti, jog supratimui sūrų turinio, kaip 
sulyg kalbos teip ir sulyg prasmės, didelę pagelbą gali duoti 
puikus arabiškų bei persiškų raštininkų darbai. Dar kibai 
sename laike buvo raštiški sunkių žodžių ir mažai supran
tamų vietų apsvarstymai, galiaus ir pirma to buvo esmens 
aiškinimai, kuriuose buvo privedama padavos apie aplin- 
kylies ir asmenis, iššaukusius-, vieną ar kitą apreiškimą. 
Vėlesniuose rinkimuose be to surinkta dar daug kitų pa- 
davų, iš ko pasidarė sutraukos, atsižymėjusios dideliu pa- 
rankumu yortonei. Didelę autoritybę Rytuose turi Bai- 
dhavi XIII metašimčio užrašai, kurie vėlesnių raštininkų 
papildymais bei. aiškinimais vėl buvo padidinu.

Apskritai, šventos knygos turinys labai suprantamas, 
lors, kaip nurodėme augščiau, pranašo slylius įvairiame 
aike parodo gana didelį skirtumą. Senesnėse surose sty- 
ius gyvas ir augštas; trumpi sakiniai* su1 prakilniais pa- 
rikslais, iškeikimais, turinčiais patikrifriti • teisybę, ir uo- 
ais užsipuolimas ant priešų, kurie pranašą pajuokė ir ne- 
ikėjo jo pasiuntinybei. Piagariškos bausmės varsuota 

i reikia. Vė- 
vietos, stylius 

se Išsireiškimuose, 
jmjfcją formą; bet 
safro kalbos daly- 

js Juozapo su pa- 
B x D,'ta pusią nuo-

tolaik teip populiariška Rytuose ir daugefio persiškų ir tur
kiškų eilininkų apvilkta į poetišką stylių.į Galiaus, vėlesnio 
periodo suros parašyta jau be įmanesniojo užsidegimo ir 
meno, gana silpnu styliumi, nors sulyg turinio jos kuosvar- 
biausios. Teisybė čion vis dar atsitinka apsakojamieji ir 
nokinamieji straipsniai, bet teologas-juristas visur duoda 

save jausti ir ilgesnieji straipsniai pašvęsta teologiškai po
lemikai prieš krikščionis ir žydus, arba apima apeiginius 
padavadijimus. Dėlto jie niekuomet nebuvo teip popu- 
lian.Škais terp tikinčių kaip, pav^ 112 sura, kurioje yra, 
nors ir trumpas, bet labai suprantamas tikėjimo išpažini
mas, arba 4 sura, teip vadinan'a '“Faticha”, kuri musul- 
manų yra skaitoma visose gj’venimo aplinkybėse ir gali 
būti prilyginta prie Tėve musų, kaipo gi ir tūlos kitos eiles, 
kurias išskaityti neturime išgales.

Koranas, kaip tą parodo pats jo užvadinir a'. buvo 
'Toliau bus).

Mabel CoUius. *

PER AUKSO ANGA.
Ventė J. Laukis.

nemalonios pritijties, atsisakant priimti ne
tikras svajones kaipo kūno, kraujo ir Miegos 
daiktus. Ant Sutvėrėjo pečių žmogus 11.4 1 
užkrauti atsakomybę netik už savo išgalę nu 
sidėti ir galėjimą išsigelbėti, bet ir už savo 
paties gyvatą, už savo sąmonę. Tai yra men
kas Sutvėrėjas, kuris tuomi pasitenkina, — 
kuris smagumą turi lėlių pasaulyj ir gėrisi 
traukydamas jų šniūrus. Jei jaių patinka tok
sai gėrėsis, tai jis turi būti dar savo kūdiky
stėje. Gi gal tas teip ir yra; Dievas mumyse 
yra savo kūdikystėje ir atsisako pripažinti sa
vo augštą stovį. Jei ištikro žmogaus siela pa
siduoda augio, nykimo ir ataugimo dėsniams 
teip kaip kūnas, tad neįstabu, kad ji yra span- 
ga. Bet tas matomai teip nėra; žmogaus sie
la priklauso prie tos gyvybės rųšies, kuri pa
daro išvaizdą ir lytų, pati gi yra neįveikiama 
tų daiktų-— ta gyvybės rųšis, kuri yt gryna, 
nematoma liepsna dega ten, kur yra užžiebtą. 
Ji negali būti atmainoma ,ar įveikiama laiko, 
ir pačia savo priegimtimi yra augštesnė . už
augi ir nyktį. Ji stovi ant tos pradinės vie
tos, kuri yra vieninteliu Dievo sostu, — aut 
tos vietos, iš kurios gyvybės lytys išeina ir 
kurion jos gryžta. , Ta vieta yra viduriniu 
esimo tašku, kur yra. tvirtas gyvybės taškai 
teip kaip jis yra vidui žmogaus širdies. Jo 
ve lygum išplėtojimu, — pirma pripažinimu 
jo, paskui lygum išplėto jimu jo į daugelį i išsi
šakojančių pritirties ruožų, -- žmogus antga- 
lo gali pasiekti Aukso Angą ir pakelti klingį. 
Aiga yra laipsniška pripažintis dievo pas sa
ve patį; tikslas būva pasiektas šitam dievui są
moningi atgavus savo prideramą garbę. *1

cuoveizdžiausiai ir atsikartoja daugiau negu 
iaus pranašų istorija išdėta ant pirmutinės 1 
sūdo pirmutinį gyvenimą ir tam tikrų 
)e ypatingų nukrypimų pereina į apsa 
kartais pranašui visgi pasiseka ajxlirbtJ 
kas ir paduoti gražų pasakojimą ineiliši 
Ha Potifara istorijos paveiksle (sura !

Jei skausmas yra nelygaus vystymus, ne
lemto augio, ydingos ties įvairiais taškais pa
žangos išdava, tai kodėl žmogus neišmoksta 
pamokos, kuri jį pamokintų, ir nesirūpina ly
giu augiu?

Aš sakyčiau, kad atsakymas į šitą klausi
mą ir yra šitąja pamoka, kurią žmonija nori 
išmokti. Gal tas atrodis perdrąsum tvirtini
mu akyvaizdoje paprasto manymo, kuris žmo
gų skaito arba netyčių sutvaru gyvenąnčiu 
betvarkyje, arba siela pririšta prie begailestin- 
go tirono vežimo rato ir traukiamu dangun 
ar pragaran. Bet tokis manymas galų gale 
yra tokiu pat, kaip ir manymas kudykio, kuris 
į tėvus žiūri kaipo į galutinius jo likimų spren
dėjus ir net kaipo į dievus ar demonus sa
vame pasaulyj. Beaugdamas jis numeta į ša
lį šitą sąvoką,-išvydęs, kad tai yra tik į metus 
atėjimo klausimas ir kad jis pats yra gyveni
mo karaliumi kaip ir kiekvienas kitas žmogus.

Tas pats yra su žmonija. Ji yra pasaulio 
karalė, savo likimo sprendėja ir nesiranda nei 
vieno, kas tą jai užgintų. Kas kalba apie Ap- 
veizdą ir netyčias, tas neapsistojo pagalvoti.

Likimas, neišvengtis yra, rods, žmonijai 
ir vienatai, bet kas jiems gali paliepti, jei ne 
žmogus pats? Nėra ženklo danguj ar ant 
žemės kokio kito paliepėjo esimo per žmogų, 
kuris palieptį kenčia, ar'jąja gėrisi. Mes teip 
mažai žinome apie mūsų sąstatą, teip mažai 
pažystame savo dieviškas veiktis, kad negali
me žinoti, kaip daug ar kaip mažai mes esame 
pačiu likimu. Bet tiek mes žinome, kad jokio 
paliejjėjo esimo ženklo nėra surasta lygšiol, 
ant kiek prirodamoji nuovoka siekia; antra ver
tus, jei mes atkreipsime bent kiek atidžios į 
savo gyvenimą, pastebėjimui žmogaus veik
mės į jo paties ateitį, tai tuojaus šitą galybę 
išvysime kaipo tikrą veikiančią spėką. Ji yra 
matoma, nors mūsų regratis yra labai ri 
botas.

Tiesogus ir prastas pasaulio žmogus yra 
toli geresniu praktišku tėmytoju ir protmei-. 
liu sulyg gyvenimo, nes jis nėra apjakintas j 
prietarais. Mes jį visuomet rasime tikint,. 
kad žmogus tą renka, ką yra pasėjęs. Ir tas 
yra teip reiškiai teisingu atsiminus, tą neper
maldaujamą vidui smagumo skausmo apsi
reiškimą, kad mUfns paaiškės baisus kvailumas, 
kuris tarytum sekioja žmoniją, jei mes pa- 
žvelgsime plačiau, apimdami visą žmogaus 
gyvatą. Didieji graikų poemai šitą šmėklą teip 
aiškiai matė, kad jų užrašytasai j&tėmijimas 
suteikia mums, jaunesniems ir aklesniems tė 
mytojams suoprotį apie ją. Be senesnių, pra
eities poetų vargiai tokia materialybinė žmoni
ja, kaip ta, kuri apsėdo visus vakarus, būtų* 
besuradusi pati šitos baisios žmogaus gyveni
me daryklės esimą. Ir čia podraug- galime 
pastebėti vieną žymią, senovės klaslmnkų ty
rinėjimo vertę, — tos didėsės sąvokos ir bui
tys apie žmogaus gyvatų .kurias puikus seno
vės raštininkai sudėjo savo poezijon nepražus 
visiškai, kaip pražuvo jų menai. Be abejo pa
saulis vėl pražydės ir didesnės mintys bei 
puikesnės išrados už anas praeitųjų laikų bus 
ateities žmonių pražydėjimo garbe; bet kol 
ta tolima diena ateis, mes negalime, perdaug 
branginti tais paliktais mums turtais.

Yra viena klausimo pusė, kuri išpirmo pa
žvelgimo, tarytum, atmeta šitą manymo bū
dą; tai yra kentėjimas, tarytum visai fiziška
me kūne, beminčių esybių — jausmų vaikų, 
bepročių, gyvulių — ir joms atskiras reika
lingumas jiegos,. kuri randas iš kokios nors 
pažinties, pagelbėjimui joms jų kančiose.

Sunkenybė, kuri sulyg šito kyla mintyje, 
randas ir bevertės sąvokos apie askrirumą sie
los nuo kimo. Yra manoma visų tų, kurie 
žiūri tik į medžiaginį gyvenimą, (ir ypatingai 
kūno gydytojų), kad kūnas ir smegenys yra 
tai dveitas dalininkų, kurie gyvena iš vieno 
ir veikia vienas į kitą. Anapus šito jie ne- 
pripažysta jokios priežasties ir todėl atmeta 
visokią. Jie užmiršta, kad smegenys ir kū
nas yra tokia pat mechanybe, kaip ir ranka ar 
koja. Užpakalyj yra vidujinis žmogus — sie
la, — kuris šitas mechanybes vartoja; ir tas, 
regimai, teip yra teisingu sulyg visokio kito 
esimo mūsų pažinimo, kaip ir sulyg paties 
žmogaus. Esybės laipsnyboje mes negalime 
surasti taško, ties kuriuo sielaveikmė liautųs, 
ar galėtų liautis. Vangusis austeris turi ją 
turėti savyje, kuri priverčia jį pasirinkti jo 
beveiklį gyvenimą; niekas kitas negali jam 
to parinkti, kaip tik siela užpakalyj, padaranti 
jo būtį. Kaip kitaip jis galėtų būti ten, kur 
jis yra, arba kaip galėtų būti visai? Tik pri
sidedant negalimam, sutvėrėjui, vadinamam 
vienu, ar kitu vardu. ,.t

Žmogus atkrinta ant šito laikino sutvėrė
jo užvado tik dėlto, kad jis yra toks vangus, 
nenori priimti ant savęs atsakomybes. Jis yra 
laikinas tikrai, nes jis gali tverti tik tam tikrų 
smegenų jiegos veiklumo laiku^kuris įvyksta 
pas mus. Kaip žmogus palieka šitą protinį gy
venimą paskui save, tai jis būtinai palieka su 
juo ir jo burtininkišką žibyklą ir malonius, 
svaitulius, kuriais jis kerėjo su jo pagelba. 
Tai turi būti labai nesmagi valanda ir ji turi 
padaryti nuogumo jausmą, nepasiekiamą kita 
jaustimi. Gi genaus apsisaugojus nuo šitos)

m
Pirmutinis dalykas, kuris yra reikalingas 

žmogaus sielai atsidavus suradimui tikro gy
venimo, yra tas pats ką ir kūdikiui norinčia® 
savo kunu valdyti — jis turi mokėti stovėti. 
Yra aišku, kad stovėjimo, lygsvarybės, są- 
glaudos, teisumo, jiega sieloje yra žymia ypa
tybe. Tinkamiausias žodis Šitos ypatvbės ap
ribojimui yra “užsitikėjimas”.

Stovėti ant vietos vidui gyvenimo ir jo 
atmainų ir stovėti tvirtai ant išrinktos vietos 
yra darbas, kurį gali nuveikti tik žmogus tu
rįs užsitikėjimą sau ir savo likimui. Kitaip 
bružančios gyvenimo lytys, plūstąs žmonių 
antplūdis, didieji minties tvanai, būtinai turi 

Į jį nunešti su. savim ir jis nužudis tą sąmo- 
' nės vietą, nuo kurios buvo galima pradėti di
delis uždarinis, Tas turi būti padaryta sąmo
ningai ir be spaudimo išlauko, — tas naujai 
gimusio žmogaus veiksmas. Visi žemės did
vyriai turėjo šitą užsitikėjimą ir stovėjo tvir
tai ant tof vietos, kuri buvo jiems vienu tvir
tu tašku visatoje. Kiekvienam šita vieta b®-' 
tinai yra kitokia. Kiekvienas turi surasti sa 
vo paties žemę ir savo pates dangų.

Pas mus yra ominis noras prašalinti 
skatismą, bet mes darome tą, kaip ir visur ki 
tur išlaukiniais budais. Mes tik palengviną 
me jį; o jei mes padarome daugiau ir jšva 
rome jį iš jo pirmos aprinktos tvirtovės, tai 
jis apsireiškia kokioj kitoj su didesne smar 
kybe. Jei jis galiaus tolydiniu ir neatleidžia
mu pasistengimu būva išvarytas iš fiziškos 
srities, tai jis apsireiškia proto ar jausmų sri- 
tyj, kur jokis žmogus negali jo paliesti. Kad 
tas teip yra. tai lengriai gali matyti tie, 
kurie sujungia įvairias jausties sritis ir ku 
rie gyvenimui patarnauja šitą pridėtine ap
švietimui. Žmonės paprastai žiūri į šitas įvai
rias jautimo lytis kaipo į atskiras, kuomet jos 
yra tik įvairiomis vieno vidurio pusėmis, — 
asmenybės taško. Jei tas, kas iškyla viduryj, 
gyvybės tryškulyj, reikalauja kokio sulaikomo 
veiksmo ir todėl padaro skausmą, tai šiteip su
tverta spėka, išvaryta iš vienos vietos, ran
da sau kitą; ji negali būti išvaryta laukan 
Ir visi gyvenimo maistai, kurie padaro suju
dintą ir nelaimę! kaipo ir tie, kurie padaro 
smagumą, yra jų naudai ir tikslams. Abeji 
savo prieigą turi pas žmogų; abeji reikalauja 
savo teisės išraiškos. Įdomiai grakšti žmo 
gaus pėlčių mechanybė yra sudėta atsiliepi
mui lengviausiam jų palietimui; nepaprastos 
painybės, teip sakant, išsiplėtoja žmogaus san- 
tykiouse šitų dviejų didžiųjų sielos priešiga- 
lių patenkinimui.

* Skausmas ir.smagumas stovi greta ir kas 
sau, kaip dvi lytys; ir tik suliejam, padarant 
iš dviejų vieną, džiaugsmas, gili jaustis ir 
rymtis yra gaunama. Kur nėra nei vyro nei 
moters, skausmo nei smagumo, ten yra die
vas žmoguje viešpataująs ir ten yra tikras gy
venimas.- . y

Sitokis tvirtinimas gali atsiduoti perdaug 
dogmatininku, kuris neperkertamus savo tvir
tinimus skelbia iš saugios sakyklos; bet tai 
yra dagmatybe tik tiek, kiek mokslininko nau
joje linkmėje pastangos užrašas yra dogmaty- 
be. Jei Aukso Angos eisimas nėra priparo- 
dytas tikru, jei tai paprasti fanatiškų svajo
tojų svaituliai, tai apie juos visai neverta 
kalbėti. Devynioliktame metašimtyj tik gry
nos buitys ir teisuoti argumentai atsiliepia į 
žmonių protus; tas tūbini geriatis. Jei gyve
nimas, prie kurio mes einame, nėra augamai 
tikru ir esamu, tai jis yra be vertės ir laikas 
yra sugaišinamas einant prie jo. Tikrybė 
yra žmogaus diddžiausia reikybe, ir jis rei
kalauja ją turėti neatsižiūrėdamas į visokius 
pavojus ir kainą. Lai bunie teip. Niekas ne
abejoja, kad jis tyri tame teisybę. Eikime gi 
tad tikrybės jieškoti.
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1 OBER-AMMRGAU IR JO 
ARTESTAI.

- Ober-Ammergau yra mažutis 
miestelis Vokietijoj ir į jį dabar 

^atkreiptos viso svieto akįs. Ko
dėl? — Tenai vietiniai gyventojai 
vaidins misteriją “Kristaus kan
čios”. Bet kaip gali dabartinis 
svietas tuo įdomauti? — misterijų 
laikai praėję, geriausius vaidini
mus galima matyti geriausiuose 
teatruose. —1 Mat, kad Ober-Am- 
mergau’o vaidinimas yra nepa
prastas dabartiniam svietui, nepa
prasta ir viskas, kas yra Ober-Am- 

' mergau’e.
Ober-Ammergau’e tebeklasta 

prarastiejie dabartinio svieto da
lykai — tebeklasta tyrybė, nekal
tybė, augštas doriškumas ir gi
liausias dailės pamylimas. Ober- 
Ammergau gyventojai “Kristaus 
kančių” vaidinimu tegyvena, juo 
dūsuoja, už jį parangus yra padėti 
savo gyvastį.

“Kristaus kančių” vaidinimas 
Ober-Ammergau’e atsilieka kas 
dešimts metų. Rodos, toks ilgas 
laikas — nusibostų laukt, nusibo
stų manyt apie tai, kas bus už de
šimties metų. Bet Ober-Ammer
gau’o, gyventojams tie dešimts me
tų perbėga, kaip viena diena. De
vynerius metus Ober-Ammegau’- 
iečiai dirba savo paprastą darbą 
(jie išdirbinėja stovyUs) ir be pa- 

, liaubos mokinasi, rengiasi prie di
džiųjų misterijos vaidinimo me
tų. Devynerių metų vos ištenka 
tiems prisirengimams.

Kaime vra .mažas, teatrėlis 
“Uebungs-Theater”, — jame per 
devynelius mętus tobulinamos vai
dinime. Žaidžiama dvasiškieji^/ 
historiškiejie ir /ka^dieHnK^gyVe™- 
mo veikalai. Defiis Obtr-Ammer- 
gau’o gyventojai susirenka į tuos 
vaidinimus ir matydami, kaip kas 
žaidžia, kalbasi tarp savęs:

— Iš jos išsitobulins gera Mag
dalena.

— O šis galės patapti Kristus, 
tegul jau ir barzdelę želdina.

‘' Ober-Ammergau’e visi, maži ir 
dideli, auklėja ilgus plaukus, kad 
genaus tiktų vaidinimui. Visų 
kalbėjimas ir judėjimai yra švel
nus, gražus, pilni gracijos. Se
niai vien savo apsėjimu primeną 
senobinius filozofus.

Ober-Ammergau’o penktų metų 
vaikelis jau žaidžia vaidinime — 
su palmių šakutėmis rankose su
tinka Kristų įvažiuojant į Jeruzo- 
limą; kitu kartu, būdamas 15 me- 

■ tų žaidžia Tobijų; būdamas 25 
metų žaidžia vieną kareivių, pas
kui apaštalus ir pagalios sulaukęs 
85 metų jis žaidžia kokio nors fa- 
risejaus rolę. Žaisti misterijoj 
kiekvienam ober-ammergauiečiui 
yra svarbiausias gyvenimo daly
kas, yra pats gyvenimas.

Galutini prisirengimai prie mi
sterijos vaidinimo yra pradedama 
už trijų metų prieš vaidinsiant. 

. Apie šio dešimtmečio vaidinimą 
nuspręsti Ober-Ammergau’o pylie- 

_ čiai buvo pirmu syk susirinkę į 
Rathaus’ą 7 liepos, 1907 metais. 

, Jie sprendė, ar bus daryta vaidi
nimas šiuo dešimtrpečiu. Tas 
sprendimas, žinoma, tik formali Š- 

•kas: kad koks obcr-ammergau’ie- 
tis balsuotų prieš vaidinimą, yra 
dalykas amžinai negalimas. 27 
spalių 1907 m. buvo išrinkta vai- 
dihimo komitetas: šeši pyliečiai, 
keturiolika miesto tarybos sąnarių 
ir kuningas, kaipo garbės sąna
rys. Šitas komitetas nuo to lai
ko susirenka į posėdžius kas se- 
reda. Išsirinkęs sekretorių, jis 
pirmiausia išrenka vaidinimo di- 

- rektorių. šių metų direktorium 
išrinktą Ludvikas Lang, artistiš- 
kąsai Ober-Ammergau’o genius. 
Paskui eina visokių komitetų rin
kimai : presos, muzikos, fotografa
vimo, bilietų ir kitų. Pagalios pra
sideda nominacija, o paskui jau 
ir rinkimai artistų.

Visas miestelis tuo teįdomauja, 
apie tai tekalba, tai tesvarsto. 
“Klausimas — sako Amerikos ra
šytojas L. P. Richards (McClue- 
re’s Mgazine, August, 1910) — 
apie tai, kas bus Kristus, kas K - 
iaphas, kas Pilotas ar Petras, yra 

j daug svarbesnis kiekvienam Oner- 
Ammergau’o gyventojui, negu 
klausimas, kas bus sekantis pre
zidentas paprastam Amerikos py- 
liečiui”.

Tas pats rašytojas, Richards, 
nupasakoja tūlas scenas iš pada*"- 

• linimo rolių šių metų vaidinimui. 
Jis buvęs ant pietų Rochuso Lan
go šeimynoj. TTmai įbėgęs jauni
kaitis ir sušukęs į Rochuso Lan
go sūnų:

— Antanai, sveikinu tave! Tu 
esi išrinktas į Kristąus rolę!

Paskui atsigrįžęs į tėvą: f
— O tamsta būsi Herodas. 
Rochus Lang tąsyk pasakęs:

— Du vainiku išpuolė šitiem* 
namams: vienas erškėčių, o kitas 
atžymėjimo.

Antanas-gi, jaunikaitis dvide
šimts penkių metų, sėdėjęs suole, 
atsilošęs į sieną ir jo veidas bu
vęs baltas, kaip pas numirėlį. Jc 
džiaugsmas buvęs toks, nuo kurie 
kartais mirštama.

Antanas ilgai negalėjęs ištarti 
nei žodžio.

Dešimts metų atgal, 1900 me
tais, dėl senumo nebebuvęs išrink
tas į Kristaus rolę Josef Mayr, 
kurs ją žaidęs pogrečium tris de
šimtmečius: 1870, 1880 ir 1890 
metais. Už šitą laiką Kristaus 
rolė jam tiek miela if brangi pa
tapus, kaip pats gyvenimas. Ka
da jis kabodavęs ant kryžiaus, jis 
nebetekdavęs pajautimų ir jo šir
dingas troškimas būdavęs mirti 
taip, ant kryžiaus, kaip buvo mi
ręs jo Viešpats.

Mayr, dasižinojęs, kad jis nebe
teko Kristaus rolės, pradėjęs verk
ti, kai vaikas.

— Aš žinojau — jis sakė, — 
kad aš per senas rolei; bet aš ti
kėjausi, kad jus paliksite man ma
no Kristų.

Mayr’ui buvo duota tąsyk pro- 
logisto rolė, o paskui jis tapo iš
rinktas buergermeisteriu. Tačiaus 
jis niekad negalėjo užmiršti Kri
staus praradimo. Po trijų metų 
jis apsirgo ir numirė.

Tai šitokie artistai Ober-Am- 
mergau’e. Nestebėtina, kad jiems 
žaidžiant, pažiūrėtų jų suvažiuoja 
iš viso pasaulio žmonės.

/Suvažiuojant misteriją metais 
Jugybei* žmonių, Ober-Ammergau 

Nurenka nemaža piningų (dau
giau kai milijoną markių). Bet 
nereikia manyti, kad iš to pasi
pelno ' artistai. Misterijų svar
biausias vedėjas ima tik 1500 mar
kių ($300) Už metų darbą, kiti 
svarbesni artistai dar mažiau. \ i- 
sas pelnas eina mokyklos ir teatro 
pagerinimui, pagalios pačiam vai
dinimo surengimui. Vaidinime da
lyvauja 700 žmonių ir visiems 
jiems kas dešimtis metų turi būt 
pasiūti nauji rūbai. Materijolas rū
bams yra užsakomas geriausias, 
tūliems išrašoma iš Paryžiaus, iš 
Berlino, tūliems iš Jeruzolimo, o 
prologistui išrašoma net iš Da
masko. . Rūbus sukerpa ir siuva 
geriausia Ober-Ammergau’o siu
vėja, kuriai negalėtų prilygti pui
kiausi Paryžius siuvėjai.

Visi artistai už kokio pusmečio 
prieš misterijų vaidinimui pasira
šo po kontraktu, išdėstančiu arti
stų pareigas. Dėl mažiausio nepa- 
klausymo arba išsiaiškinusio kokio- 
nors mažiausio nedoriškumo arti
stas yra sunkiausiai nubaudžiamas
— jam atimama rolė.

Iš kur-gi kilęs Ober-Ammer
gau’e tas paprotys vaidinti miste
rijas? Seniau, kokie 400—300 
metų atgal, misterijos buvo vai
dinama visur. Anais laikais po 
vienam misterijų vaidinimui Ober- 
Ammergau išsigelbėjo nuo siutu
si© jame maro. Ir tąsyk Ober- 
Ammergau’o gyventojai prisižadė
jo kartoti misterijų vaidinimą kas 
dešimts metų, kol tik stovės Ober- 
Ammergau. Šitas-gi paprotys už
siliko iki šiol.

“Keista ir stebėtina — sako ru
sų rašytoja Ščepkina-Kupernik,
— kad šis paprotys apsergėjo ober- 
a 1 nmergau’iečius nuo dabartinės 
gadynės nereikalingų dulkių ir 
draug suteikė jiems didžią dvasiš
kąją gr°žybę» ypatingą, beto, sie
los taktą”.

Misterijų tekstą iŠ senobinės 
vokiečių kalbos yra išvertęs kunin
gas O. Veisas 1810 metais. Mu
ziką misterijoms apie tą patį lai
ką parašė mokytojas R. Dedleris. 
Antroj XIX amžiaus pusėj tekstą 
ir muziką taisė Daizenbergeris ir 
Feldigl. Taisė jie su dideliu pa
mylimu ir žinojimu senovės, ne- 

! įvesdami jokių naujybių.
Kokia dvidešimts metų atgal 

Vokietijos valdžia buvo beįsiki- 
šant į Ober-Ammergau reikalą ir 
siūlė vkompzitorius ir poetus, kad 
pataisytų misteriją pagal “naujus 
dailės reikalavimus”. Tąsyk ober- 
ammergau’ieciai kaip vienas žmo
gus sukilo savo misterijos apgy
nimui, buvo besigriebią net gin
klų, ir valdžiai reikėjo nusileist. 
Ober-ammergauiečiai gerai padarė, 
nes naujoviški kompozitoriai ir po
etai be abejonės būtų sugadinę 
misterijos senoviškumą, o tuo ir 
jos patraukiančią gražybę.

Dabar amerikėnai ir kiti siųlo 
ober-ammergau’iečiams didelius pi
ningus, kad tik jie sutiktų parody
ti savo vaidinimą ir kitose šalyse. 
Tačiaus ober-ammergau'iečiai šal
tai atsisako. Jie per daug myli sa
vo vaidinimą, kad sutiktų su juo 
važinėt pagal svietą. —

Kaip-gi būtų džiaugsminga, kad

iettrviai nors dešimtą dalį tiek gi
liai pamylėtų dailę, kaip ją myli 
nažo miestelio Obcr-Ammergauo 
gyventojai. K. J.

IS VISUR.
TAIKOS KONGRESAS.

Nuo 1 rugpjūčio Stokholme 
buvo susirinkęs taikos kongresas,. 
Delegatai buvo iš visų kraštų. Iš 
.Amerikos buvo 18 delegatų, 'iš 
Rosijos atkeliavo tik trįs: Dolgo- 
ruĮcov, Jefremov ir Briancaninov. 
Italijos delegatas užreiškė, kad 
Italijoj visi ministeriai draug ir 
su kariškuoju yra priešingi karui. 
Rosijos delegatai išaiškino, dėlko 
Rosijoj taip vėlai įsikūrė taikos 
sąjunga. Amerikos delegatė Ona 
Ekštein įnešė sumanymą surengti 
peticiją į IIsagos konferenciją; pe
ticijoj prašoma, kad visos 44 vieš
patijos dalyvaujančios Haagos 
konferencijose niekad nevestų ka
ro, o visus painius klausimus vi
suomet išrištų tarybų keliu. Įneš
ta pr daug kitokių sumanymų, tarp 
jų Leo Mechelino sumanymas su
rengti grynai mokslišką kningą, 
tyrinėjančią karo priežastis. Kon
gresas išreiškė protestą prieš Fin- 
landijos tiesų panaikinimą.

|| Austrijos karaliui Pranciškui 
Juozapui rugpjūčio mėnesyje su
kako 80 metų. Vienos mieste bu
vo kareivių paroda ir buvo įtaisy
ta pietus karaliaus garbei. Ka
ralius paaukavęs daug piningų 
labdaringiems dalykams.

Daugiausia s^ga'cholera mieste 
Trani; bėgyje ią valandų ten nau
jai susirgo 19, o numirė 12. Be 
Trani miesto cholera ištiko dar 
šituos: Andriau Barletta, Marga
rita di Savoįa, Cerignola, Trini- 
tapoli, Biscoglfe itJ- Bitonto. — 
Iš miesto Trani išsigandę žmonės 
bėga; paskutiniu laiku miestą ap
leido 20.000 žmonių.

Į choleros vietas išsiųsta daug 
daktarų. Popiečius įsakė kunin- 
gams, kad mokintų žmones, kokių 
sanitariškų priemonių reikia grieb- 
ties choleros išvengimui.

|| Cholera Italijoj platinasi vis 
labiau ir siaučia smarkiai. Gyven
tojai bėga iš ligos apimtų apskri
čių ir gali liga atnešti ir ten, kur 
jos dar nebuvo. Iš miesto Trani 
išbėgo didesnė gyventojų dalis.

|| Italijoj, provincijoj Bari jau 
apsireiškė cholera. Čia buvo jau 
apie pusė šimto mirčių. Mano, 
kad cholerą atsivilko iš Odesos 
maskoliškieji valdininkai, atkakę į 
Bari pasimelsti prie relikvijų šv. 
Mikolo.,

i
Į| Vokietijojr ant ežero Traun- 

seę/'ant tyčia prirengtos pliatfor-
mos išplaukė 19 pasivažinėto jų. 
Nuplaukus toliau nuo kranto vil
nis paskandino pliatformą ir ant 
jos buvę žmonės atsirado vande
nyj. Žvejų valtįs tuoj aus išplau
kė gelbėt, bet išgelbėti pasisekė tik 
4 žmones, 15 gi prigėrė.

|| Ispanijos karalius Alfonsas 
buvo atvažiavęs Paryžiun pavie
šėtų. Iš to yra sprendžiama, kad 
Ispanija tvirtai yra pasirengus sek
ti Prancūzijos pėdomis. O Alfon
so Paryžiaus atlankymas esąs, ne
lyginant, špygos parodymas į Ry
mo pusę.

Vyriausias Ispanijos ministeris 
Canalejas.

k

|| Caras ir carienė pabaigoj šio 
mėnesio važiuoja į Vokietijos gy
dančius vandenynus Nashuin, Ii*s- 
sijoj. Apsigyvenęs juodu kunin-

Pranciškus Juozupas 
Austrijos karalius, susilaukęs 

dabar 80 metų amžiaus.

Vengrijoj, miesto Bercsin, 
cemento dirbtuvėj atsitiko explio- 
zija, kurios 9 serbai darbininkai 
tapo užmušti, o daug jų sužeista.

gaikščio rūme. Kad apsaugoti 
carą, žinoma, nuo meilės jo locnų 
pavaldinių, prisakyta visiems prie 
rūmo gulinčių rūmų gyventojams 
išsikraustyti iš gyvenimų. Žino-
ma, tas gyventojams nepatinka, 
nes jie, dėl atsilankymo svetimo 
despotiško valdono tapo aprube-

[| Chinuose, regento prisakymu 
likosi nuo vietos prašalinti nariai _
tautiškos rodos.* Manoma, kad jie įiuoti savo tiesose, dėl caro turi
prašalinti dėl |>esipriešinimo re
formoms. • ‘

■ Karalius savo gimimo dienoje 
gavęs daugybę dovanų ir pasvei
kinimų nuo savo sandraugų, Eu
ropos valdonų.

|| Italijos karalius Viktoras 
Emanuelius su karaliene aplanky
sią vietas, kur sergama cholera. 
Dėl šito jie net ketina nebevažiuot 
į Montenegro.

Italijoj ministrai susirinkę 
svarstė, kaip išgelbėti šalį nuo 
choleros.

H Netoli Gibraltano, pietinės Is
panijos pakrantėse ispaniškas gar- 
laivys “Martos" susimušė su vo
kišku garlaiviu 4 “Elfa ”. Ispaniš
kasis garlaivy* paskendo. Prie 
to prigėrė 39 ypatds, tame skait- 
liuje buvo 32 pasažieriai. 
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|| Bremene, Vokietijoj, nuo šir

dies ligos pasimirė prezjdmtčs 
pietinės Amerikos respublikos Chi- 
li, Pedro Month.

|| Buvusi Belgijos karalienė ba- 
ronesė Vaughan jau ištekėjo už 
prancūzo Em. Durieux. šliubas 
atsiliko Paryžiuje 18 rugpj., 6:30 
vai. ryto.

Nežiūrint į taip ankstybą rytą 
buvo prisigrūdę daugybė žmonių 
Žiūrėtų buvusios karalienės šliu- 
bo. Fotografai bandė fotografuo
ti, bet abudu jaunavedžiai, to ne
norėdami, laikė uždengę savo vei
dus skepetaitėmis. šliubas buvo 
atlikta labai skubotai. Po šliu-

apliesti savo namus ir kitur sau 
prieglaudos jieškoti. Tas, turbut 
niekam, net caro garbintojams ne
patiktų.

bui jaunavedžiai išdalino $100 ei- juos pralenkė.
getoms. *1 čia paleisti.

Į| Vokietijoj ’ išrastas terpe tino 
substitutas pradeda įeiti į varto
jimą. Substitutas padaryta disti
liuojant petraleumą iš Borneo ir 
kaštuoja daugiau, kai per pus pi
giau, negu amerikėniškas terpe- 
tinas.

|| Cholera jau nuo senai siaučia 
Maskobjoj. Bet kad ant Masko- 
lijos valdžios mažai svetur 
užsitiki, tai apie siaučiančią Mas- 
kolijoj epidemiją mažai svetur ru- 
piųpsi, vien Vokietija, ir Austrija 
stengėsi epidemijos neįleisti. Da
bar vienok cholera' apsireiškė jau 
Italijoj, Bari apskrityj.

|| Terptautiškose aeroplanų lenk
tynėse Paryžiuj už greitumą 20- 
000 dol. dovaną laimėjo prancū
zas La Blanc. Jis lėkė greičiau 
negu pačtiniai karveliai, lengvai

Karveliai buvo ty-

| Japonija rengiasi Koreą pa
garsinti savo valdyba. 11 iki šiol 
Korea japonų valdoma, bet ji 
visgi buvo neva savistovis kraš
tas.

f Šveicarijoj St. Moritz’c pas 
tūlą amirikėnę D. Bacon pavogta 
brangybių vertės $45.000.

|| \Vashingtonan atėjo žinia, jog 
prezS<> avimo dienos Nicaraguos 
prezidento Madriz baigiasi. Re- 
voliucijonieriai artinasi prie mie
sto Managua ir Madriz ir jo ka- 
rinumenės vadovai rengiasi bėgti 
į užsienius. Mieste Managua ant 
gatvių gyventojai šūkauja: šalin 
su yankiais. Prezidento kariume- 
nė sumušta, kareiviai nuo mūšio 
lauko pabėgo. * į

|| Iš Rymo atėjo žinia, jog apsi
reiškusi Italijoj, “ Bari apskrityj 
cholera eina mažyn: apsirgimų ir 
mirčių skaitlius sumažėjo. Val-

|| Iš Liepojaus už perėjusį pus
metį garlaiviais iškeliavo 19.900 
emigrantų.

|| Turkija nutarė nupirkti nuo 
Vokietijos du pasenusiu šarvout- 
laiviu, įtalpinančiu po 12.000 tonų 
ir damčiu 12 mylių į valandą.

|| Iš Venezuelės likosi išvyti vi
si giminės buvusio jos prezidento 
Castro. Pats Castra manė su
grįžti iš Europos, bet jam praneš
ta, kad jis nebus įleistas.

i ’ ■ c. I j

|| Kareivių stovyklose netoli 
Sechshimerberg, Vokietijoj, j te
pliodavo parakas. Expliozijos 15 
kareivių tapo užmušta, o 10 sun
kiai sužeistų.

H Pietinės Amerikos respubli
koj Ecuador, mieste Guayagiul vėl 
apsireiškė azijatiškas maras.

|[ Kaime Tlusciec, Radomiaus
džia apstatė kareiviais choleros ap
imtą apskritį ir iš jo nieko neišlei
do be daktaro paliudijimo.

| Portugalijoj kuningijos šali
ninkai rengia revoliuciją prieš da
bartinę liberališkąją valdžią. Klie- 
rikalai nori įvesti diktatūrą su ne
apribota valdžia.

|| Netoli Kubos, ant salos Pines 
suėmė 8 amerikėnus. Juos kaltin- 
na už žmogžudystę ir padegimus. 
Kiti ant salos gyvenanti amerikė
nai norėjo neduoti, bet iki šiol ne- 
dryso pasipriešinti.

V
[| Pereitą sevaitę Vokietijoj vėl 

siautė audros su debesų praplyši- 
mais, kurie pagimdė tvanus, o tva
nai daug nuostolių pridirbo lau
kuose. ‘ .

Chinijoj, kur sakoma yra 
400.000.000 gyventojų, rengiamos 
padaryti gyventojų surašą. Chi- 
nijai tai didelė naujiena.

KARDINOLAS RAMPOLLA, 
bandąs dabar sutaikinti Ispani

jos valdžią su Rymu.

|| Varšavos katalikiškoji konsi
storija, pasiremdama gęneral-gu- 
bematoriaus prisakymu, paliepė 
visiems kuiningams, susinėsimuose 
tikėjimo reikaluose rašyti latyniš- 
kai, kituose gi reikaluose vartoti 
vien maskolišką kalbą.

|| Rosi j a rengiasi pravesti pla
čią kanalų sistemą šalyje. Yra 
dvejatas planų,’ anot kurių Dvina 
turės būt sujungta su* Dniepru ties 
Vitebsku^ o Orša ir Dvina savu 
keliu su Volga, panaudojant upes 
Mešą, Obšą, Varusą, Moskvą ir 
Oką. Tokiu būdu manoma su
jungti Baltijos juras su Kaspijos 
ir juodomsioms jūroms. Tai įve
stų dideles permainas komunikaci
joj ir labai prisidėtų prie ekono
miškojo Rosijos pakėlimo.

Šitų planų įvikinimui reiksią 
$67.722.000, o prirokavus dar vi
sokias algas valdininkams, siektų 
$79.825.000. Pradėjus vesti ka
nalus, kasmet reiktų išleisti $6.500

|| Lenkijoj Rosijos valdžia už
darė lenkų daktarų draugiją, gy
venusią jau 4 metus.

|| Peterburgan nuvažiavę Angli
jos karaliaus Jurgio V nepaprasti 
pasiuntiniai. Jie turėsią oficiališ- 
kai pranešti Rosijos carui, kad 
Jurgis V užėmė Anglijos sostą.

|| Londone mirė Edv. L. Sam- 
bum vienas svarbesnių piešėjų j 
anglų juokų ir pašaipos laikraštį 
“Punch”

gubernijoj (Lenkijoj) siautė bai
sus gaisras, kuris išnaikino 281 
triobą, o tame 66 gyvenamus na
mus. Ugnį užkrėtė per neatsar
gumą vaikai.

|| Gyvenantis Kelcuose, Lenki
joj, žydas šloma Mauche gavo pri
sakymą, kad jo metų sūnūs sto
tų kariumenėn, bet kadangi tokių 
mažų vaikų kariumenėn neima, tai 
Mauche savo sujnaus kariumenėn 
nesiuntė. Užtai gubernatorius už
dėjo bausmę ^00 rub.

|| Rosijoj chol 
čia. Už vieną s

baisiai siau- 
itę naujai su

sirgusių cholera Nuskaityta 23 944, 
o mirusių nuo choleros 10.723.- 
Nuo choleros Į prasidėjimo Rost- 
joj cholera susiiigo 112.985 žmo
nių, iš kurių 50.387 numirė. Bai
sus dalykas.

Tėvynės Mylėtoju 
Dr-stes Reikalai.

raštus T«v. Myl. D r-jos rel-‘ 
kuopos ir pavienios ypatus 
siųsti Dr-joo Lit. Kom. n»-

ŪKIS,
Valparaiso, Ind.

Visus 
kaluose. 
malonės 
rtui ir red'aktorii 

J. L 
501 Brick St.,

KUOPOMS ŽINOTINA.
Kaip jau bu 

kartus per orga 
nariams yra organas, siunčiamas 
pigiau, t y. tijc uP $1.50, todėl 
būtų geistina, kid kuopų viršinin- 

mėnes nius susirinkimus 
apie tai sąnariams, nes 

kad kiekvienas T. M. D. 
skaitytų organą 

vą” ir žinotų visus draugijos rei
kalaus. Apart to dar, kiekviena kuo
pa privalėtų išiirašyti organą ar 
ant pirmininko lar raštininko kuo
pos vardo. /tėjus mėnesiniam 
susirinkimui, turi kuopos raštinin
kas per susirinkamą, perskaityti vi
sus svarbesnius 
lūs ir juos nuoch

Kitas dar svambus dalykas T. M. 
D. kuopoms. Ki 
riau, daro sus|r

1 ro pranešta kelis 
ifią, jog T. M. D.

kai per 
praneštų 
geistina, 
sąnarys Lietu-

T. M. D. reika- 
ugniai apsvarstytu

.uopos, kaip paty- 
irinkimus “tik rei-

kalui atėjus, n^ periodiškai. Bet 
dėlei geresiiio platinimo ir veikipio 
T. M. D. kuopos privalėtų daryti 
susirinkimus kas mėnuo. Jaigu 
jau nebūtų kas veikti ar svarstyti 
per periodiškuosius mėnesinius su
sirinkimus, tai kad sąnariai, kurie 
maž-daug apsišvietę — mokytesni, 
paskaitytų ką nors, papasakotų, 
rengtų ginčus, debatus ir tas vis
kas atneštų didelę naudą. Links
ma man pranešti, kad mes, chica- 
giečiai, prisiartinant žiemai, ma
nome žingeidžius ir pamokinančiu* 
referatus* atspausdinti ant lapelių 
ir siuntinėti kuopoms. Tame da
lyke mums daug ketino pagelbėti 
p. J. Gabrys, parengdamas vieną 
kitą referatą. Taip-gi iš amerikė- 
nų liet, inteligentų tikimosi gauti 
daug medžiagos. Žinoma, tas vis
kas padarys šipkias-tokias lėšas, 
ypačiai referatų atspausdinimas, 
taigi, ar nebūtų gerai, kad kuo
pos tam tikslui tas mėnuo nuo są
narių dėtų po 1 centą. Iš to vie
no cento sąnarys apturės milži
nišką naudą, išgirs daug pamoki
nančių, reikalingu žinių iš įvairių 
mokslo šakų. Taigi draugai, T. 
M. D. kuopų nariai, apsvarstykite 
nuodugniai šį reikalą ir paduokite 
savo nuomones | organą, jos mie
lai taps sunaudotos. Gvildenki
me apšvietos dalykus; tie dalykai 
ypačiai priguli nuo T. M. D., 
kaipo liaudies švietimo- įstaigos. *

M. Bėdulis.

NAUJI SANARIAI.
Prie 103 kp. So. Manchester, 

Conn. Antanaitis J.
Prie 117 kp. Rbckford, I1L (nau-



ja kuopa) Gvazdikas, J., Aleksy
nas P., Deltuva P. A., Stoškūnas 
A., Vikerotas V., Sinkevičius M., 
Kielius And.

Prie 54 kp. ęiiicago Heights, 
III. Vaitkevičius L.

Prie 27 kp. Chicago, III. (Ant 
Town of Lake) Jamontas S.

Brooklyn, N. Y. Rugpjūčio 4 
<1. buvo čia T. M. D. 3 kuopos 
sušauktinis susirinkimas, kuriame 
nariai aplaikė V. Kudirkos raš
tus. Šitas vakaras padarė tikrai 
nemažą smagumą nariams. Įėjus 
svetainėn tuoj aus kiekvienam į 

. akis puolė didelė kningų krūva, 
ties durimis pasieny gražiai ei
lėmis sudėtų; visi įeidami į jas 
žiurėjo ir gėrėjos: “Tai, brolau, 
kningų ! Tai Kudirkos raštai I”

Kaip kuopos pirmininkas atida
rė susirinkimą ir apskelbė kningų 
dalinimą, tai visiems nušvito vei
dai ir širdįs pradėjo greičiau tak
sėti. Visi su pasiilgimu laukė 

;. gauti kningas, o gavę jas nešėsi 
į pašalį, su atsidėjimu vartė ir gy
rė, kad ėsa dailios.

Kningos, tiesa, gražios, bet mes 
linkėtume, kad jos T. M. D. na
riams butų nevien tuščiu pasi- 
džiaugimu, bet ir dvasiška nau
da: kad jos pakeltų jų dvasią, 
prablaivintų protą ir nuvestų juosi 
ant to kelio ant kurio V. Kudir
ka mus visus vedė — ant kelio 
pasišventimo ir darbo linkui Tė
vynės meilės.

Tikimės, kad T. M. D. nariai 
gavę šitas kningas, skaitys jas ir 
nueis ten, kur V. Kudirka geidė.

, Žemaičių Antanas.

loc, tomatų 4 skalinutės nuo 25 
iki 9qc.4 sausų svogūnų 70 svarų 
nuo $1.00 iki $1.25.

Vaisiai: obuolių bačka nuo 
$3.00 iki $5.25, persikų (peaches) 
6 skalinutės nuo $1.25 iki $2.00, 
bušelis nuo $1.50 iki $2.95, kriau
šių Cal. boxas nuo $2.50 iki $3.00, 
apelsinų boxas nuo $4.00 iki 
$4.75, mėlynės uogos 16 kvort. 
nuo $2.00 iki $5.00, juodiejie ir 
raudoniejie serbentai 16 
$2.00 iki $3.00, arbūzai 
melons) už vežimą nuo 
$275-

kv. nuo 
(water- 

$120 iki

leistas islaimėjimui.
Kur vieta parodai bus nusam

dyta, bus pranešta vėliaus. No
rinčios platesnių žinių, tesikreipia 
šiuo adresu:

M. šeškienė,
4518 Cottage Grove Av., 

Chicago, III.

...

M. M. Dūdas a.75, V. Brusokas 
$2.00, J. šulHs $ž.oo, A. Kriukas 
$1.50 ir M. šlik?f $1.00. '••• -

Viso labo*«ud$Jo $38.65.
Iždininka?flbuslvicnyjųsių kuopų 

T. M. D. Cfflčagflj.
tn it Jonas Bieiis.

Atidai 28 k p. Chicago, III. Pra
nešame, jog 28 kp. T. M. D. mė
nesinis susirinkimas bus 28 d. 
rugpjūčio, sekmadinenyje Aušros 
Vartų Šv. Merg. M. parapijos sve
tainėje, ant 23 ir OakĮey gatvių, 
7 30 vai. vakaro. Bus svarstoma 
T. M. D. reikalai ir dalinama Ku
dirkos raštai sąnariams. Apart to 
dar, J. Dagis paskaitys p.. J. O. 
Sirvydo referatą "Ką atnešė mums 
pastarieji draugijos judėjimai". 
Referatas yra labai žingeidus ir 
pamokinantis, todėl geistina, kad 
atsilankytų visi 28 kp. T. M. D. 
sąnariai ir kad kuodaugiausiai pri
būtų pašalinių žmonių ir prisira
šytų prie kuopos.

Į LIETUVIUS BIZNIERIUS.
Butų labai geistina, kad skyriuj 

“Komercija, finansai ir teisės” ga
lėtume turėti kuodaugiausia žinių 
apie lietuvių vedamus komercijos 
reikalus, apie- jų apyvartas ir tt. 
Šitokios žinios, galūtinai sutrauk
tos, galėti] duoti supratimą apie 
lietuvių biznių stovį, o iš to jau 
galima būtų paskui spręsti, kas 
reikia lietuvių pramonijos pageri
nimui.

Suprantama, kad be mūsų biz
nierių prisidėjimo invedamojo 
laikraštin skyriaus negalėsime tin
kamai ištobulinti. Dėlto-gi . krei
piamės į tamstas, pramoninkai ir 
biznieriai prašydami:

1) kad tamstos sutiktumėt pa
duoti pagal tamstų nuomonės nau
dingas tariamam skyriui žinias;

2) kad tamstos neužilgo parašy
tumėt apie tamstų biznio rųšį ir 
jo apkskrita vertybę;

3) kad praneštumėt apie kiek
vieną didesnį (nuo $300—500) 
pirkimą;

4) kad metų pabaigoj, kada 
tamstos suvedat skaitlines, praneš
tumėt, koki pas tamstas buvo už 
praėjusius metus apyvarta.

Visos žinios turi būti kuoteisin- 
giausios. Jaigu kas savo biznio 
reikaluose nenorėtų, kad prie pa
duodamų skaitlinių butų padėta jo 
pavardė, gali apie tai rašydamas 
paminėti — joki paslaptis niekam 
nebus išduodama nei-gi garsina
ma.

Tikimės, kad tamstos, supras
dami reikalo svarbumą, neatsisa
kysite jame dlyvauti.

“Lietuvos” Redakcija.

Suvažinėtas trūkio. Ignacas 
Navicku, atvažiavęs 9 d. šio mė
nesio iš Chicagos į Pietinę Chica- 
gą, apsistojo pas J. Aly tą, 8941 
Bu f falo Avė., iš kur vieno vyro 
palydimas nuėjo stotin, norėdamas 
važiuoti į Indianos .miškus, darbo 
jieškotų. Jį palydėjęs vyras nuėjo 
nupirkti jam bilietą, o jį paliko 
ant platformos. Navickas, trau
kiniui privažiavus, kokiu nežinomu 
budu pakliuvo po traukinio ratais; 
pirmiausiai jam nuvažiavo kojos 
leteną, paskui kojas ties keliais ir 
ties klubai^. Jo draugas sugrįžęs 
rado jį jau mirštantį. Taip atsiti
ko 12 d. rugpjūčio, prieš pietus. 
Velionis buvo 26 metų amžiaus, 
paėjo iš Kauno gub., Šiaulių pav.; 
Amerikoj išgyveno penkis metus.

Antanas Dourša, 27 d. liepos 
susimušęs su savo gyvenimo, sa
vininku H. Feitliu, 4420 Honore 
St., 12 d. šio mėnesio turėjo bylą 
Douršą apskundė Feitlis, nors ši 
pats į lituvio ruimus nuėję, 
pakėlė muštynę, bet vėliaus jo šei
myniškiai tapo sunkiai apdaužyti. 
Byla likosi be pasekmės. Abi pu
sės užsinuikėjo teismo iškaščius 
pusiau.

KOMERCIJA, FINANSAI 
IR TEISES.

Iš Chicagos 
Lietuvių Gyvenimo.

KAI-

Iš “Birutės” draugijos. 
tė” yra pasiryžusi tarnauti 
ir menos srityje iš visų 
Nors jau dabar “Birutės” 
susideda netoli iš dviejų šitmtų są
narių, bet “Birutės” valdyba, no
rėdama dar daugiaus patraukti 
Chicagos jaunuomenės (o juk jos

“Biru- 
scenos 
spėkų, 
choras

už paprastus
ne.
™gpj. —
geri 19%

.VALGOMŲJŲ DAIGTŲ 
NOS.

19 rugpjūčio Chicagoje kiauši
nių kainos laikėsi tokios: už ge
riausius — 23c., už gerus 20c., už 
vidutiniškus 18c.,
16c., už purvinus 9 iki

Kansas City, Mo. 18 
kiaušiniai, geriausi 22c. 
cento.

Pennsylvania valstijoj 
nuo 24c. iki i8j4—20c. 

Sviestas.
Chicagpj kainos buvo tokios: 

?xtra Smetonos 29c., pirmo sorto 
rxtra 27c., pirmo sorto 25)4c., ant
ro sorto 24%c., užpakuotas nuo

kiaušiniai

rugpj. 
pirmo

svie-
26 iki

rugpj. 
vakarų

nas lietuvis ar lietuvė prisirašytų 
prie “Birutės” choro dabar, kada 
dar priimami nauji sąnariai. Cho
ro repeticijos atsibūva kiekvienoje 
pėtnyčioje 8 valandą vakare. Mark 
\Vhite Sųuare salėje prie Halsted 
ir 29 gatvių. Už kokių 3—4 se- 
vaičių nauji sąnariai jau nebebus 
priimami. Todėl, kurie turite va
karais liuoso laiko, pasinaudokite 
šita proga, ir didelę naudą atne 
šite patįs sau ir visai mūsųtvisuo 
menei.

Su visais “Birutės’’ reikalais 
būtent: choro, teatro, lošimuose ii 
tt., meldžiame kreiptis šiuo adre
su: J. Dagis, 3252 S. Halsted st. 
Chicago, III.

Iš CHICAGOS, ILL.
9 d. liepos, š. m., vakarinėje da

lyje Chicagos, McCormick Svetai
nėje, paskatinus d-rui Rutkauskui 
prie aukų Vilniaus Tautiškam 
namui ir jam nurodžius neatbū
tiną reikalą namo, paaukavo tam 
mieriui sekančios ypatos: po $1.00 
aukavo: d-ras A. Rutkauskas, J. 
Stalilionis ir J. Kareivičia; po 50 
centų: S. Pocius, J. Dagis, P. Sto- 
gis, M. Juška, J. Jospaitis, Z. 
Stogis, M. Konapackas, J. Balči
konis, B. Lentauskas, P. Vaitiekū
nas, L. Rankauskas, P. Valskaitė, 
P. Tamošauskaitė, P. Bagdonas ir 
S. Bručas; po 25c.: S. Sakalauc- 
kas, A. Kriukas, B. Konoliauc- 
kas, A. Kriukas, B. Konoliauckai- 
tė, K. Kišunas, Z. Ponelis, M. Ci
nikas, J. Juška, P. Dūda, A. šan- 
čiulis, K. Dominas, J. Burkis, 
R. Zaura, J. Žilvitis, J. 
Kriaučiūnas, J. Josonis, K. Meš
kinis, L. Petrulis, S. Kriukai ir 
K. Ručas; smulkesnių aukų* 65c;.

28 d. liepos š. m. susirinkime 
28 kp. T. M. D. aukavo sekančios 
ypatos: P. Samsonas $1.00, Anta
nina Ulkaitė $1.00, Pranciška Mo- 
rozitė $1.00, J. Raugeviče 50c. ir J. 
Juška 50c.

20 d. rugpjūčio š. m. susirin
kime Lietuvos Ūkininko draugi
jos aukavo: P. Baltrūnas $1.50, 
K. Dominas $1.00, M. Juška $1.00, 
J. Kaminskas $1.00, F. Kuzmars- 
kis 50c., J. Šlapelis 25c. Sekan
čios ypatos paaukavo visos dienos 
15 liqx)s uždarbį: J. Biežis $3.00,

, VIETINES ŽINIOS.
PENKIEMS AGENTAMS 

ATIMTOS TIESOS.
Valstijos darbo komisijonicriai 

atėmė tiesas penkiems Chicagos 
agentams, sujieškantiems darbinin
kams darbą, šitų agentų vardai:

Bemhagen, H?,' 517 W. Madi- 
son str., už nesugrąžinimą pinin-

Bielskiutė, May, 1114 Milwau- 
kee avė., už tą patį.

Kameneckienė, Lena, 726 W.
14 gatv., už panaudojimą 
čių netiesotiems dalykams.

Sampson, Marijona, 171 
ington str., už apgavingus 
sinimus.

; Swidlewski, Walter, 1310 W. 
Chicago avė., už suktybes sugrą- 
iinime piningų.

Keturiems agentams duota per- 
ergėjimai:

Kramer’ienė, 4010 Indiana avė., 
už neteisingų žinių padavimą.

Lafkavič'ienė, 1628 So. Halsted 
str., už tą patį.

Loeb’ienč, 1346 W. 63 gatv., 
už tą patį.

Lehan, Frank, 132 Clark str., 
už melagingus apgarsinimus.

Darbo komisionieriai nutarė 
ateityj kuosmarkiausiai pridabot 
panašius agentus.

t a mai

Wash- 
apgar-

Joliet’e inkorporuota keistas ita
lų kliubas; jis vadinas “italų anti 
mašininis repu^liškas l,’ ”
Įdomu, ką gali turėt prieš 
blikonus mašinos.

klubas”, 
respu-

LAIŠKAS I iEDAKCIJĄ.
■f!?" T—t ■ ..

Gerbiamoji “Lietuvos” Redakcija:
Gal teiksitės, man paaiškinti se

kančius klausimus iš mūsų kalbos 
ir rašybos dalykų:

1. Kodėl nuo nesenai tapo įve
sta pirma į “Laisvąją Mintį”, o 
dabar kaikur ir “Lietuvoje” varto
jama daigtvardis: kningos. Ar 
tas gražiau kaip kuriems išrodytų, 
ar gal atrasta teisingesniu?

2. Kokia jūsų nuomonė apie žo
dį drūtas?

3. Ar lietuvių kalba, negalėtų 
didinti savo išsireiškimų turtingu
mą tokiais, kurie jau nuo senai 
atsako savo prasmei, paveizdan: 
drūtas, tęvas — laibas, plonas, sto
ras; kitokį prasmė: tvirtas, stiprus, 
apvalainis, plokščias.

4. Argi galima pasiduoti kokio 
nors pakraščio lietuvių įtekmei ir 
pasisavinti jų vartojamus nors 
klaidingoje prasmėj žodžius?

Su tikra pagarba,
“Lietuvos” skaitytojas.

1. Žodis kningos yra bendras su

slavų panašiais žodžiais (rus, 
knyga, lenk, księga); jaigu lietu
viai pasiskolino, kaip vieni mano, 
tą žodį nuo slavų, tai tas .yra įvy
kę senai, kuomet slavų kalbos vi
sos tebeturėjo nosbumes į - ę, ą. 
0), (du taip vadinamu “jusu” — 
didįjį ir mažąjį). Žodyje knyga, 

slavų kalboje buvo maža- 
sai jusas, kurs lietuvių kalboje ap
sireiškia, kaipo in, taigi ir księga 
lietuvių kalboje turi būti kninga.

Kitų yra manoma, kad kningof 
yra neskolintas, lietuviškas žodis: 
kai-kur senobiniuose lietuvių raš 
tuose, o ir lig šiol kai-kuriose tar 
mėse yra sakoma kningos — viei 
laugskaitoj — ir nežinoma vien- 
skaitos. Jaigu žodis kningos yr?

lietuviškas, tai jis> kaipc 
nosbumę dvibalsę in (ką 
iš senobinių raštų), irgi

grynai 
turėjęs 
žinom 
privalo, būt rašoma kningos (ar
ba knįgos), bet ne knygos. Tai
gi, šiaip ar kitaip, etymologiškai 
rašant, forma knygos nevartotina.

2. 3. 4. Apie reikšmę žodžių 
drūtas, tvirtas, stiprus mūsų rašti
joj buvo daug kalbėta (leiskim, 
klausime, kuo pakeisti maeną supli
kacijose), bet jokių rezultatų ne
pasiekta. Tai suprantamas daly- 
ks: lietuviui augštaičiui-rytiečiui 
žodis drūtas beveik tą patį reiškia, 
ką ir riebus, augštaičiui-vakarie- 
čiui beveik tą patį, ką tvirtas, že- 
maičiui-gi (druktas) beveik tą pa
tį, ką stiprus. Kiekvienam lietu
viui atskirai pavienėj šnek
toje ta ar kita reikšmė yra 
teisinga, bet visiems iš visų kraš
tų suėjus krūvon, pasirodo nebe- 
sutikimas. Ir čia neteisingai pa
sielgtume, jaigu vieniems, ar ki
tiems uždarytume burną. Tik lai
kas savo galybe galės šiame daly
ke ką nors padaryti.

PASKIAUSIAI GAUTOS 
ŽINIOS.

Paskutiniame taikos kongreso po
sėdyje (Stokholme) lenkai užpro- 

enkų klausimo nesvar- 
tongreae.stymą i tame

Rosijos valdžia nori surengti bau
džiavos panaikinimo jubilėjų, tačiau* 
prisirengimai nevyksta, 
“zemstvų” nenoriai ant to

daugelis 
tinka.

Rosijoj 
lera. bet 
ma).

viešpatauja ne tik 
Ir sibiriškasai maras

cho- 
(džu-

Rooeevelta* leidosi | kelionę 
gal Amerikos valstija*. Pirmą 
bą jau laikė Uties, N Y.

kal-

Buvęs kongreemonas Sibley areš
tuotas ui apgavystes ir papirkimus 
prie kandidatų nominacijos.

{vairiose valstijose prasidėjo 
kimų kompanija | legisliaturas.

rin-

šloChicagoje ant Halsted str. 23 
mėnesio dieną važiuojąs šiaurės link 
karas sužeidė 10 žmonių.

čia

JUOKELIAI.
RESTORANE.

Ponas (į tarną). Ar nėra 
mano pačios.

Tarnas. Taip, pone, aštuntoji 
skrybėlė po kairei.

(“Fliegende Blaetter”).

Teta paklausė savo mažylės gi
minaitės, kaip ji mano, kas patik
tų jos giminaičiui duoti kaipo do
vaną jo gimimo dienoje.

— Aš žinau — atsakė jinai,— 
’iet aš negaliu pasakyt, dėlto, kad 
dar esu per maža.

(“The Delineator”).

Boleslavas Zop< 
Karolis Kovarąl 
Ant Zamoraviči 
pas Kovarskas. 
Fr. Kirtis, 2. J.__ ____ , ________ „
deckis. Maršalką*: J. Gustaitis ir J. 
Mežlaiškls. " TT, /

elta, p roto k. sekret 
k«, finansų sekret 
ius, ' kasteriąs Juoza-

Pnokliarinkiai 1.
Samulis, 3. Ad. Ore-

KANCE-

Ivanovič. 
pogromą

ROSIJOS SLAPTOJ 
LIARIJOJ. 

~ Mike II. — Ivan 
nums reikia padaryt 
Finlandijoj.

— Tai negalima, tėveli.
— Dėlko ? Ar-gi trūksta žmo

nų ?
— Ne, tėveli. Bet kožnas vie

nas žydelis jau tapo užmuštas pra
eitam pogrome.

(“Wahre Jocob”).

MOTERS MINUTĖ.
— Aš busiu gatava už minutės, 

— tarė jinai savo prieteliui.
— Nebesiskubink — pasakė jis 

pro plyšį, palaukęs tūlą laiką. — 
Aš matau, kad man belaukiant 
barzda ataugo ir aš turiu eit 
si skustų.

nu-

APGARSINIMAI.
ŽMONĖS IŠSIGANDO.

Daugelyje vietų Suvienytose 
Valstijose žmonės yra labai iš
gąsdinti neparastai dideliu skai
čium mirčių, iš priežasties žar
ninių ligų. Męs norime patarti, 
kad, būtinai reikia turėti po ran
ka atsakantis vaistas ir vartoti jis, 
kaip tik bus pastebėta nors ma
žiausias vidurių nesveikumas. Toks 
vaistas yra Trinerio American 
Elixir iš kartaus vyno. Privalote 
jį vartoti visose vidurių ir žarnų 
ligose. Jis greitai nuvalo kraują 
ir draug sustiprina visą virinimo 
systemą, įveda ją į natūralinį veik
lumą ir kūnui duoda malonų pa
jautimą. Neprisidabojimu galite 
užleisti ligą ir ji tąsyk užviešpa
taus jūsų sy šteino j. Kiekvieną vi
durių sugedimą laikykite per svar
bią ligą ir visuomet vartokite Tri
nerio American Elixir iš kartaus 
vyno. Jis jums pagelbės. Gau
site vaistų sankrovose. Jos. Tri- 
ner, 1333—*339 So. Ashland avė., 
Chicago, III.

tINUTt 16 NEW YORKO.
Iš tenykščių daktarų tai Dr. Ferd. 

Hartmanas yra vienas ta geresnių
jų; jta gydo pasekmingai visokias 
ligas kaip vyrų taip ir moterų, o 
ypatingai slaptąses užsikrečiamas 
greitai išgydo.

Visiems atsišaukusiems per laiš
kus duoda tikras rodąs, kuogerlau- 
sia kaip jisai išmano; per tai nėra 
skirtumo kaip toli gyvenant, kiek
vienas parašęs lietuviškai, apturės 
sau rodą ir, kad reikės, geras gy
duoles, nuo kurių ligonis išgy*.

Patariama, kad sergantiejie, v|sa 
da. kreiptųsi pas gerą daktarą, o ne 
pas kok| šundaktarj, nigeri kurįs 
nekuriuose laikraščiuose garsinasi 
“Lietuvių Gydyklą”; tokie apgavlngi 
apgarsinimai neverti, kad tilptų 
laikraštyje. Patariama nesiduoti ap
sigauti humbuko Institutui taippat. 
kurie garsina numirusį, kaipo gyvą 
daktarą — buk gyvas ir gydąs ser
gančius (geriau jų kišenius). Nu
miręs daktaras nieko negali gydyti, 
bet tik puti.

D. L. K. Keistučio draugijos mi
tingai bus atliekami paskutinj kiek- , 
vieno mėnesio nedėldien| Juozapo į 
Kovarskio svetainėje. 2438 So. West- 
ern avė. Sekantis draugijos mitin
ga* atsibus 28 rugpjūčio d. pirmą ; 
vai. po pietų Buvusieji draugijos Į 
sąnariai, o taipgi ir norintĮs naujai 
(stoti užprašomi ^atsilankyti. Dabar 
pigus įstojimas — *1.00.

Jonas Urbfka*. ]
851 — 22nd str,- 

Chicago. III.

Leb. Gvardija D.L. K. Vytauto, I-osdiv 
Raitelių ant Bridreporto, Chicago, III.

Laikys pikniką nedėlioj 28 d. rug
sėjo (Augustl 1910 m., Tony Zo- 
pelio darže Summit, III. Piknikas 
prasidės »» vai. ryte. Tikietas 25c. 
porai. Užprašome visus lietuvius ir . 
lietuvaites, senus ir jaunus kuoskait- 
1 ingius tai atsilankyti J musų takil- 
mingų pikniką, kur bus pirmos klia- 
sos muzika, gralis smagius šokius. 
Bus gėrimo ir valgymo, galė
site linksmai laiką praleisti. Atsi
lankiusius svečius stengsimės! kuo- 
geriausiai priimti. Su godone.

Vardan Leb. Gv. D. L., K.1 V.

Paj ieškojimą i.
Pajieškau savo brolio Aleksandro 

Fetfngio, Kauno gub.. Raseinių'< pav., 
Šilalės valsčiaus. Balsių kaimo. Pirm 
20 metų jis, bedirbdamas kasyklose 
Springfield. III., neteko vienos kojos 
Jta moka lietuvišką ir vokišką kal
bas, bet dabar turbut daugiausiai -kal
ba angliškai. Jau bus 7 metai kaip 
negaunu nuo jo jokios žinios. Jaigu 
kas apie j| šluotų, arba ir jis pats, 
malonės doutl žinią šiuo adresu: 

Rcbert Fetting.
525 De Koven st., Chicago, III.

Pajieėkau savo pusbrolio Vincento 
Paluckio. Kauno gub.. Šiaulių ■ pav., 
Radviliškio valsč., Šeduvos pąrap., 
Bebruvų kaimo. Girdėjau, kad jis 
gyvena apie Vaukiegan. Illinois val
stijoj. Jaigu kas žinotų apie jį ar
ba jis pats malonės duetr man ži
nių adresu:

Franciškus
P. O. Box 548,

Aclinckaa .
Minersviile^ Pa

Pajieėkau savo brolio ^tan^lovo 
Dončausko. Kauno gub. ir palieto. 
Vilkijos vai., žibikėlių kaimo. 20 
metų kaip Amerikoje. Pirma gyve
no Bostone. 10 metu kaip nesulau
kiu jokios žinios Kaipo apie savo 
tikrą brolj labai norėliau dasizinoti. 
Jis pats ar kas kitas teiksis pra
nešti man šiuo adresu:

, Ignacas Dcnčauskas.
711 Lastern avję., JoJiėt, 111.

Pa j ieškau savo brelių Juczš Ir 
Jono Rakašių. paeina iš Kauno .gub.. 
Šiaulių pav.. Papilio kaimo. Girdė
jau. kad gyveno E. Chicagoj. ^teži
nau kur jie yra ir ar gyvi ar numi
rę. Kas apie iuos žinotų teiksis duo
ti man žinią šiuo adresu : 

A Barbora Rekašiūtė.
Box 643, i I Terryville. Conn

Pajieškau. Antano Kiušo, 
gub.. Šiaulių pav.. t 
veno Chicagoj.'į III. 
reikalų, 
adresu:

9 Cangar

o Kiušo. Kauno 
Girdėjau, kad gy- 

Turiu SNįarbų 
Prašau duoti žinią šiuo

Anė Norkyčia, 
str., Rumford FallJ III.

Pajieėkau savo pusbrolio Antano 
Žilinsko. Kauno guū, Panevėžio pav., 
Siaduvos parap., Liaudiški o kaimo; 
tris metai kaip Amerikoj, pirma gy
veno Shenandoah. Pa. Turiu svar
bų reikalų. Prašau duoti žinia šiuo 
adresu:

Juozais Stulginskas, 
120 Grand str., Daytoų, Ohio.

1 ■

Kansas City, Mo., 18 
sviestas smetoninis 28c.; 
;orto 25%c., antro 23%c.“ 

St. Louis, Mo., 18 rugpj., 
Sto kainos tvirtos nuo 
29%c- . .

Philadelphia, Pa., 18 
sviestas Jie. pabrangęs: iš 
smetoninis 32 iki 33c.

New York, N. Y., smetoninis 
31c., kiti šortai nuo 24 iki 29c.

Sūriai.
Chicagoj rinkos kainos buvo to

kios: vakarų dvyninis 16c., young 
Americas 17c., Limburg 14Y iki 
15c., brick 15c.

Philadelphia, Pa., 18 rugpj. sū
riai y2c. pabrango, paprasto sūrio 
kaina nuo 16 iki i6%c.

Paukštiena.
Chicagoj rinkos kainos 19 rugp. 

buvo tokios, gyvi: sparnuočiai 
13c., šio pavasario 16c., kalakutai 
20c., antįs 14c., žąsįs senos 9c.; 
užšaldyti: viščiukai * nuo 13JS iki 
14c., kalakutai 20c., antįs nuo 12 
iki 13c., žąsįs nuo 7 iki 8c.

St. Louis, Mo., paukštienos kai
nos tvirtos, viščiukai io%c., šio 
pavasario lį^c., kalakutai nuo 18 
iki 23 c., antįs nuo 9 iki 12c., žą
sįs nuo 6 iki 9c.

Žalumynai ir vaisiai.
Chicagoj žalumynų ir vaisių 

kvotacija 19 rugpj. buvo toki:
Žalumynai: salerai boxas nuo 

60c. iki $i.oot bulvės bušelis nuo 
80 iki 87c., žali žirniai bušelis nuo 
Si xx> iki $1.25, petruškų tuzinas

CHICAGOS LIETUVIŲ MO
TERŲ ATIDAI.

Chicagos Moterų Draugija “Ap- 
švieta” kaip praėjusią žiemą ne
snaudė, bet veikė pagal savo iš- . 
galės, taip ir ateinančią žiemą ren
giasi nuveikti nemažą darbą. Pa- • 
tyrus, kad lietuviškos merginos ir 
moterįs turi labai gražių rankoms 
dirbtų išdirbinių, Moterų draugija 
“Apšvieta” nutarė pradžioj gruo
džio mėnesio šių metų parengti 
lietuvių moterų rankų išdirbinių 
parodą. Nuoširdžiai užkviečiame 
Chicagos moteris ir merginos 
(tik lietuves) pasirūpinti ką nors 
gražaus, rankoms padirbti iki 
gruodžio mėnesio ir atsiųsti paro
dom Bus tai proga viešai pasi
rodyti, jog ir tarp lietuvaičių ne- 
apmirė dailė ir grožio supratimas.

1. Parodon bus priimtas kiek
vienas gražus daigtas tik rankomisl 
dirbtas; - -

2. dirbėja savo išdirbinį norinti 
parduoti, apkainos pati, o jeigu 
jis liktų neparduotu, atsiims at
gal;

3. kuri savo išdirbinį paaukaus 
draugijai, tas išdirbinys bus iš- <

Praucuzas, užsižergęs ant orlaivio, banho sieteliu sugauti garnį ir priversti jį, 
kad daugiaus vaikų neštų, tačiau* prancūzui sekasi nekaip—garnys vis nuo jo iš
sprūsta ir neklauso. .

JONAS BALCHA8, 
LAetuvts siuvėjas West North dalyje. 

Siuvame visokius motriėkus ir ki
tokius drabužius rudeninius ir žie
minius, dirbame geriaus kaip kokie 
žydeliai. Valom, dažom. negerus pa 

L ‘------ . Dirbame grei-
Meldžiame persitikrinti, tada 

mus

taisom ir proeinam.
f?' klUOTV ^yiit Ud pu 
daroma gerai ir greitai. 

Jonan Balchaa.
2239 W. 23 PI., Chicago, III. 

Telefonas, Canal 2024.

THOMAS I. MORGAN 
Advokatas.

(Kandidatas ant pavieto teisdario).
Veda krimlnališkas. civiliškas by

las; parūpina patentus, perski ras 
(divorce); peržiūri savasčių popie- 
ras; abstraktus, deed's ir tt. žino
mas lietuviškai visuomenei kaipo tei
singas ir geras advokatas.

79 Dearborn st, 328-330 Unity 
bldg., Chicago, III. Taipjau 

1613 So. Halsted st., Chicago,

Draugysčių reikalai.

III.

Paskutini* šio meto lietuviškas 
piknikas, rengiamas Lietuvos Sūnų 
draugijos, atsibus darbo dienoj 
(Labor day) panedėlyj 5 dienų rug
sėjo, 1010 m., Bergmanno darže, 
apie 9 valandų ii ryto. šiame pik
nike griežė pulki muzika, rasta vi
sokie gėralai, kvepenti cigarai, ska
nus užkandžiai ir įvairios zabovos. 
įžanga porai tiktai 25c. Dėl t ogi yra 
užprašomi ant iio pikniko atsilan
kyti visi letuvial ir lietuvaitės.

Su pagarba Lietuvos Sūnų Dr-Ja

Pajieškau savo giminių, Liudviko 
Doveikos, iš Bitpolu sodos ir Ma
rijonos Pustaies iš Kroki i ų sodos, 
abu Papilės parapijos. Kaus®-į gub., 
Šiaulių pav. Buvau gavęs nuo anų 
laišką ir jiems rašiau, bet' mano 
laiškas sugrjžo, nes buvo negeras 
adresas. Gyvena Chicago, ant 18, 
meldžiu, kad kas iš draugų ar jie pa
tįs kaip grėičiau atsišauktų. Turiu 
svarbu reikalą

Box 119,
F. Doveika.

Rivertcn, 111,

Pajieėkau pusbrolio Vladislovo Vi- 
torto; paeina iš Kauno gub., Pane
vėžio pav., Rozalinoe valsč., M eldinės 
sod. Jau 2 metai kaip Amerikoje. 
Po atvažiavimui | Ameriką gyveno 
apie New Warką, N. J. Kas žino, 
kur jis dabar yra arba jis pats lai 
teikiasi atsiliepti šiuo adresu: 

Juozapas Radinas.
Box 923, New Canaan. Conn.

Pa j ieškau dėdės Jono Jernsevi-
čiaus i* Vilniaus gub.. Trakų !>av^ 
Alotės vai. ir par., Malonių so<‘ 
dėdės Lalės, Vilniaus gub., *1 
pav., Butrimonių vai., Budos k 
Turiu labai svarbų reikalų. Mi 
kitę duoti žinių šiuo adresu: 

Misa L. N.. I ' 
Box 707, Gostfen, 1

Pajieškau1 keturių dėdžių: And- 
driaus, Juozo, Antano ir Vinco drau
gelių, Suvalkų gub., Marijpnii»iės 
pav., Šunskų valsčiaus. Meldžiu duo
ti man kinių Šiuo adresu: j <

Marijona šyrainskiutė,
Box 487, Munhall, Pa.

Pajieškomas Kazimieras Bielskis, 
apie 5 ar 6 metai kaip iš Rygos at
keliavęs; buvęs piltišku prasikaltė
liu. Reikalas labai svarbus. Jta 
pats ar žinati j| molonės pranešti šiuo 
adresu:

J. Ilgaudas A P. Garmus. > . 
1613 So. Halsted st., Chicago, III.

Pajieškau savo sesers Marijonos 
Kumeėiutėa. Pirma gyveno Angli
joj. Londone, o dabar jau 8 metai 
kaip nežinau, kur ji yra. Malonė
liau, kad ji pati ar kas apie jų ži
no praneštų man šiuo adresu: 1 • ’ .

Juozas Pilkauskas,
Jacobs Creek, Pa.

D. L. K. Keistučio Draugijos susi
rinkimas (vyko 14 d. rugpjūčio 1910. 
Susirinko apie 20 draugų ir visi su
mokėję po *1.00 atnaujino draugiją. 
Iki šiol draugija buvo visai pairus, 
nuo lapkričio mėn. 1909 jos kaso
je buvo bepalikę 1 centas. Dabar-___f _ ..
gi draugija tapo iš naujo ir gerai nazijos. pAjteško sau darbo Kreiptis 
suorganizuota, Išrinkta jo* vyriausy- 
bė susidedanti iš sekančių draugu: 
pirmsMis Jonas Urbikas, jo pagelb.

Jaunikaitis žinantis rusų, lietuvių, 
lenkų ir iš dalies vokiečių Ir latvių 
kalbą; baigęs Rosi joje 4 klesas gim-

per laišku* ar y pat iš kai sekant 
resu: Aleks. Davidonta. 1967



AUKOS.
Minneapollo, Minn. padegėliams 

lietuviams paaukavo:
žvirgždas M. 1; Januškeviče P. 

31; Javaišis S. $1; čepokas P. -1; 
J a vaišia V. $1; Pečeliūnas A 50c.; 
Petkauskas J. 50c.; Javaišis P. 50c.; 
Petrauskas J. 50c.; Januškeviče K. 
50c.; Miss Bertia 10c.; Graivas M. 
25c.; Kirša J. 25c.; Januškeviče J.

1 25c. Išviso gavau money orderį ant
$8.80. Aukautojams tariu širdingą 
ačių. Meldžiu Ir kitų lietuvių gal 
paaukautų kelis centus. Kurs žmo
gus nieko neturi, tam niekas nepra
žūva, bet kuris užsidirbęs kelis ska
tikus nusiperka būstynę. o ugnis jų 
sunaikina be jokio atlyginimo, tai 
tam yra didis širdies skausmas. 
Aukas galima siųsti vardu:

- Jos. Shnarsky, 
Box 88, Bloomville,

Reikalavimai

Wis.

Reiklingos prityrusios moteriškųjų 
drabužių siuvėjos-užbaigėjos (vien 
moterįs). Kreipkitės į Percival B. 
Palmer & Co., 266 Adams st

Pajieškau brolio Jono Rocevičiaus. 
Kauno gub., Raseinių pav., Linkuvos 

' Saumoviškio kaimo. 7 metai 
Amerikoje. Prašau duoti žinią 
adresu:

Fr Monstaviče, 
Bellvingrove, Norwood Park, III.

par.. 
kaip 
šiuo

6501

Ant Pardavimo.
Parsiduoda saliunas geroje vietoje, 

tarp lietuvių ir lenkų. Parsiduoda 
nebrangiai. Savininkas išvažiuoja Į 
kitų miestų. Atsišaukkite šiuo adre
su: 4554 So. Ashland av^ Chlcago, Ilk

Anglinis ir ledinis biznis, 4 ar
kliai, 7 vežimai ir tt. Gera proga 
atsakančiam žmogui padžryt pinin- 

- gą. Persiduos neperbran^ąi, nes sa
vininkas ketina važiuoti į Lietuvą. 
Atsišaukite šiuo adresu: M. Sve- 
čulis, Box 6, Palmerton, Pa.

Pardavimui 2 Storai su skiepu 
(rūšim), mūriniais rėmais namai už
pakalyje. $34 rendos į mėnesį. 42 
šimtai užmokesties savininkui užpa
kaliniuose namuose, 3220 Auburn 
ave„

No. 317. 2 lubų mūrinis namas, 2 
gyv. po 6 kamb. Lotas 25x125. Ran- 
dos neša | metus $372. Kaina $3.000.

No. 241. 2 Inbų mūrinis namas. 
16 kambarių. Lotas 125x125. Ran
da $504. Kaina .................. $4.500.

No. 241. 2 lubų mūrinis nmas, 4 
gyven. 2 — 5 r., 1 — 8 r., 1 — 4 
r. Lotas 25x125. Randos neša J 
metus $540. Kaina .......... $4.500.

No. 187. 3 lubų mūrinis namas, 3 
gyv. po 6 kamb., 2 maudyklos. Lo
tas 251125. Gatvės užmokėtos. Ran
da $564. Kaina ...................... $4.700.

No. 69. 3 lubų mūrinis namas. 3 
Su maudykloms. Lotas 27 *X>x«yv. 

127. Randos neša į metus $552. Kai
na.

No. 179. 3 lubų mūras, 4 gyv. 2 po 
6 rum, 2 po 4 rum., 2 maudyklos. 
Lotas 
Kaina

$5.300.

27x129. Landos neša 624.
.......................................  $5.500.

No. 238. 2 lubų mūras, akmenų 
priešakys. 2 guv. po 7 kamb., 5 r. 
mūrinis namas užpaklyj. Lotas 25x 
125. Randa $624. Kaina .... -5.500.

Kiekvienas iš tų namų yr vertas 
gero žmogaus. Ateikite apžiūrėti.

Norėdami platesniu žinių, kreipki
tės ynatlškai | musų offisą

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

Mokykla Šokių!

Prof. Julius S. užtikrina, kad 
kys šokti kiekvieną jaunų ar 
Išmokina valcų 6 rųšių ir teip, kad 
gali drąsiai eiti šokti publikoje. Telp- 
gi 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-čtų lubų. Atdaras nuo 
5 iki 8 vai. vakare.

Prof. Juliaus šokių mokykla 
daro June 25, Ji vėl bus atdara 
tomber 2. 
jau pradėsim Buck ir Wing 
Sept. 2.

išmo- 
seną.

užsi 
Sep-

Parsiduoda bučernė ir grocernė ge
roje lietuvių apgyventoje vietoje, 
biznis kuogeriausias, išdirbtas per 10 
SS. Smn*! Burtininkų Kazyros (Kortos)

šokt

Foreign A flomestic Neva Co. 
Foot of Market SL, -

SEATTLB# WA8h.
International News Agency, 

102 Wasbington St.,

•L Palianavttla, 15 MUbury BtraaL
J. Kalakauskas, 66 Miibury tt

“Lietuvos” Agentą:
Lyti ‘Lietuvą" metams ar pusei 
metų ir užsimokėti.

Voaas Jaaušaa keliaujantis Agenta> 
po Illinois valstiją.

Brookiyn, 
Ambrozėjus, 120 Grand 

A Leantauskas, 298 South let 
J oi Matulis, 262 Metropolitan

St

Baitimors, M<L
L. Gavrlls, 1834 N. Castle Street
Vincas želvls, 603 So. Paca st

Chicago, III.
J. I. Bagdžtunas, 2334 S. Oakley Avė.
Jonas Ilgaudas,
Zen. Jucevicze.
And. Jurevlčia.
Vtee. Links.
Geo. Pupausky,
K. Steponis.
Jonas Visockis,

1613 So. Halsted
118 ’E. 115th

3337 Auburn__
1813 Strlag 3t

1112 & Leavltt St 
849 — 34th St 

8139 Vlncennea

St 
st.

Rd.

P.
Cleveland, Ohlo.

Szukys, 1408 E. 25th

CAMBRIDGE. MASS.
Pet Bartkevičius, 877 Cambridge

Juoz.
GRAND RAPIDS, MICH.
Šilkas, 42 W. Leonard

GRANT W0RKS. ILL.
Jonas Liškonts, Box

Kar.

St.

St

8L

195.

H/ETFORD. CONN.
Lesevičiua, 40 Mulberry st

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

HAZLETON. PA. 
Shukls.Aut

a INDIANA 
Yssiulis,

103 N. Wyoming

HARBOR, IND.
3604 Deador

MINERSVILLE, PA 
Ramanauskas, Box

St

8L

531

vežimas, bogė ir visi įrankiai kuo- 
geriausi. Pirks pigiai, kas atsi
šauks anksčiau pas Ig. Tyškevičių. 
335 Kensington avė., Kensington, 
Illinois. I S

New Britaln, Conn. 
ipoala, 81 Ploasant

V. Ambrazevičla. 178 Fsrry

Street

PROGA! Parsiduoda lotas nauja
me mieste 
je ir labai 
niavoje”. 
negu kompanijos toje vietoje perduo
da. Lotas išmokėtas ir pirkėjas, 
gaus visas papieras pirkdamas. Prie
žastis pardavimo, Hga savininko. 
Norėdami smulkiaus dasižinoti atsi
šaukite ypajiškai arba per laišką se
kančiu adresu:

Peter Mankos, 
2239 W. 23 Place, Chicago, Jll.

Gary, Ind. Lotas gražio- 
parankioje vietoje —“biz- 
Parsiduoda daug pigiau.

Pittaburg, Pa.
Jonas A. Ignotas. 46 So. 22-nd
J. G. Miliauckas,

Street 
1811 Wharton

N0RW00D. MASS.
28 AuztlnB. A. Tumavičlue,

- Pstoreon
A VarrlkevlOius.

N. J.
70 Lafayette

Plttaton, Pa.
Ad. Bendlnskas, 42 Chesnut 
J Kazakevičia. 103 Ko.

St

8t

St

Parsiduoda naminiai daigtai, labai 
pigiai, iš priežstles važiavimo | Lie- j 
tuvą, norintieji greitai atsišauklt. 
Viskas yra tik metai kaip supirkta. ; 
nauji daigtai. Gera proga nusipirkti 
gerus daigtus už pigių kainų. Stan. 
Martinkonis,«."826 O’niel str.

Plymouth, Pa.
B. Poteliunaa. 345 E. Rivor St

Vienintčlią^n^fcplo ir literatūros iliustruotas laikraitis,* taL 
; pinantis riiptu* ir gerai apdirbtus straipsnius ii įvairių mo

kslo lakų: Utaųot, laitam Vbterijea, Santa Marilę, Briafijmia Kabia, 
k t. L, lygiai k srigiaaliftii prilyta apytakų ii nR gymiai

Kaina m0amą >1.00; pusei metų fl.OO; Į užsienį >2.50
Kas, frisiųsdamas mums prenumeratą, prisius iikirpęs ir 

*.!?*.!!,rSlnimą’ Ua gauB dovanas knygomis; utsirrlantiems 
L. Iiitf metams duodame knygų ui <1.81 utsiralantiema 

pusei metų ui 50e.
ReshnMnUt—Dovanas neilgai toduoslmeu

Adresas:

“Laisvoji Mintis.”
1401 N. Main Avė., - Scranton, Pa.

MUSŲ GERASIS. Dviejų velksmlų 
komedija. Parašė žemaitė. Vilnius, 
1909, Pusi. 26 ............................  10c.

NASLAITž Drama keturių veik
mių. Parašė M. Vallnčiua. Boston. 
Mass. 1909, puzl. M. Kaina .. 10c.!

PASISLĖPUS. Pa 1NUO AUDROS _ ,___________ _ _ ,
rašė žemaitė. Vilnius, 1909. Pusi. 16.1 
Kaina ...................   5a.

RAŠYBOS LAVINIMOSI DARBAI. 
Pradėdamonisioms mokykloms. Sutai
sė mokytojas 8. Vaznelis su pagal
ba J. J. Šiauliai, 1909. Pusi.
Kaina

11!

I. Gražus paveikslėliai, bot 
gražesni aprašymėllai. Vilnius, 
Kaina ................................

dar
1910.

10c.

liauji lozIkiUszil Veikalai.
Lietuviška muzika. ČESLOVO 

NAUSKIO.
V. Susiuva. UŽMIGO žEMft. 

statyta vienam balsui, fortepianul pri
tariant. žodžiai Maldonio. Peterbur
ge, 1909 m. ...................... 50c.

No. 799 Vytauto koncertinis mar
šas, muzika pijannl. Atminčiai D. L 
K. Vytauto pergalėjusio kryžeivius 
ties Žalgiriu 1410 m. Sutaisė P. 
Stankevičių. Spausta Leipcige 1910 
m., 3 puslapiai muzikos. Kaina 60c.

SOS

Su-

VI. Susiuva. Ta pati daina UŽMI
KI žEMfi. Mišriems balsams a 

capella Peterburge, 1909 ra. «. 50c.

VII. Susiuva. SKUBINK PRIE 
KRYŽIAUS. VieuAm 'baliui, forte- 
pianui arba varganam Ir smuikui 
pritariant žodžiai kua. M. Gustaičio. 
Peterburge, 1909 m. .............. 50c.

“Kaip Raszijil Lalszkus Ll^iuvlszkoju
fr flnollszKojc Kalbose.” ,h|

eelė d*k*VOTiaI ua kningelę “Kaip Rašyti Laiškus”. Knlp į
švH 8«rai sutotoyta ir iš jos yra labai lengva. išsimokinti^
kini Jo Tai yra geriausias būdas išstato-
Prisiuntimą*11*10* kalbo®- J*kav°Ju Jums P° «yWų už ; joti 

Z. Stelmokas, 238 Waldo st., Rumford Faile, Re.

ei. širdingai dėkavoju Tmstom už taip brangia dovaną knin 
tohf. «K“P ra*ytI lai6kua Itetuvižkoje ir angliškoje kalbose” Esl 
visados U2ganėd<ntaB ,r bu8io "Lietuvos” skaitytoju ant visad®

Jonas Butkus. Co., Campelllott, Canal tama.

•Pardavimui 40 akrų ūkio geriau
sios žemės prie Nevraygo, Mich., tik 
tris amerikoniškos mylios nuo mie
sto Nevaygo, pusė mylios nuo Broks 
Lake ežero. 20 akrų girios; (girių 
parduodamas gali tuos- piningus at
gauti) ir 20 akrų dirbamos žemės, 
kuri atneša geriausius vaisius. Par
siduoda už visai mažus piningus ir 
ant pigiausio išmokesčio, be jokio 
procento. Kožnas žmogus urdirbda- 
mas $9.00 į sevaitę, gali? didžiausių 
nkj ingyti ir gerui gyventi. Prasi- 
duoda iš priežasties važiavimo į Lie
tuvą. Skubotai prašau atsišaukti 
laišku arba asabiškai kožnų dienų po 

.penktų! vai. po pietų, tokiu adresu: 
John Samoška, 10 West Indiana st., 
North State st.. Chlcago, III.

TcVYNES MYLĖTOJŲ DR-STĖS 
CENTRO VALDYBOS ANTRAŠAI: 

Pirmininkas: Jonas V. Liutkauskas, 
120 Grand st., Brookiyn, N. Y. 

Vice-Primninkas: Pr. Butkus,
3252 So. Halsted sL, Chicago, UI. 

Raštininkas:( Jonas Dagia,
3252 So. Halsted st, Chicago, III. 

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

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

Literatiškasis Komitetas: J. Gabrys, 
11, rue Sommerard Paris, France. 
V. Jokubynas, 3152 Wallace st., 
Chicago, Iii. J. Laukis, 501 

lt, Valparaiso, Ind.
Brick

Visi žinote, kad burtininkai (Ame
rikoje vadinami Fortune Tellers) spė
ja žmogui laimę ar ateitį su pagelbų 
Kczyrų (Kortų). Ar toki burtinin
kų spėjimai iš nukeltu Kazyrų turi 
kokių vertę, mes apie tai nekalbė
sime, tik pasakysime, kad yra tūk
stančiai žmonių, kurie pas tokius 
burtininkus lankosi įspėjimui savo 
ateities ar laimės ir moka jiems už 
tai po kelis ir po kellolikų dolierių. 
Garsiausia ant svieto burtininkė bu- 
buvo tai pone LENORMAND Pary
žiuje, Francuzljoje, kuri su pagelba sa
vo Kazyrų visiems įspėdavo ateitį. Pas 
jų vaikščioja kelti Kazyras viso svie
to didžiūnai, kunigaikščiai ir karaliai 
ir kiekvienam jį ateitį įspėdavo.

Po myriui virš minėtos burtinin
kės jos Kazy ros pateko į svietų ir 
šiądien jomi naudojasi garsiausi svie
te burtininkai, ir kiekvienas, kas jas 
turi, gali su joms įspėti ateitį telp 
gerai kaip ir burtininkai, šios Ka- 
zyros su pilnu išaiškinimu lietuviš
kojo ir lenkiškoje kalbose, kaip jas 
vartoti ir kaip ateitį įspėti yra-dabar 
gaunamos musų štore. Kaina jų 50c.

šios Kazyros yra geriausia bovykla 
li tosame laike ir su jom, ne tik save, 
bet ir visus kitus geriausiai nubo- 
vysi šeimyniškuose ir draugiškuose 
susirinkit’uose.

Siųsdami pinigus ant kazyrų adre
suokite:

The Bridgeport Clothing Co.
3246-3248 S^, Halstsd St. CHICAGO. ILL

ROCKFORD, ILL.
Adomas Kazakevič'a, 310 E. State et

SO. CHICAGO, ILL.
Pet. Ostrovskis, 8701 Oommercial Av.

So. Boston, Mase.
224 Athens Street

28 W. Broadway.
N.

G.

Gendrolliis,
G. Gegužis,

•prlngfleld, III.
Tschilauckas, 1217 W. Jefferson St

Scranton, Pa.
Geo. Baltrūnas.
Juos. Petrikys,

2018 Luzerne St

•henandoah, Pa
Kryžanauskas, 38 E. Centro St

D. F. Simaitis,
Union City, Conn. 

66 Brennan et

Waterbu ry, 
J. žemantauskas, 39 
Jurgis žemaitis,

Conn.
W. Perta 

824 Bank

WorcMt«r, Mace.
Bernotas. 46 Ward

Męs Su j ieškom
Užčėdyjimui laiko ir galvasukto 

namų pirkėjams, męs sujieškojome ke
lis namus, geriausius kokius galima 
rasti už paduotą kainą, ir čionai 
|uos pagarsiname. Kas išsigali įmo
kėti trečią dalį, ar daugiu, ant tų 
namų tam męs trukstančius pinin
gus paskoliname lengviausiomis iš
lygomis.

šituos namus męs patariame pirk
ti .lietuviams:,.

No. 121. 8 ruimų mūrinis namas,
ant stulpų. Lotas 24x125. Randos
į metus neša $204. Kaina $1.600.

No. 232. 4 kambarių niūriais na
mas. Geroj vietoj. Lotas 25x125.
Kaina   ................;........ $1.600.

No. 230. 2 lubų medinis namas. 2 
gyenimai 1 — 5 r. 1 — 4 r. Lotas 
24x125. Randos neša į metus $216. 
Kaina ...................................  $1.700.

No. 156. 2 mediniai namai, 1 — 5 
— 4 r. Lotas 31x147, kampinis. 
1 ....... ....................... v. $2.000.

12. 2 namai, 4 gyvenimai po 
Lotas 25x125. Randa $384.

k .......................................  $2.000.
: 0. 2 lubų .mūrinis namas, 2 

po 6 r. I Aitas 25x135. Kai- 
.............................................. $2.500.

Kur gauti “Lietuvą.”
Galima gauti kiekvieną savaitę 

“Lietuvą” už 5c. pas šluos agentus: 
Brookiyn, N. Y*

73 Grand Street
65 Hudson Avė. 

315 Berry Street 
124 Grand st

EL Fromes, 
Ant. Jankauskas, 
T.
J. Milewskl. 

Simanavičius.

BALTIMORE. MD.
John Louis, 657 W. Baltimoie St.
J. Zebrauckas, 112 N. Green St

BROCKTON,
Pocius,

Chlcago,
M. Kaltis. 1607
J. Tananeviče,

Kaina

Kaina
No. 

gyv.

No. 4. 2 lubų mūrinis namas, 4 
Kyv. po 4 kambarius. Randa $480. 
Kampinis lotas 30x147. ^Tiktai f------

D. Bočkus.

MASS.
175 Ames St

III.
N. Ashland 

670 W. 18th St

ELIZABETH, N. J.
211 First

JERSEY 
AaL Rėklaitis,

CITY, N. J- .
234 Wayno

Lawrence.

Mentelių,

St

3t

101 Oak Street

85 Arthur 8t

Now Haven, Conn.
Vaitkevičius, 227 Chapel

PMIsdsIphla, Fa.

St

$3.700. JM. A. Ignotas. 1028 So. M Straat

Naujausios Knygos
gaunamos “Lietuvos” Redakcijoj.

APIE BALTRŲ-GIRTUOKLJ. Vaiz
delis iš gyvenimo Baltraus girtuoklio. 
Rygoje, 1909. Pusi. 32 ..............  10c.

ARCHAIOLOGIŠKI TYRINA HM AI. 
Gaidės apylinkėje. Kun. Juozapo žio
go. Su 21 paveikslėliu, (Iš “Lietuvių 
Tautos”). Vilniaus, 1909. Pusla
pių 23 .. . .................   49c.

ANTANO BARANAUSKIO, (A & 
kunigo vyskupo) laiškai į profesorių 
J«mų Baudouin'ą de Courtenay. (Iš 
ultuvlų Tautos"). Vilnius, 1909 m. 
Pusi. 28 .......................... *-............. 40c.

A. 01szewakia Bankoj 
galite aprūpinti visus 

savo reikalus
TOJ BANKOJ LlfTUVYS NOTARAS
Išdirba “Doviernastis” — Kon« 

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

Visokiuose potarljallškuoso reiks- 
ose krelpkitls į '

J. J. Hertnianowicz
(Notary Public)

3252 So. Halsted st, Chicago.

“DAGIS" 
Kritikos, Satyros ir Juokų Mėne

sinis Laikraštis.
DAGIS gražioj formoj knygos, ant 

geros popleros ir su viršeliais, viso 
20 puslapių kas mėnuo duoda skai
tymų.

DAGIS kas mėnuo talpina po ke
lis originalinins, lietuvių pieštus pa- 
\ ilkslėlins.

DAGIS bado visus be skirtumo, kas 
tik nusikalsto prieš visuotnėnę, todėl 
"Dagia” turi rastis kiekvino lietuvio 
name, tai yra geriausia gyduolė nuo 
visokių ligų Juk via toms yra rei
kalingas linksmumas ir juokai, o 
“Dagia” nesigaili straipsnių au įvai
riais pasišaiptmais ir juokais.

DAGIO kaina labai žema, tiktai 10 
centų num., arba $1.00 metams.

Siunčiant prenumeratą, adresuokite: 
“DAGIg” PUBL. CO, ‘

812 —• 33rd Street, Chlcago, III.

P. BRADCHULIS
Attorney & Counąclor at Law

132 S. Clark, Car.Madison St.

BURTAI. Zigmanto Priybylsklo 
vienaveiksmė komedija. Išvertė ir 
išleido Liudas Gira. Vilnius, 1909. 
Pusi. 16 .................................  10c.

DŽIOVA, JOS PRIEŽASTIS IR 
KOVA SU JA Dr. K. Jokanto. (Ma
rijampolės paskaita), Vilnius, 1909. 
Pusi. 38 ...............  10c.

GILSI. Dzūkų legenda Ir BOBU
TES VARGAI. Parašė Vincas Krėvė. 
Vilnios, 1909.' Pusi. 42 .......... 10c.

GIMDYMO SLĖPINIAI. Parašė VI- 
dunas. Labai naudinga ir verta per
skaitymo kiekvienam litą knygelę. 
Tilžėje, 1909 m. Pusi. 96. Kaina 45.

Id SEINŲ VYSKUPYSTtS HISTO- 
RIJOS. Parengė spauaon J. Basa
navičius Ir K. Grinius. (Iš "Lietuvių 
Tautos”), Vilnius, 1909. Puslapių 4L 
Kaina .............................................. 60c.

KLAIDA. Apysaka parašyta Laz
dynų Pelėdos. Kas šios ralLninkės 
velzdellus sk i tęs, tas žino jų vertę 
ir nesigailės šią knygelę perskaitęs. 
JI parašyta Iš lietuvių gyvenime. Vil
nius, 1910. ' Pusi. 520 ...... $1.00.

LIETUVIŲ 
' Draugijo* rašt 

VUaius, 1909.

TAUTA”. L. Mokslo

Atwood Bldg^ Room 8<X 
Tel. Fraeklin 117g.

rikoje. Veda visokias bylas, cirilUku ir kriuii-

Gyv. 31I2S. Halsted st., arti 3lnos
Telephone Y^rds 23BO

fa VYHH TIKTAI
kM MjtfKit matyta 

8«amjo< 
d*k$LO

CHICAGO. nx. 
ncar Harriaoa St.

Žingeidumai Patologo*
Žie|eidumai Outoolofijoa

Tlnnek teteku* !!«• 
liautu gyvo didumo

atsakinėja vi»okin» kiši
proga tave gyvenime. ., 

INŽEHGA I

lite toju, 
dalau.la

UUOSA AM nu* MOKSLO
M4 s*. StateSLCHlCAGO, $L

■8MBBMIM6III $1114^

AKIU LIGOS.
Ar turi galvos zkausmiuT

> Ar akys vandeniuojal
* Ar jas niežti?
, Ar teipgi ir spaudžiat 

Ar daiktai išrodo dvigubi?
J. Ar jie būva neaiškus, migletlf 

Ar turi uždegtas a leis!
> Ar jos greit pailsto skaitant?

DAUG ŽMONIŲ
, turi akių nesveik ujaų, kurių vtaa!
> nežino, ir sirgdami ne jaučia skau

smo ir nė jokio nesmagumo, bet
, Jie tnri nešioti akinius, kad Išgel

bėti savo regėjimu ateityj. 
Mokslinio laipsnio okulistas

S. GINBBVMG
> 2638 S. Hatot jd M netoli 21 g.

KOŽNAS OAUS DYKAI 
kuru prilipa ketoų 
«ixrkių, muiiį No. s 
katei lo<ę, didi U neto 
ItetuvUkoj kalboj, 64 
dideli puslapiai. Jame 

siu iri
X »'rU. n>«>t.-ų

i U ks ;>
perinu, kaip nuo 1ų 
apsisaugoti, kokias «y- 
duoio ku’k

k** yratrių krepiantti 
ir gydančių muilų. Per-

MĮSf futnų. El.*ktro gydan
aparatų, Bob>-ri- 

■’-tr •'>*'<’ nių Itoirblmų. Menų.
^^B Painų, štukų. Drukuo-

L - "V? j*mų Malinžlių. Ae
Bionikų, Koncertiną, 
Brltsų. PavinfeTonlų 

W V ir įimtai kitokių ko*.
nam reikalingų daly 

>0 kų. Rkirpk litą apgac.
tinimų * prlaiųsk mua, • tuojaua ganai viasi dy
kai kataltoef. Jobn L Ba<dsiu!ias, Propo 

JOHNą 8UPFLV HOUSC

Tamsta šlamšto gali iš- 
mokti nuo 4 Iki 6 savaičių. 
Kainuos tau tik 880. Mes 
duosime vija etią skutimo 
prie taisą. 8 >a amatas yra 
tinkamu perdėm visame 
•viets irtamista turtai ta
da savo ypatiikf verteivyt- 

•avo darbdaviu. Rašyk pati I
NOSSOKOFF’S BARBHR SCNOOL ! i

Pasidaryk tikrą

LAGER ALŲ
NAMIE

lt Jakui Hitai t tirti palkan tllnu utnkti

Pradinis puodelis, kurio pa
kanka pasidarymui 2# galonų 
puikaus alaus, siunčiamas dy
kai. Vyras, moteris ar vaikelis 

mokės tą alų pasidaryt.
D*r liantloo pareikalauk duodamo ui dyką 
p rūbinio puodelio Mat au ■atole prialųalme 
Hoftneliierlo alinto aiUakto paaldarynui »H 
ralioaų alaaa draugo an toegrato pamokint 
oaaia, taip daryti. Gali nasidaryt.pulkų alų 
koka yra daromu anoarnllu Vokietijoj ii 
Bsfmutoelo aUaio ritrakto. Gardu putojp 
tina gali būt padarytu n.mle i kelea mlaatu 
be jokio gatote. .Tai yra Ūtos alų. kart mėgo

pinlgaia apmokti ■ ii pora!untImo kaltų Ir 
Ir mea dykai priai.aimo ]■■■ pratini pro tolį, 
kurto yra gana pnetdarTmui tų gal o iu alaaa. 
Tuo vieku boa anmokė’a ir ji a tureelte alų. 
kokio d, r niekad aafdret. lieikalauda- 
mu panaudok pridėtų čia kuponą.

Ptttttt SA6BMB COUPON
JOBĄ HM HOFMMSTS*

HM'Bofmeiater Balldlet, Chicaso. Ui.
• __ ttraSStt A.- — / —■ ue

to h*ip psy for *sd sbipptof-
PASIRAŠYK ČIA- i. x -5

▼•Mi

Klek *tai turėjau vargo, kad parašyti laiškų angliškoje kalio c 
L?“ x&^raf metaa k»iP kankinuosi, bet visgi negalėjau laiško taip 

y.!b. .k&d ,anglikas Ji suprastų. Gavęs Tamstos kningelę ac 
? raėyti dabar jau galiu visokius laiškus anšliš

koje kalboje rašyti, nes šioje kningelėje yra visokių formų laiškai 
uz taip brahgių kningelę busiu Tamstai dėkingas ant visados.

Sim. Daniunas, Sparta, Wis.

1 ai ką. žmones rašo apie mūsų kningeię "Kaip rašyti 
kus lietuviškoje ir angliškoje kalbose".

Kiekvienas šią kningelę gaus dovanų, kurs užsirašys “Lie- 
tuvą ant 18 mėnesių ir užsimokės $3.00 prenumeratos.

Kurie jau turite “Lietuvą” užsirašę taip-gi gaus minėt# 
kningelę dovanu, jaigu atnaujins savo prenumeratą ant tolesni^ 
18 mėnesių užsimokėdami $3.00 prenumeratos.

^ita kningelė yra labai naudinga. Skaityk jos apgarsinimą 
ant sekančio puslapio, o suprasi jos vertę. Už piningus j. « 
niekam neparduodame, tiktai dovanojame ją tienjs. kurie užsi
moka $3*00 prenumeratos už “Lietuvą”, tai. jiems siunčiamą 
Lietuvą per 18 mėnesių ir šią kningelę duodame dovanų. j

A. OLSZEWSKI
3252 So, Halsted St. CHICAGO, ILL,

DIDŽIAUSIAS LIETUVIŠKAS
KATALIOGAS
Laikrodžių,Laikrodėlių; Muzikaiiškų Instrumentų. Drapanų 
ir šimtų visokių kitų naudingiausių ir reikalingiausių daigių, 

gaunamų pas

BridaGbort Clothind Go. GhiGaoo, III.
Kataliogas dalinasi ant kelių skyrių ir kiekviename skyriuje 
telpa sekanti daigtai: ' !
Or&DanU Skvrillie. Rasiu Drapanų Siutus, Ovcrkotius, Kelnes,

-L-.., , < . L ■ kinius, Kaklaraikščius, Pirštines, Kepures, Skiry. 
bėles Čeverykus. ir tt. j į ■ 4 h

Muzikališkij Instrumentu Skyriuje.
tas, Pikolas, Klernetus, Obojus, Fogotus, Soksofonus, Kornetus, Melolo- 
nus. Trumpėtus, Trombonus, Altus, Tenorus, Baritonus, Basus, Kontrabv 
sus, Bubnus, Cimbolus, Megafonus, Bandžius, Gitaras, Mandolinas, Citras, 
Ksylafonus, Autoarfus, Muzikos Dėžes. Fonografus, (Šnekamas Mašinas*, 
Pijar.us, Vargonus, ir daugybę kitų instrumentų.
Bižuterijos Skvriuie. R**'1® Laikrodžius, Laikrodėlius, Lenciurė 

l l -1— liūs laikrodėliams ir moterims ant kaklo

bėles Čeverykus. ir tt.

■■ « ■ — -1----- 1—liūs laikrodėliams ir moterims ant kaklo 11c
siejamus. Kompotus, Medalikus, Bronzoletas, Auskarius. Špilkas. Sa«ul 
Žiedus, Ir tL 

Tolesniame Skyriuje. Ras,teSk,abrlniusPei1ius‘ Lukšius, vidsj.,. ! 1— ciua Tacas, Fotografijų Kameras, Parišo
nūs. Žiūronus, Elektriškas Liktorniukes, Siuvamas Mašinas, Fontonit ea 
Plunksnas. Paišelius, Kalimorius, Brilvas, Šepečius, Šukaž, Pe i Inkus, Žir 
klūkęs. Pypkes, Fotografijoms Albumus, Mapas,' Globus, Stereaskopu 
Abrozus, Abrozėlius ir šimtus'kitų labai naudingų ir reikalingj dailei ų 

Kataliogas turi 160 puslapių, didelio formato su aiškioną Hiustracijo n* 
vjsokių daiktų.

Prisiųsk už 10c. piarkg pačio kaštam ir męs jį prisiusi m DYKAI.

'1

■ :

••R

J

Adresuoki! šiteip:

The BrldocDon Gloihlna įo.
3248 So. Halsted St,, X Chicago, III

re>e»e>e

Ar norite palikti turtingais'
Jaigu norite palikti turtingais, nepraleiskite; į šitos progas 

važiuokite j naujai statomą miestą GARY, IND. j Čia yra ge
riausia vieta darbui ir bizniui: stato didžiausius milžiniškus fa
brikus, fabrikai bus didžiausi visoj psaulėj. Dabar dar yra 
gera proga pirkti lotus; galima padvibubiuti pininjgus j trumpą 
laiką. Nelauk iki busi paskutinis, bet ateik arba atvažiuok tijęf- 
siog į mūsų ofisąį Pirkdami iš mūsų kompanijos pirksite 
tikru žemės savininku. Kurie per mus pirko, visi užganėdinti 
ir turtingi. Taigi ir tamsta ta patį dastosi jaigu atsišauksi pjnį 
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. Tarto
sios- piningas niekados neprapuls: jaigu kokioj nelaimėj, susi r g- 
tum arba nedirbtum, mes palaukiame tamstos mokesties. Mes 
statome namus ant lengvo išmokėjimo, išdirbam paskolas ir 
apdraudžiame nuo ugnies. 'Ir. ĮĮj

Gary Securities Co., Ine.
Capitol Stock 50,000.00

M. Rozenski, Vici-pns. Chlcago ofticcį
Main St. & 150 Ai. 668 W. 18th St.

6arj, Indiana. Chicago. III. -

PHOTOGRAPH1STAS
Padarome gražias ir dailias fotografijas labai pigiai, 
męs nuimamą fotografijas atsakančiai nuo veąeliją.

Męs kalbame liet o vilkai.
W. H. TOENGES

3452 So. Halsted Street CHICAGO
■■■■■MBBBBB
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Užrieto jaa.

lanka A. Olszewskio
3252 So, Halsted St, Chicago, I1L

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

teipgi iškolektuoja darbininkų neužmokėtas algas' ir pasko
lintus pinigus.

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

Išmaino pinigus visokių žemių ant amerikoniškų ir 
amerikoniškus ant kitokių.

Perka ir parduoda namus ir liotus.
Siunčia pinigus j Rossijų, Lietuvą, ir visas dalis sviete.
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 tarnysla 
visuomet geresnė už kitų.. Rašykite mumi apie šifkorčių 
ir rublių kainas, o mes mielai tokias Jums prisiusime.

Rašydami mumi visada adresuokite šiteip:

A. OLSZEWSKI
3252 So, Halsted St, Chicago, I1L

Knygele vena tiek aukso, kiek ji pati svtria.
Jos Vardas yra:

“Kaip rašyti Laiškus Lietuviškojo ir Angliškoje kalbose ’.
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 anęli'kos 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 
ir atsitikimuose j visokias ypatas: Laiškai tėvų į vaikus, vaikų 
į tėvus, vaikinų į merginas, merginų į vaikinus; tarnų į darb
davius, darbdavių į tarnus ir tt. Tie visi laiškai yra abiejose 
kalbose, viens lietuviškas kitas angliškas, teip kad rašėjas skaito 
iituvišką laišką ir mato kaip tą jatį laišką angliškai rašyti. Ra
šant angliškus laiškuš žmogus mato kaip surišti žodi su žodžiu, 
kaip padaryti pilnus sakinius ir tie sakiniai įsiskverbia žmo
gui į smegenis teip giliai kad jis juos jau ant visaila atmena 
Jokia gramatika, jokia kita knyga teip greitai ir teip gerai žmo
gų neišmolįins angliškos kalbos kaip kad virš paminėta knygelė. 
Žinoma' pi^m paėmimo šios knygelės, žmogus turi pirmiau per
manyti knygeles “Vadovėlis” N0.1209 ir “Rankvelis” N0.1300. 
kad gauti pradžią, o paskui jau imti knygelę "Kaip rašyti laiš
kus lietuviškoje ir angliškoje kalbose".

• Ši knygelė ne vein fmokina laiškus rašyti, ne vien mokina 
angliškos kalbos, bėt daf mokina ir daugybės kitokių labai nau
dingi! ir reikalingų dalykų, kokių pamokinimų jokioje knygoje 
nerasite. Ji mokina:

j.Kaip daryti kontraktus pirkimo, pardavimo, samdymo ir 
visokių formų biznio reikaluose; kaip daryti vekselius skolinant 
pinigus: kaip daryt testamentus; kaip vesti draugysčių reikalus, 
ir visoki .kiti pamokinimai. Teipgi mokina formų kaip žmonėse 
apsieiti visokiuose atsitikmuose; antai kaip apsieiti svečiuose, ap
silankymuose, supažindinime vieno su kitu, pakalboje \ieno su 
kitu, kaip užsilaikyti bankietuose, vestuvėse, krikštynose, pagra- 
buose, 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 
svetimų žodžių, vartojamų yvairiose kalbose, išverstų į lietuviš
ką kalbą ką jie reiškia.

Ši knygelė turi 293 puslapius. Yra apdaryta popieros ap
daruose ir audimo gražiuose apdaruose. Ji yra verta daug pi
nigų, bet už pinigus mes jos niekam neparduodame. Mes ją 
dovanojame tiems, kurie užsirašo musų laikraštį “Lietuvą” ant 
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 dOvar.ojame už dyką? Pir
ma todėl, kad mes norime kad kiekvienas lietuvys išmoktų an
glišką kalbą, kad paskui galėtų užimti geresnių vietą ar darbą 
ir pralobtų, o kada bus musų lietuviai turtingesni ir apšviestes- 
ni, tai ant tiek pakils lietuviška tauta ir kultūra ir rpes nuo tur
tingesnių daugiau biznio turėsime. Antra — mes norime, kad 
kiekvienas lietuvys skaitytų musų laikraštį “Lietuvą”, kuri tar
nauja žmonių apšvietimui ir kultūriškam jų pakėlimui, ir ant 
kiek “Lietuvos” skaitytojai pasidaugins, ant tiek mes galė
sime pagerinti laikraščio “Lietuvos“ įturą. Pasidauginus skai
tytojams, mes galėsime užlaikyti geriausias raštininkus, kurie 
parūpins žmonėms tikrai gerų ir pamokinančių raštų visokiose 
mokslo šakose. Laikraštis turi būti žmonių mokykla, jis turi 
mokinti žmonis to visko kas jų geravei reikalinga, todėl mes ir 
rūpinamės! laikraštį “Lietuvą” tokia žmonių mokykla padaryti. .

Lietuviai jau pradeda suprasti musų gerą norą, nes kasdięjj 
vis užsirašo "Lietuvą“ daugiau ir daugiau, ir gavę nuo mus 
virš paminėtą knygelę dovanų, kuodidžiausiai mumi dėkavoja 
iž jos išleidimą. . . ■ ■»,- 1

Todėl ir tu. broli, kurs šį apgarsinimą skaitai, nelauk, ilgiau, 
bet tuojaus prisiųsk $3.00 prenumeratos už “Lietuvą“, o mes 
ir tau prisiusime tą brangią knygelę dovanų ir siusime musų 
laikraštį “Lietuvą” per pusantrų metų. *

Siųsdami pinigus savo laiška adresuokite Steip:

A. OLSZEWSK1
S’SS Si. Hllslld Stml. .. CBICAGO, 1LL.

ar turi: e
Viduriu ligos. Ukketeji- 

ms, nedirbimo. Galvos 
nkanri-jinia, Reuma
tizmą. Odos ligos, Šir
dies ligos, Inkstu ligos, 
Kepenos ligos, Hemo- 
roidus, Skrofulns, Ner
viška nusilpnėjimą, 
Plaučiu ligos, Pilvo 
kataro, Neuralgia, Vi
duriu skausmus, Kata
ro noees ir gerklės, 
Bronchitis , Astma , 
Paraliža, Ausiu ligos. 
Akiu ligos, Patrūkima, 
Pūsles ligas, Visokius I 
išbėrimus, Kirminus,

žios arba chroniškas.
Prisiusk tuojaus 10 

centu markiems , idant 
apturėti garsinga knyga 
Dr. E. O. Colllns “Vado
vas iu Sveikata”. Ji yra 
neatbūtina kotnai Beimi- 
uai.

. NETUŠTI KALBA, BET FAKTAI g
darodo daktarų gabumą ir atsakomybe Ne gana būti gydytoju ir apsigarsyti laikraščiuose, betmnsn vargdl-.
euuu Lietuviai, * r>r.mti žmooįa, reikalauja daugiausiai buprantaučių, damnausiai šinančiu ir kuodaum- 'X- ausiai teisingų ir ^kiniAkų gydytojų, dėl pašelpimo Jų ir paleugvimmo Jųjų skaudėjimuose Mųsų serganti

Amonis ne gali išteksi mokėjimui Jų sunkaus ušdarbio už nieką, dėl pripildymo mokinančiųjų kišeninių daktarų ta mot 
l aitą hlngesnin tmn jų henanAHkn apgaudinėjamų v^Mų M

Tautiečiai! No tikėkit tokių daktarų saldiems žodžiams, pritaisytiems Jums, Jų apgarsinimuoee karino* Dažratate-visu £kU kelių ravej^blnančUĮ eilių, talpinamų laikraščiuose ir tokiu būdų jie Jkįbtoėj^ta T^myt  ̂v^bSt^ gS

CoUins Nuw York Ifaiikalilko Instituto gydytojui, yra žinomi Jums visiems. Jie pasišventė save nendai musų sergan- čių Lietuvių, per dangtį ir daugeli mėtų Jio tyrinėje (studijuoja) per ilgus metus, dSTgSTydyt kiek vieną, norfatanno 
senei apleistą, ar pagadytą per kitus gydytojas ligą, su geriausiomis ir pcikuiuMonrfs pasekmėmis.
, ori«i*>»blkų ir teistogų paliudijimu tą darodo ir laimingumas šimtų tūkstančių šeimynų gire .1
Jų žmoniškus gerus darbus. . ; . j

Collins New York Marti šališkas Institutas, užlaiko tiktai geriausius, gabiausius ir i-vi rM anai™ savo arnet^ gydytojus 
tyrinėjimui raistų ir ten nėra ligonio, karia Juos apleistų no užganėdintas arba no apturėjus reikalinga pagelba Vaistai, 
kuriuos tie gydytojai skiria, yra geriausi pasuolėje, per tai ir u tak&dos ne galima abejoti apie jų pMekmingumą. • 

, Jeig® kankina kokia porinto liga, ar tai pradžioje ar jau ulsisenėjusi, ne lauk kolei taps neišgydoma, bet ježkok 
pageltos tuojaus. •

Jeigu Jųsų liga reikalaą> ne atidedančios pageltos, rašyk arba kreiokis ypatiškai kuo skubiausei, o jeigu ne žinai ka: 
Tave kankina, pasiteirauk paamųsų gydytojus ar laišku ar ypatiškai, o Jie suteiks genaus) ir teisingiausi patarimą suvis 
dovanai. *

Tai yša kelias, kuriuo sąjiniKki Collins Nevr York Medikališko Instituto gydytojai darbuojasi, o tas padarė Jų vardą 
garsingu ir populiarilku. Rašyk tuojaus pas Dr. S. E. Hyndman, medikališką direktorių,

The Collins New York Medical Institute, *

140 W. 34th Street - New York City.
Ofiso valandos: šiokiomis dienomis nuo 10 vai. ryte, iki 5 vai. po pietų. Nedeldieniais ir Avantądieniaia nuo 10 vai. ryte, 

iki 1 vai. po pietų. Utarninkais ir petnyčiomis nuo 7 iki 8 vaL vakare. w

Dr. O. C. MEINE
DBNT1STAS

OfiSAS -hrnpu 31 ir Sc. Haiated gri.

LIUOSO UŽEISIMO NUZT. ii
Mokslisiko Žio|ekJUM.ŽiBojinrx(iilyl>e

čtK'IB tverti, v yru i. tikrai 
*91— —*** c at-'ltankykit į litą 

steLėtin| liueso ln- 
žengimo Musiją.

/jkL šimtai interesuo
/ V \ A jaučią pavydalą 
T > t y žmogaus kūnosvel-

tJ kam ir sergančiam 
E / stovyje. CbirurgU-
™ X operacijos,

V žingeidumai, keis- 
^L Z/ tomai, miliiniiku-

Ta. "***■ pHnaa
ifioritkas sanrin- 
kis kuris niekad 
ne buvo parodytas 
dykai iiam kraite. 

Esi užprašomas tikinėti nuostebumus Astronomi
jos, Fiziologijos, Cliemijos Ir Patboliogijos.

lazpanlsika lokvizlclja. Valkata Gaterija- 
Paveikalal IsakilaHii Ir Pagarsėjusiu Al—aa. 

LNLEIDŽIAMI TIKTAI VYRAI
LIUOSO (UŽĖMIMO MUZEJUS 

MOKSLIŠKU Ž1MEIDUMU
’SOSO CLARK ST., CHICAGO, ILL. 

arti Madison Gatves
žtdar s nuo 10 valandos ryto iki 13 vidurnrkčiM

Naujas Išradimas
Sustipriniasui Ir už'aikyasjt plauku i 
'I uks'ančlai p iką žmnlą atgavo į u ■
kfiispsukus •• laiko slinkimą p ati

formacija dyka*. Ar«*»aėms zŪioms reikia raiyll 
i> e Imi t kra-oi renki TĮ.

PROF. J. M. BRUNDZA
BROOW*T A SO. HM JT. MUILUI. REW IMI

DIDELIS ČEVERYKU 
IŠPARDAVIMAS

Vyrams, Moterims ir Vai
kams

Sterno Didelėj Krautuvėj
d 142-3444 Halsted St. Cbicago.

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

Madison & LaSalle Sts. Chicago.
Gydau visokias ilgas kaip šviežias 

telp ir užsisenėjuslas. Ypatingai vi- 
durių Ilgas, moterų vaikų ir vyrų.•

Teipgi gritclkau akinius ir patai
sau nesveikas akis.

Offiso valandos: nuo 9 ryto iki 6 
po pietų. Nedėlioms offisas atdaras 
tlktr.i pagal sutarimą-

-AR TURITE?— 
Ar turite Insurance Policy 
kuri mokėtų jums laike ligos 
arba sužeidimo nuo $20.00 iki 
$40.00 į mėnesį, o atsitikime 
mirties ir sužeidimo arba ku
rių nors sąnarių kūno praradi
mo.nuo $500.00 iki $1000.00.
Tokią Insurance Policy ge

ros kompanijos galite nusi
pirkt pas mus, mokėdami nuo 
$1.00 ir daugiau « mėnesi.
Chicagos lietuvius užkvie- 

čiame apsilankyt pas mus, 
kad galėtume paaiškinti vi
sas išlygas. \
J. J. tt6rtmanowlGZ.

A. OLSZEW5KK) BANKOJ

3252 S. Hilstii St, Cilcip, III.
——

23 AKMENŲ.
tilžkiili LilkrUh.

m 50,000 
KNYGŲ 

Vysai Dykai Del Viru
'V*

Ta knyga yra stebuklinga ir siustą yra tyk dėl vyra.

atgauti vvrikkuma, ioigydi ti nuo uznuodijima kraują 
arbasvpili.nubiegimaaiekšos, patrotitu atypribe,pučkua 
tr kitus ttmietimua, g negromulavima, patrotitu 
ėtvpribe, p'lva, kiapenu, inkstu ir pūsles ligas, roma- 
tlzma, gonorrhoea arba triperi, naujai Įgautas lyras, 
jiriGtura ir vysaa vyru lygas, gal būti išgidomaa sava 
fuunuae privati Akai, slapta ir labai pvgiai. t

* U igauta knyga, parak is jutui kodėl jus 
lp galėt galutina] iaigyditi. Kn/ga ta yra 
įlos, katros ture žinoti kožnas vedes arba

» Ta, dykai igauta kny(— 
kentat ir kalt. __
krautuvė Šimoa, katros ture__ „______ - ——
Icvedeo vyras. Ta knyga yra paraiste per Daktaru, 
katras ataydave ilgo lajka tyrinėja u ttt, apecijaliaku 
lygu.Tmnykit, jog U knyga yra aini U vynai dykai, 
nemokam ui pačto, ing užpečetita konverta. Nesiusk 
nekokiu piningu, tyk parašik sava verda, ir'adresa ant 
•ėmiaus padubta kuponn, katrų siusk mums še odena.

DYKAJ GAUTOS KNYGAS KUPONAS.

33L&KH,

ROYSI8 GYDYTOJAS KKW TORIO,

Ferdinand Hartmann
PRANESZA NESVEIKIEMS VY

RAMS IR MOTERIMS SAKYDAMS: 
nereikia ilgiau sirgU ir vargyUs Ilgoms, 
nes ai Jus išgydysiu; todėl, kad ai per 20 
■etą tyrinėjas medicinos mokslą ir gyduo* 

* les, ui tai žinau, kurios geriausia gydo

■ta patekinę New Terke iigydiiaa daugiau 
žraonią, negu koks kitas daktaras telp* 
pat plačioje pasaulyje. Aš Ugydilaa takias 
Ilgas, kurią jaa nieks neįstengė pagelbėti 
irkitl daktarai buvo pripažinę už neligy- 
domas;~« per ką turiu daugybes padėkaro* 
ulę Ir ui moksliškas darbus uitai, kada

KRAUJAS YRA TAI PAMATAS SVEIKATOS IR GYVASTIES.
Gyduolėe, kario* nepataiio kraujo yra negeros ir negali < 
išgydyti ligas, nes blogas kraujas, pradžia visokių ligų 

Užtikrinu, kad mano visos gyduolės yra pritaikytos prie kiek
vienos ligos; už tai ir daugiausia sergančių išgydžiau ir tuos, 
ką kiti daktarai neįstengė.
Pasarga! aš nesu Ingtltatas, aesideagla nemirusio kitę daktare vardu, 

ne bambuku, ne nigerh šundaktaris, — bet TIKRAS DAKTARAS ME
DICINOS Ir sergantį, kurį aftaltniu tai ir išgydan.

SKAITYK ŠTAI KĄ IŠGYDYTI RAŠO:

Tegul bus pagarbinta* Jmus Kristus.
Daktaras Hartmnnaa, esu neišpasakytai dėkingas, 

už išgydymą mane nuo ligos abolno nupuolimo ant sveikatos- 
nusilpnėjimo, kę gavau tą liga per saužagiavima,

M. ANDRŪ8ENKA8. •
. Clairmont, Gal.

New Tark, 5 Gag , MIS.
Aš žaosin pasirašą^ alądtagai dėkavojn Dr. Perš. HsitsiaBst, et 

ligydymų asa l’foe, kairi kaaklno nu< per S metas, ekraASjiaiM 
riš rieaee, psgeSteta em,tr krrajo; kee labai aras priverglca. 
Nore klU D.|rtent* ligyd-V. bet, kad Dr- Hertmenu petalkė, grei
tai ir psaattškat ligyėptl, tad priprayetų, kad esi geras daktaras 
New Tarka.

Pilnas «u<^pnės FR. LEVAČEK8, " .
t MbW. 60 81., Nsw York, N. Y.

Teiaybe paįki ur save kalba. Geresniu darody* 
* rgąu negalim reikalaut.

Kad sergi pats arba tavo pažįstamas bei sesuo arba brolis, jei 
negali ateiti nėna įkirtimo kaip toli gyvenate, parašyk apie liga 
lietuviškai, aš dmoriu rodą ir > -

loGYDYSIU: .
8k auddjim) sąnarių, kaulų, strėnų, kojų, pečių ir nedirbimą vidurių 

Galvos skausmą, širdies ir plaučių lięaa, snnkaus kvėpavimo, slogų irnusilp- 
nėjusius vyrus, dyspepsijoa, nervų ligos, taipgi nuo jaunystės klaidų, įgau 

’ tų nesveikumų, sėklos nubėgimo, blogų sapnų, visokių užsikrečiamų slaptų- 
lig . Teip-pa t MOTERŲ: skausmingų mėnesini*', baltųjų tekėjimo, gum- 
lioligų: neatbokit* kad kiti daktarai Jums nepagelbėjo, aš kad angliniu, tai 

lir ikvydysiulvieliasir ulsisonėjusias visokias ligas. Geriau, kau ii kario 
pas niano atsi-Uuktumėt, pirmiau negu kur kitur. Rašyk kaip moki ir kaip 
jauti nęsveikumussavyjs, a| suprasiu, ištirsiu, kad reikės pritaikysiu gy

duoles. kqr[oš yra naujausio išradimo o apturėsi sveikatą. Aprašuut Ilgą,’ 
'klausiant rodos visada adresuoti ant mano vardo taip: <

218 East 14-th St. New York, N. Y.
Ofiso vai. nuo 11 ii ryto iki, 5 vai. po plot. Nedėliotus nuo 10 iki 1 po piet.

©
 Naujiena Kuri Nudžiugins ir 

Palinksmins Daugel Sergančiu, 
Silpnu Ir Nualintu Vyra 
viikaa. nupuolęs sveikatoje? Ar perrengei tiesas areikatos 
arbairamtos? Ar manai apsivyti? Ar ėai tinkančiam padė
jime užimti užduotis ženybinio <ytenimo ? Jeigu yra matisu- ’ 
nė abejonė jog r*uda«l už«lrilku«i chroniška liga dugnyje 

. tavo klų^stvtai aultauk ant šemtaus paduoto adreso, o ap. 
turtai patariau ir iitiriuėjimų dykai? Mes iėtirinėaitae tavą 
visai dykai. Ir jeigu išgydymas bu» galima*, tai mes Išgydy
siu* ui kotemiausų kalnų. Ne užsidedi ant sav^s jokių pa- ’ 
relgų atsišaukdama* pas mus dėl.bemokcstiuio pasiteiravi
mo. Mpa peratatyslme padėjimų viso dalyko t krvje šviesoje, 
o tada galėsi gydytis jeigu norėsi.

NjI Oderio Norolks Mokėti Pakol Nebosi Užganėdintas Savo LocnoJ 
Mintyj kad Mos Esamo Teisingi, Pilnai Atsakanti Ir U įsitikimi.
nesveikumų inkstų, pūslės ar šlapumo ravelių, jeigu jauti nesmaguma 1- skausme, jeigu randasi 
koks padėjimas dėl kurio nesinori kreiptis prie šeimyniško gydytojaus, kaipo tai: silpnumas, ner
viška negalė, silpna arba sumažinta atmintis, nemiegojimas, gėdingumas, uubėgimai, n u varvėjimai, 
silpninanti sapnai ir Išnaudota gyvybė; jeigu turi gusuotas ir susisukuses gyslas, jeigu kenti nuo 
užsikrečiamų ligų kokios nebūt rūšies kurios tamistai daro nesmaguma; jeigu turi nori viena 11 ' 
skaitlingų Ilgų kurtom vyrai gaUlrat apimti; jeigu kenti nuo pertankių dasileįdimų; jeigu turi vo
tis, skaudulius burnoje ir ant Ifežtavto; jeigu plaukai tavo slenka; jeigu turi slaptinga ligų; jeigu 
turi užauodlntų kraujų arba nors vienų H ligų kurių auka tampa vyrai—TAI MES GALIME TAVE 
IŠGEDA TI IR TA PADARYSIME. Ateik pasikalbėti su mumi didžiausiame privatiškume ir se
krete, o mps padėsime atsikratyti nūn visų kliūčių kotrumptausiam laike. Mes tarime labai dideli * 
patlrimų gydyme tokios rūšies ligų ir užtikrinama išgydymų. Mes netiktai pnlengviname, bet išgy- 
dome tikrai Ir ant visados. Ateik tr pasižiūrėk ant skaitUaus lietuvių kuriuos mes išgvdėme. Mes ■ 
išgydysime telp tikrai kaip aUlianksi pas mus. Silpni vyrai, kurie nustojote viltį pasveikimo besi- . 
gydydami kur kitur, ateikit pa* mus, mes atkreipsime ant jus musų specijuliškų atyda telp jog at- 
gaupita savo vyriškumų ir busite Vadovais tarp savo sandraugų.
PATARIMAS IR IŠTIRINtHMAS VISAI DYKAI. GYDUOLES DYKAI IĘI IŠGYDYMUI *

CHICAGO MEDICAL CLINIC
344 SO. STATE ST, arti Harrison Salves, CHICAGO, ILL.

Musų ofiso valandos yra n no 10 valandos ryto iki 4 po piet ir nuo 0 Iki T vakare. Jeigu negali 
atsišaukti tarp tų valandų, tai guli atsišaukti tarp 10 ir U Myliom Atsišauk •••hišk.i 

^Maa kalbame Italu v likai.

I

Mes Išgydom Vyrus
Mps trokltam. kad vist, karte Žra eenžgantalinti sa kitai* 

gydymais, ateita pas mua Ir p.imėgiatu musą tikrą ta ištiki- <■ 
m? gydymą. Męs paaiikinMm tau dėiko kili gydymai tore* 
MiŠgydė ir kaip mj» tarė ligydyslm.

Kraujo Užnuodysimas• ** ” rią ligoni* nenori kreip.
n* prie Mmyniiko gydytojaus, rudos plėmos, lopai barnoje, 
skauduli* ant nežiurto, slinkimas plauką, skausmas kauluo
se, sąnariuose, plėmos aut kūno, jauslu* tekanti skauduliai. 
MES IŠGYDOM ŠITOKĮ PADfiJIMA-MES NELOPOME. 
Blllhnrrimoi Ar kankina tarf nabėglmai paeinaatlnuo RlIUuRIllIdi Paržengimo g .mto* tiesą, vyriški silpnu-

° —i. nosiinima*, silpt.* atmintis, gaivos
skaudėjimą L plėtnai prieisi akis, nerviikumas, skausmai strė
nose? Ar pats ėsi apimtas nors vienu K tą ženklą? Ateik pas 
mos, męs tave išgydysim ne* kitaip nereikalauji mum mokėti.

Melnas Nusilpnėjimas •££ 
mas, negalingnmas prie darbo arba linksmu
mu gyvenimo, nuilsima*, yra iru* gėdinanti 
silpo urnai, irtu A U D Ėjimai YRA PAVO
JINGI- PASIRODA VIK SU MUMI DABAR.

Odos Nesveikumai
lopą L ne tobu

lumai. žaizdos skauduliai, pageltonavus ir 
Mblyiku* oda, pajuodavę paakiai. Vyrai, yra 
jum nuo to visko vaistas, atsiSaukiaut pas 
mus ant gydymosi. GALI UŽMOKĖTI KA
DA BUSI IŠGYDYTAS.

Inkstu, Pūsles ir Sėbrus Nesveiku* 
m3j Inkstą nesveikumas gali iisivystyti 
lliai į pavojinga* komplikacijas, ta jeigu ne- 
atbotas, pagimdys kitas ligas ir komplikaci
ja*. Ar manai apsivesti? Ar esi tikrai sveikas?

'lliftSl/iiMAimAi Nedaro skirtumo koks ta-uzsiKimsimai »«•«<»•
)ei<u tamistf kaukta* de

ginimai, plikinantis ilapinimaa, pūslės nesveiku
mas, erzinimai, tankus noras Utuėtinlmo, mys 
ligj'dom viriui minėtus padėjimus be vartojimo 
peilio if be siuntimo į iigonbutį.
CssJIssimsaI Uidegimal, sutinę ir skausmingiouiiniinai kan^ .1^*.

uzslsetAfg ligos kurios padaro 
gyvenimu nelaimingu. IŠGYDOMOS ANT VI
SADOS BE ŽUDIMO LAIKO.

Gazuotos ir Susisukę Gyslos
dasl visur ant žemesnės dalies kūno, bet daagiau- 
slal kairėj pusėj; jos padaro tmog^ labai neramu; 
yra silpnas velkantis jautimas daugmai uuolatai. 
Gyslos yra užčiuopiamos ir a u rodo kaip botagas.

Atsi&auk taojaus jeigu esi klapate.

State Medical Dispensary
150 SO. CLARK STn arti Madison gatves, CHICAGO, ILL.

Ofiso valandos: nuo 10 ryto iki 4 po piet. Nuo 6 iki 7 vakarais. Ned&dieniais 
ir šventadieniais nuo 10 iki 12 tiktai. Ypatos geidžiančios gydymo turi atsišauk
ti arabiškai, nes ligos negali bot gydomos teip pasekmingai per susirašinėjimą 
kaip ligoniui atsišaukus pačiam. Nerašyk bet atsilankyk.

VYRAI IŠGYDOMI 15 DIENAS “
Nerta išgydyti kiekvieną vyrą aazgant] išpUriasa lytišką dalią gyslą, atriktarą,, užaikre

mi tikrai išgydau.
NomoMk ui gydymą ba naudos — mokėk už tlįirą Išgydymą.
Aš tikrai išgydau ligas *k

Slaptas VjnĮ LIjm

Plautių Ligas.
iią ligos tikrai išgoma mase vė
liausia bodu, širdies ligos.

(Ištyrimas Dykai.)

sveika*.

Sp.ojaH.fas vyrą ir 
moterų ligų.

Mitini Ligos.

gos tikrai ^gydomos. Užpakai,-

Kraujo Užmdjjiau
ir visos odos ligos, kaip v* pučia.

AŠ KALBU LIETUVIŠKAI.

Dr. ZINS Cšicsgo.
)

■>
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