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POUTISKOS ŽINIOS.
MASKOLIJA. ___ -

Mirtis intekmingiausio Mas- 
< kolijoj žmogaus grafo Leono 

Tolstoi’jaus į šalį nustūmė vi
sus kitus reikalus. Prieš gelžke- 
lio stacijos užveizdos namelį 
Astapove, kur su mirčia kovojo 
Tolstoi, rinkosi pulkai žmonių 

• iš aplinkinių ir iš visų kraštų 
laikraščių korespondentai. Dak
tarai darė, kas tik galima suma
žinimui kentėjimų mirštančio se
nelio ir, kaip jie sako, paskuti
nės jo valandos buvo beveik be 
kentėjimų. Užgeso jo didėįį, 
jautri dvasia kaip liampa, pa
sibaigus aliejui.

Tarp susirinkusiu prieš staci
jos užveizdos namus buvo ir sta
čiatikiškojo synodo atsiųstas po- 

Barsofonius, kuriam buvo 
sugrąžinti

pas
prisakyta mirštantį 
glėbin stačiatikiškos bažnyčios, 
jaigu jis to panorės. Bet jo prie 
mirštančio neleido.

Ant galo atsidarė durys ir su
sirinkusiems pranešta, jog gra
fas Tolstoi numirė. Visi nu- 
tilo, žmonės nusiėmė kepures, 
o daugelis verkti pradėjo.1 Visą 
rytą iki pietų rinkosi iš visų ap
linkinių žmonės ir visus leido 
kambarin mirusį didvyrį pasku
tinį kartą pamatyti. Kambarį, 
kuriame kūnas gulėjo, papuošė 
eglaitėmis. Kūną daktarai in- 
balsamavo ir pergabęs į Jasnają 
Poliana. į vietą, kur jis gyveno ir 
dirbo per ilgas metų eiles. Leis
ta nuimti paskutinę fotagrafiją, 

„ o skulptorius Guenzberg nuėmė 
nuo veido maską,

Prieš mirtį Tolstoi išreiškė 
norą, kad jo kūną palaidotų ant 
kalvutės jo ūkėj Jasnaja Polia
na, kur jis, vaiku būdamas, dar 
nepažinodamas skausmų, koki 
paskui jo širdį spaudė, linksmas 
ir laimingas bėgiojo - ir siautė. 
Bet drauge išreiškė norą, kad 
laidotuvės, atsibūtų kuopraščiau- 
siai, be iškilmių, be gėlių ir be 
visokių nereikalingų ceremonijų. 
Bet pasilikusi šeimyna sutiko 
leisti mirusį pagerbti, jai
gu publika to geistų. Mirusio 
draugai nutarė tuos namelius, 
kur Tolstoi mirė nupirkti ir juos 
kaipo atmintį laikyti.

Didysai kuningaikštis Mikalo
jus Michailovič šeimynai Tol
stoi’jaus atsiuntė telegramą su 
išsireiškimu sanjausmo ir gai
lesčio.

Nors caras synodo perdėtiniui 
išreiškė geismus, kad Tolstoi’jaus 
kūnas būtų palaidotas su stačia- 
tikiškčs bažnyčios ceremonijoms 
ant stačiatikiškų kapinių, bet 
Peterburgo mitropolitas Anto- 
nius, Kijevo, mitropolitas Flo- 
rian, Maskvos mitropolitas Vla- 
dimir, taipgi stačiatikiškojo sy
nodo perdėtinis nutarė mesto ant 
Tolstoi’jaus prakeikimo nenuimti; 
visiems Maskolijos vyskupams 
telegrafu uždraudė laikyti pa
maldas už mirusio Tolstoi’jaus 
vėlę. Uždrausta laidoti kūną su 
stačiatikiškos bažnyčios ceremo
nijoms. Svetiškoji valdžia, nors 
caras ir pats Stalypin kitaip no
rėjo, žada remti visoms pajie- 
goms bažnyčios perdėtinius ir 
daboti, kad jų prisakymai būtų 
pildomi. _

Tolstoi tapo bažnyčios iškeik
tas 1901 m. Ne kartą popai ban
dė jį atversti, priversti atšaukti, 
tą, ką jis rašė, sudeginti savo 

|raštus, išnaikinti ilgų metų dar
aus, išsižadėti visų geriausių 
minčių ir jausmų. Bet supran
tama, kad raštininkas, kuris* vi
są gyvenimą savo mintis laikė 
teisingoms, jų atšaukti negalėjo.

Bet ir Maskolijoj atsiranda 
laisvesnių pažiūrų popai, kurie 
Tolstoi’jaus paminėjimui laiko 
dievmaldystas nepaisydami fana
tiškų mitropolitų prisakymų.
. Maskvos policijos perdėtinis 
uždraudė teatrams dėl Tolstoi’
jaus mirties sulaikyti perstaty
mus, bet dramatiškajį teatrą at
siėjo uždaryti, nes aktoriai atsi
sakė

litiškojo veikėjo, ^Juliaus Ferry, 
einant drauge su prezidentų 
Fallieres .‘Prancūzijos ministerių 
pirmininkui Briandui, ant jo už
puolė koksai - monarchijos šali
ninkas ir būtų gal labai sumu
šęs ar sužeidęs, jaigu žmonių mi
nios ir serginti kelią gvardijos 
kareiviai nebūtų urnai pagelbon 
atėję. Bet visgi užpuolikas 
Briandui sudavė veidan su abiem 
kumščiom. Susirinkę - žmonės 
pagriebė užpuoliką ir būtų jį ap
daužę, bet Briand sušuko, jog jis 
nesužeistas, kad užpuoliką rei
kia ginti Jį nuo minios ir at
ėmė kareiviai, nes žmonės kamš- 
čiomis ir lazdomis perti pradėjo. 
Jį tuojaus nugabeno teisman, kur 
jis pasakė savo pavardę. Yra 
tai Lacour, sąnarys monarchistų 
organizacijos; savo užpuolimu jis 
buk norėjo parodyti vien 
nekentimą respublikoniškos 
kos.

Prancūzijoj lankosi dabar 
rikoniškasis kariškas laivynas, 
parodymui prilankumo Amerikos 
Prancūzijai. Prancūzai labai 
širdingai priima amerikoniškus 
jūreivius, rūpina jiems pasilinks
minimus, važioja Paryžiun, bet 
svečiai spėjo jau prancūziškai 
policijai nesmagumą padaryti. 
Mieste Cherbourge ir Breste, ku
rių uostuose sustojo Amerikos 
kariškiejie laivai, ant gatvių su
sipešė ir su peiliais susipjaustė 
jūreiviai jųodparviai su baltpar- 
viais; vienas, indurtas pilvan, li- 
gonbutin nugabentą^, ten pasi
mirė, Tas atsitikimas, žinoma, 
prancūzams ne labai malonus.

jant vien tarp savęs partijoms 
parlamente, jis nieko krašto ge
rovei negali nuveikti. Todėl As- 
quitt mano dabartinį parlamentą 
paleisti ir paskirti naujus rinki
mus, kad tautos išrinkti naujieji 
atstovai pasakytų, ko tauta nori. 
Manoma, kad parlamentas bus 
paleistas 28 lapkričio dieną.

Vis krikščionį*: lenkai, lietuviai, 
rusai. Atmetus žydus, kurių yra 
veik pusė visų Vilniau! gyven
tojų, palieka kokie ' 100 tūkstan
čių. Iš tų “pusę atskirus vaikų, 
moterų —\ kurie nepasineria, iš
eina, kad iš 50 tdkstaačių vii

lošti.

PRANCŪZIJA.

savo 
tvar-

ame-

1$ LIETUVOS.
Iš VILNIAUS.

Alena Ceprinskaitė, žinoma 
rai lietuviams iš “Litwos” 
šytoja-poėtė, iki šiol rašė lenkiš
kai Pirma, iki ji nesusipažino 
su “Litwa”, rašė lenkiškai eiles 
apie savo numylėtąją Minsko ša
lį — vietinis patrijotizmas že- 
rėte žėri iš kiekvieno lapelio jos 
išleisto prieš porą metų Vilniu
je eilių rinkinėlio. Paskui pa
mylėjo platesnę tėvynę — visą 
Lietuvą — ir ėmė rašyti puikias 
patrijotiškas eiles, kad ir lenkų 
kalba, bet lietuvių dvasioje. Da
bar pradeda pamažėlį rašyti jau 
lietuviškai. Pirmąjį tokį ban
dymą paduota “R. Garse” (No. 
76). Poetei dar sunku, matyt, 
susidoruoti su lietuvių kalba, ku
rios ji tik mokinasi. Ale ilgai- 
niu ji galės tarp mūsų poetų 
užimti gana žymią vietą. Svei
kiname!

ge-

švietimo reikalams Vilnaius 
mokslo apygardoje švietimo mi
nisterija paskyrusi yra mokėti 
pridedamųjų 276,780 rublių kas 
metai. Tie piningai apygardos 
valdybos taip išskirstyta: Vil
niaus gubernijai — 60,049 rub., 
Kauno — 66,504 rub., Gardino 
— 111,735 rub., Vitebsko — 16,- 
325 rub., Minsko — 20475 rub., 
Magilevo — 1,692 rublių.

— Vilti* —

VIDURINĖ AMERIKA.
Demonstracijos neprilankios 

Jungtiniams Valsčiams šiaurinės 
Amerikos, pakeltos Meksiko res
publikoj, buvo tik pradžia. Ten 
rengiama buvo revoliucija prieš 
valdžią prezidento Diazo. Revo
liucija buvo surengta pietiniuose 
Meksiko apskričiuose, bet kįlo 
per anksti mieste Pueblo, todėl 
nepasisekė. Valdžios atsiųsti ka
reiviai Pueblo sukilėlius suval
dė, nes kituose miestuose suki
limo nebuvo, jis turėjo kilti ne
dėlios dieną, tai kitur revoliuci-.---------„ ---- ----- —
jonieriai nebuvo prisirengę. Su-walingi teatrų įrengimai pritai- 
valdžius revoliuciją Puebloj į 
valdžios rankas pateko svarbus 
revoliucijonierių raštai, iš kurių 
valdžia sužinojo revoliucijos va
dovus; kas iš jų nespėjo užsienin 
sprųsti, tuos suėmė ir tokiu bū
dų revoliuciją pirm laiko žlugo. 
Nedėlios, dieną, kada turėjo vi
sur sukilti revoliucijos šalininkai, 
perėjo ramiai niekur riaušių ne
buvo, vien mieste Santa Cruz 
Žacatuas revoliucijonieriai ban
dė. Bet kaip praneša, juos su
valdė, nors susirėmimuose 'Už
mušta keli šimtai kareivių.

Karštai Jungtinių Valsčių re
miamas buvęs Nicaguos revoliu
cijonierių vadovas Estrada, ar, 
geriau sakant, taipgi Amerikai 
patinkantis jo brolis, užėmęs pre
zidento vietą, jau spėjo parodyti 
ne tik savo žiaurumą pasielgime su 
pasekėjais kitų partijų, į kurių ša
lininkus jo kareiviai iš kanuolių 
šaudė, o kitus iš Nicaraguos išvai
kė, uždarė nepatinkančius jam 
laikraščius, bet spėjo susipykt 
ir su daug svarbesniais — siti 
Anglija ir su Vokietija, nes ne
nori vokiečiams ir anglijonams 
prezidento Zelayo ir Madrizo iš
duotas koncesijos prapažinti. 
Apgynimui savo ūkėsų naudos 
ir pagazdinimui Nicaraguos į 
Corintho uostą atkako angliškas 
ir vokiškas kariškas laivas.

Spalių 10 d. naktį pasibaigus 
lenkų teatrui ir išvaikščiojus vi
siems žmonėms ir net artistams 
užsidegė šiemet ką-tik pataisyta 
miesto salė. Paliko tik nuogos 
sienos. Lenkų artistai turi daug 
nuostolių, nes sudegė visi rei-

symai.
Toj salėj 190$ m. lapkričio 21 

ir 22 d. s. k. buvo garsusis Di
dysis Lietuvių Suvažiavimas.

Spalių u d. I. Lenkų juokų 
laikraščio “Bomba” redaktorius 
p. Mikulskis už caro garbės įžei
dimą Teismo Rūmų nuteistas 1 
metams tvirtovės. Pirmą kar
tą už tą patį dalyką p. Mikuls
kis buvo išteisintas, bet proku
roras padavė antru kartu.

II. P. p. Umiastovskiai (tė
vas ir du sūnus) už 1905 m. 
ir prigulėjimą prie baltgudžių 
revoliucijoniškos partijos “Hro 
mada” nuteisti visam amžiui iš- 
tremiman ir atimta visos teisės.

— Lietuvos Ūkininkas —

VILNIAUS GIRTUOKLIAI.

Prof. Aug. Vroblevskis, kuris 
laikė “Rūtoje” paskaitas apie al
koholį, paskelbė dienraštyje 
“Kur. Wil.” indomių žinių api< 
girtuokliavimą Vilniuje. Jisa 
apskaitė iš policijos kningų, kiek 
Vilniaus policija suima per me-’

• Laike atidengimo Paryžiuj pa
minklo garsaus prancūziškojo po

Iš GARŽDŲ, Telšių pav.

- Prie-pat sienos kareivis nušo
vė žmogų. Eita jo iš Prūsų, ro
pę bevalgant.. Kas jis, iškur 

♦ Ir kur ėjo, nežinia. Metų apie 
1 ant rankos nebūta dviejų 
'pirštų. f

Girgždienės vaiko, vakarienę 
pavalgius, išeito žydams kontra
bandos nešti; nors jis sugrobta 
už 4 varstų nuo Girgždienės na
mų, vienok kareiviai, atbildėję,

į metus paaigeria tkip, kad juos 
policistai, nelyginant kiaules 
tvartan, turi suvarinėti policijon, 
kad nekeltų .gatvėse betvarkės 
ir trukšmo. T ’ * '
daugiausia darbininkai amatnin- 
kai. Inteligentai ir “ponai” pa
sigeria namuose. O jų pasige
riama ne mažiau. Pridėti dar 
mokslus einantį jaunimą, kurl< 
taip-pat mėgia pasigerti, bet po- 
licijon nepakliūva, nes labiau sau
gomasi, bijodami pavarymo iš mo
kyklos. Ogi ir darbininkų ne 
visi policijon pakliūva. Tikrai, 
kad pasigeriančiųjų iki proto ne
tenkant, bet nepapnolančiųjų po
licijos .globon, yra tris kartai 
tiek. Taigi teisingai apskaito p. 
Vrobl., kad Vilniuje pasigeria 
kas meta mažiausia 12 tūkstan 4 
čių žmonių, pasigeri* taip, kad (tame sodžiuje įsteigti mokyklą, 
nu-t o ja būti zmonvinis. ia tūka- Susirinkimui buvo pranešta, jog 
tančių iš 50-ties tūkstančių! \ a- vyriausybė mokyklai įsteigti duo- 
dinas, kas ketvirtas žmogus Vil' da 2.100 rub. piningais ir me- 
niuje pasigeria taip, kad jį reik-. džiagą iš valstybės girių,, pas
tų varyti policijon išsiblaivytų l^uj ajg^ mokytojui. Iš vals- 
O dar Naujųjų Metų sutikimas / įįaus gį reikalaujama, kad duotų 
ir Velykos, kuomet retas iš vyrų apie , dejimtinę picciaus, 100 
nepasigėria?I!.... -rub. piningais įrankiams intai-

Tos skaitlinės paųkte šaukias |»yti ir suvežtų medžiagą. Rei- 
blaivininkų apskĄli alkoholiui kalingiausia pąsirodė įsteigti mo
kovą ’ •*- - ~

lO^UMk ■ vi.,

bekratydami. Nieko nerado, 
jodami pasakė: tuos namuos 
šunies neliks; visus išsius į 
limą šalį.

Girgždienė rauda, išgirdus 
kią naujieną; raminama, a^ako: 
jie gali žmogų užmušt, kur ne
galės išsiųst. Bal-nas.

— Viltis —

Iš 
nei 
te

to-

I* PUŠALOTO, Panev. pav.
P. Juozapas Kazokauskis, že

miečių viršininkas, spalių 9 d. 
buvo , sukvietęs Pušaloto vals
čiaus ingaliotinius nutarti, ku-

piningais ir me-

pasigirsi. Alinės kad ir buvo 
panaikintos .nuo pradžios 1909 
m., bet girtuokliai tebegyvuo
ja. štai šio mėnesio 11 d. par
važiuodama iš Tauragės * gerokai 
inkaušusiu draugu iš Matiškių 
sodžiaus, B. Gertas labai sužei
dė peiliu į šoną M. Šeputį. Var
gu bepagis. Draugavo juodu 
nuo pat mažens; buvo kartu 
Amerikoje ir pargrįžo šį pavasa
rį, o dabar jau pjauna viens kitą. 
Už ką? O-gi prisigėrę ką dau- 
giauš bedarys ? %-

Dar turiu priminti apie pa- 
gramantiškių talkas. Kad ir 2—ą 
deš. žemės turi, bet talkų neap
sieina per mėšlavežį, kūlę, linų 
mynę. Susirinka talkon daugiau
siai jaunimas, per dieną dirba, 
o naktį ūžia. Neapsieina be ano
dijos bei degtinės. (Anodiją 
čia geria stikleliais). Talkinin
kų nemandagias kalbas, apsiėji
mus, o kartais ir kitą ką galima 
pastebėti Kartais, šaukdamas, 
į triobą inbėga vaikas ar mer
gaitė, kad Kaziukas ar Motieju
kas dega anodijoje! Troboje su
junda. Viens bėga §ian, kits 
ten.... sustoja muzika grie- 
žus.... tuo ir pasibaigia talka.

, Mažai mokąs.
— Vilu* —

išaiškint tokį neišmintingą su
eigos nutarimą. Ir ištiesų! Vi
sur žmonės stengiasi kuodau- 
giau platinti šviesa, įsteigdami 
mokyklas, kur galima su augš- 
tesniu mokslu, tik Naujamiestie
čiai, anaiptol, bijosi šviesos! Už 
tai gi gėda jums, Naujamiestie
čiai!.... Bet šį dalyką dar ga
lima pataisyti Girdėjau, jog per 
metinę sueigą žem. virš, ketina 
vėl pakelti klausimą apie mokyk
lą. Taigi, Naujamiestiečiai, su
sipraskite ir sutikkite perkeisti 
šią mokyklą į dviklesę, kurioj 
mokslas yra augštesnis ir nau-= 
dingesfiis. Nepaisykit tokių kal
bų, kad “iš dviklesės mokyklos 
duonos nevalgysi”,' Neužmirš
kit, jog mokslas ir šviesa — tai 
mūsų galybė!....

— Šaltinis —•

IŠ ŠIMONIŲ, Ukmergės

Atidengta nauja dviklesė 
kykla. Tai linksma žinia.

— Šaltinis —

ap.

mo-

pav.

žūtbūt”.
— Vilti®

. “ r — 
IŠ KAUNO.

kyklą Gailionių sodžiuje, nes per 
•1% myĮios nėra niekur mokyk
los. Bet kaip pačių Gailionių, 

(taip ir kitų sodžių ingaliotiniai 
naujųjų sąlygų nepriėmė ir nu-

Anot paskutinių
Kauno bažnyčios* frtaj įvesti • Pušaloto vsls-
lietuvių kalba giesmės ir pa- ingaliotiniai blogai tamau- 
mokslai. > s**0 rinkėjams sodiečiams,

— galmi^ — _ atsisakydami nuo mokyklos,
išP-lė Vieta Saglinaitė, Kauno Jiems r€,k^ im,i P«y«b* 

Garnio” redaktorė, užrašyta .ta- PiMvttio miesto tarybos.
čiatikė, priėmė katalikų tikėjimą 
ir spalių 4 d. št. Trejybos baž
nyčioje sužieduota au mokytoju 
p. Škėma.

— Viltu t-

KAUNO GUB. BLAIVUMAS.
Sulig paskutinės f valdiškosios 

apyskaitos — kiek kur Rosijo- 
je išgeriama degtines, pasirodo, 
kad mažiausia išgiriama Kau
no gub., Čia kiekvienam gyven
tojui atsieiną į metus tik 4—5 
bonkos degtinės, tuo tarpu ki
tose valstybės gub. išgeriama 
apskritai po 10—11 bonkų. Tai
gi Kauno gub. vis dėlto pasirodo 
esanti blaiviausia visoje Rosijo- 
je. Ačiū Dievui ir už tai! Be 
abejonės, ne mažus Jame nuopel
nas mūsų veikliosios “Blaivybės”.

— Vikis —

Iš PLUNGtS, Telšių pav.
Spalių 3 d. per Ąniolų Sargų 

atlaidus kun. Bojorinas apskelbė, 
kad spalių 29 d. š. m. atvažiuos 
“Tėvas Kazimierts’^ (kapucinas) 
laikyti misijų, kurios tęsis per 3
dienas

Lietuvos
i valtis.

. It SIJtflRŲ, 
Šiaulių pav. iiautių vals.

čia įšventinta nesenai pasta-
j” (baž-

Vilniaus punvija suima uiv- Via jsvenunia . nCSCTiai 
tus girtųjų. Pasirodo labai daugi 7ta senatikių “pibldnė” ’(*_„ 
Taip antai 1909 metais buvo šu-|nyčia), pastatyt* valdžios lėšo- 
imta išviso girtuoklių 3.300 žmo 
nių, iš to buvo 18 nuošimčių mo ■ 
terų (paleistuvių). Šiais metai; 
iki spalių mėnesio 1 dienos Suim 
ta buvo 3,559 žmonės, 
linėmis remdamasis p. Vrobl. 
ja, kad per tuos tris 
nesiūs suimta bus šiemetai 
žiausia kokie 700 girtuoklių, 
ir pažymėta, jog mets į meta 
girtuokliavimas Vilniuje bent 
kiek mažinąs, bet ne perdaug. 
Džiaugties toli-gražu negalime. 
Tik liūdėti, jog 3.000 žmonių, 
taip pasigeriančių, reikia po- 
licijon vesti, kad tenai prasiblai
vytų! 3.000 žmonių pavirstančių 
iš degtinės tvaiko žvėrimis, nu- 
stojančiųjų proto! Ir tai kas me
tai! Beveik po 9 žmones į dieną! 
Tai pasibaisėtinai didelis nuo
šimtis. Kaip susekė p. Vr. •— 
tarpe tų suimamųjų girtuoklių 

jog dabartinėse sanlygose; kovo-]žydai labai retai tepaaitaiko.

ANGLIJA.
Sutaikyti Anglijoj parlamento 

žemesnįjį rūmą su ponų ramu, 
kad jis išsižadėtų tiesos atmesti 
žemiesniojo rūmo užgyrimus mi- 
nisterių pirmininkui Asquittui 
nepasisekė ir tarybos tapo jau 
pertrauktos. Dabar eina vieni kitų 
besikaltinimai. Ministerijos prie
šai, kadangi ji remiasi ant airių at
stovų, apkaltina Asquittą, jog jis 
Angliją nori parduoti didžiau- 
siems Anglijos priešams, airiams, 
kuriuos palaiko buk Amerikos 
milijonieriai, kurie, taip _ kaip 
airiai, nori Angliją išdraskyti, jų 
visai nupuldytl f

Parlamente Asqųįtt apreiškė,

Skait- 
spė 
mė- 
ma 
Kad

jmis. “S. Z. T.” pažymi, kad tai 
bene vienintelė ir pilnutinė vi
soje Rosijoje settatikių molelnė, 
kurią valdžia savo lėšomis — 
statė.

pa-
I

Iš PER N AR A VO, Kauno

Pernai rudenį 
trukšmo ir kalbų t 
bų pervežimas, ši 
gia eiti iš mados.

įkėlęs daug 
žardytų tro- 
tet jau bai- 
'arirodė, kad

į- sugenda ir 
tiek brangu- 
ir išardytų

’ meistrai —

simoka neišardžius 
sudurtines, bcvcšai 
pats jų pervežimas 
1110 apsieina, kiek 
perkėlimas. Be to
neardytų trobų velėjai, pradėjo 
labai branginties, užtat nelabai 
kas dabar į juo# ir besikreipia.

m VUtla —

13 PANEVĖŽIO.
Panevėžio miestas pelno 15— 

18 tūkstančių rublių; joKgi tary
ba nuo 1905 metų skiria mokyk
loms kasmet po 7.05d rub. ant- 
riesiams skyriams palaikyti prie 
1 ir 5 klesos realinės mokyklos 
po 2.400 rub., mergaičių gimna
zijos rūmams statyti po 1.000, 
miesto 4 klesų mokyklai po 500 
rub., miesto dviejų klesų mokyk
lai po 700 rub., trims pradinėms 
mokykloms po 400 rub., neturtin
goms gimnazijos mergaitėms su
šelpti po 1.000 rub., realinės ber
niukams po 100 rub., lietuvių 
mokyklai prie katalikų labdarių 
draugijos po 250 rub., žydų ran
kų darbo klesai po 100 rub., ir 
dviem cerkvinėm mokyklom po 
100 rub. Taip tat miesto tary
ba pusę gaunamo pelno skiria 
švietimo reikalams ir už tai jos 
niekas nepeikia, bet giria. Gai
lionių gi sodžiaus vaikai be mo
kyklos paliks tamsus ir dūsaus, 
kad “blogi metai”, kaip dūsau
ja jų tėvai, ir neišmanys, kaip 
padėjimas pataisyti.

Skyrėjas.
V — Viltis —

Iš VILKIJOS, Kauno pav.
Senai buvo pas< mus pageidau

jama “Blaivybė”, nes brolia: 
vargdieniai, nesuprasdami gir 
tuoklystės kenksmingumo, neš; 
sunkiai užprakaituotus savo ska 
tikus ant aukuro Ragučiui, < 
skaitlius žinynų Ragočio garbe 
auga. Kur ne pasisuksi, pamaty 
si gražiomis spalvomis papuoš 
tas iškabas parašais: Pivnaja 
Alina, Aline ir t. t. Iš sakyklo. 
retai kada buvo aiškinama apie 
alkoholio nuodus ir girtybės vai 
sius. Rugsėjo 26 d. š. m., be 
ne kun. Marmos rūpesčių inkur- 
ta “Blaivybės” Draugijos Sky 
rius. Pirmininku išrinktas vie
tinis klebonas. Kaip teko mai 
girdėti, į tą Draugiją žmonėm 
nariais rašos, netik vyrai ir mo 
terįs, bet ir vaikai.

Užnemunietis.
— votis —

v

IS KUKUTISKIO, Sventėnų ap.
Vietinė valsčiaus mokykla šį 

rudenį pertaisyta į dviklesę mi
nisterijos mokyklą, į kurios ant
rąją klesą bus priimami baigu
sieji valsčiaus mokyklą arba tam 
lygaus prasilavinimo, bet išlai
kiusieji tam tikrus kvotimus. 
Priėmimas tęsis ligi 20 spalių, 
o mokslas prasidėjo 1 spalių.

Tą mokyklą baigusieji asmė-

palengvinimu kareiviavimo atli
kime; 2) bus priimami į moky
tojų seminarijas; 3) lengvai gaus 
vietą krasos žinyboje arba prie 
geležinkelių. Pagalios baigusie
ji dviklesę mokyklą turės teisę 
laikyti tik sutrumpintuosius kvo
timus gavimui vaistinės 
kos) mokinio vardo. *

— Šaltinis —

(aptie-

Iš GIEDRAIČIŲ, Vilniaus

Giedraičių sodiečių gyvenimas 
gana sunkus. Tie ūkininkai, ku
rie turi 20—30 deš. žemės, 
gyvena neblogai. Jai gera žemė, 
tai ir 10 deš. turėdamas pragy
vena be didelio vargo. Bet to
kių pas mus labai mąžai — iš 
šimto kokie keturi ir tai dar 
ar neperdaug. Šiaip gi visi ki
ti, . kurie turi mažai žemės ir 
nemoka žemelės neprižiūri, kaip _ 
negali galą su galu sudurti. Iš 
sąvo žemės neišsimaitina, o už
darbių beveik jokių nėra. Visi 
uždarbiai, tai dvaruose. Bet ten 
tik per darbymetes reikalauja ir

Iš NAUJAMIESČIO, Panev. ap.

3 spalių m. dieną buvo čion 
valsčiaus sueiga išrinkti į žemės 
tvarkymo komisiją valsčiaus in- 
galiotinį nuo valsčiaus. Po
draug žemiečių viršininko buvo 
pasiūlyta raštu (jisai pats ne
buvo) išrišti klausimą apie sta
tymą naujo buto mokyklai, nes 
dabar mokykla yra viename bu
te su raštine; namas jau senas; 
mokykla maža: tegali tilpti ne 
daugiau, kaip 80 vaikų, o norin
čių lankyti mokyklą yra daug 
daugiau, bet priimti jų negalima, 
nes nėra vietos. Jau keleri me
tai atgal kilo klausimas api< 
naujos mokyklos statymą atski
rai nuo raštinės. Taigi per su
eigą tas klausimas vėl pasiūly
tas apsvarstyti. Žem. virš, raš
te buvo minėta, jog, sueigai su
tikus statyti naują butą mokyk
lai, valdžia skirs šiam dalykui 
iš iždo 2 tūkstančių rub., Ij/ 
tūkstančio galima bus gauti į: 
“zemskų” piningų ir dar 35c 
medžių. Pasiūlyta buvo užtai
gi prašyti ministerijos, kad per 
keistų šitą mokyklą į dviklesę. 
Apskaityta, kad toks butas at 
sieis apie 4 tūkstančius rublių 
Taigi valsčiui reikėtų sudėt tik 
tai 1*4 tūkst. rub., suvežti pas 
kirtus medžius, pastatyti nam; 
mokyklai ir kasmet įnešti Direk 
ei jos depozitan 471 rub. su kap 
tai yra algą, kurią jie moka da 
bar vyriausiam mokytojui. Pui 
kios išlygos.... Rodės, kad vals 
tiečiai noriai sutiks su jomis..... 
Bet kur tau!.... Nežiūrint į iš 
aiškinimus abiejų mokytojų (čioi 
yra 2 mokytoju^ lietuvis ir rū 
sas) ir raštininko apie dviklesė.' 
mokyklos naudingumą, valstie 
čiai nesutiko, bijodamies, kaip 
jie sako, užsikrauti ant savi 
sprando naują smūgį, ir visiškai 
atsisakė statyti naują butą mo
kyklai : sako, jog statysią, kai ateis 
laikas vėl drauge su raštine; 
mat, pigiau atsieisią. Iš 53 bal
sų tik 8 (!) buvo už statymą

rtą. O jau kaip tik rugius nu
kerta, tai tuokart daug mažiau 
reikalauja ir moka tik po 20 kap. 
ir valgyt duoda. O jau po bul- 
vakasei, žiemą tai jokių uždar
bių nėra. Dar iš tos pačios že
mės žmoneliai vis galėtų dau
giau naudos ištraukti, bet kad 
nemoka žemelės neprižiūri kaip 
reikia. Ir nedyvai. Sužinoti, 
kas sviete girdėti, kaip kitur 
žmonės gyvena ir kt., gietirai- 
tiškiai, turbut, nenori, nes nei 
laikraščių, nei kningų skaityti 
nemėgsta. Vieną, ką jie gerai 
žino, tai bėgti į Ameriką pyra
gų j ieškoti. O neišmanėliai 'ne
žino, kad ir čia galėtų neblogai 
gyventų kad * imtųsi amatų ir 
apšvietimo.

Jonas Trakštolis.
— Lietuvos Ūkininkas *—

Iš SKRIAUDŽIŲ, Mariamp. p.
Pas mus kaikurie žmonės, at- 

jausdami senovės bočius ir jų 
narsumą, pradėjo savo vaikus 
krikštyti jų vardais. Bet kažin 
kodėl kuningai pastaruoju laiku 
pradėjo tam priešintis. Kaip tik 
žmogus pasako kokį įžymesnį se
novės vardą, k. t. Birutės, Vy
tauto ir t p., tai tuojau gauna 
rustų atsakymą, kad tokiuo var
du nekrištys, girdi, tokie vardai 
yra. stabmeldiški ir kriščioniui 
tokiuo vardu negalima vadintis. 
— Ar tai tiesa, kad vardas gali 
krikščionybei kliudyti ?

J. Sakalas.
— Lietuvos Ūkininkas —

IŠ VILKAVIŠKIO.

Vilkaviškyje yra dvi draugijos 
“Žiburio” ir “Sav. Pašalpos 
Krikščionių Darbininkų” draugi
ja. — “Žiburio” draugija gy
vuoja silpnai. Narių turi apie 
50. Tik “Žiburys” grali pasigir
ti savo kningynu, kuriame yra 
apie tūkstantis knipgų ir kaš
tuoja apie 500 rub. Kningos 
daugiausia dvasiškos, bet yra ir 
moksliškų, politiškų, ūkiškų, ir 
kt. Ikišiol kningynas buvo di
delėje netvarkoje, ir daugelis 
kningų prapuolė. Dabar gabus 
vyrai kningyninkai kningyną 
taip sutvarkė: Žiburiečiai knin
gynu naudojasi dykai, o pašali
niai moka po 30 kap. metams 
arba 5 kap. mėnesiui Kiek
vienas skaitytojas gauna su nu
meriu kvitą, kurioje užrašyto, 

‘ ‘ ‘ L PO tUO .‘ | naujo buto dviklesei mokyklai.!kiek piningų įmokėta.



užrašyta - 
įrašyta, kokių kningų paima; o 
pagal kvitds numerį paskui vis
kas labai lengva surasti.

Dar turiu pažymėti, kad šis 
kningynas įkurtas ne “Žiburio”, 
bet “Gyvojo Rožančiaus Broli
jos”, kurių vedė gana darbštus 
kun. Sriuoginys ir 1905 m. įstei
gė kningynų. Įsikūrus “Žibu
riui” kningynas perėjo j “žibu- 
riečių rankas, dėlto kad išėjus 
kun. Sriuoginiui Vilkaviškio 
“brolija” pakriko. Kningynas 
skaitytojų turi nemaža.

Sav. Paj. Krikšč. Darbininkų 
draugija plėtojasi neblogai. 
Įsteigta 1909 m. rugsėjo mėne
sį dabar turi 414 narių ir 866 
rub. 73 kap. piningų. Nario mo
kesnis 20 kap. mėnesiui. Dabar 
draugija nupirko namų, dvar. 
Gauronskis paaukavo piečių prie 
pat miesto, ir dabar tų namų 
jau stato. Ten bus salė susi
rinkimams, o reikale nariai turė
siu prieglaudų. Darbininkų drau
gijas globėjas kun. Sekevičius 
labai darbštus vyras ir turi pas 
narius užsitikėjimų, 
sekasi. — Draugija 
kitų namų pirkti ir 
tyti.

— Lietuvos Ūkininkas —

PRIE LIETUVIŠKŲ PAV AR 
' DŽIŲ LENKINIMO

dėlto taip ir 
dar žada ir 
ten pat sta-

o dabar daugiau nebegau- 
Buvo ir tas, kuris “Lie- 

išsirašė ant pačto ištirt, 
negauna, išrašyto laikraš-

Iš PAPILĖS, Zarasų pav. 
(nuo mūsų korespondento).
Pas mus yra valsčiaus pasam

dytas mylintis gerai išsigert pač- 
torius. Dar nebuvo atsitikimo, 
kad nuvažiavęs Paniemunėn pa
imti iš pačto laiškus ir suntinius, 
nebūtų pasigėręs. Ten jis važi
nėja 3 sykius savaitėj ir nepa
sitaiko, kad visus siuntinius par
vežtų. Pasigėręs, daug siuntinių 
pameta. Laiškus atplėšia ir skai
to, o paskui num.eta, arba iš 

, skrynutės išima, nuplėšia markę 
ir liepia dvigubai užmokėti. Už 
parvežimų laiškų ima nuo kiek
vieno laiško po 5 kap. Čia atei
na iš Vilniaus “CTkininkas”, o 
iš Amerikos “Lietuva”. Žmo
nės laikraščių laukia, bet ypač 
amerikoniškų “Lietuvų” nevisada 
gauna (o gal jų sulaiko masko
liškoji cenzūra? Red.). Jau ant
ras mėnuo kaip ji išrašyta, o 
tik du numeriu nedėlioj žmonės 
gavo, 
narna, 
tuvų” 
kodėl

*čioT, bet gavo atsakymų: gal iš 
Amerikos neišsiuntė. Bet iš Ame
rikos, mes žinome, kad siuntinė
jime klaidos nebūva. Meldžiam 
todėl . paaiškinti, kodėl mums 
laikraštis neateina ?

Lietuvis.
Paaiškinti sunku, nes Ameri

koj negalima visų priežasčių ži
noti. ' Maskoliškasis pietas ži
nomas pasaulyj, jog jame tvar
kos nėra; bet negavimo laikraš
čio gali būt ir kitos priežastys: 
gali numerio neleisti ir maskor 
liškoji cenzūra, jaigu telpa koks 
straipsnis • Maskolijos valdinin
kams nepatinkantis. Seniau 
maskoliškasis pačtas neinleistus 
cenzūros laikraščius grąžindavo 
atgal, kaip to reikalauja visų 
tautų nutarimai, dabar Mskoli- 
ja ir nutarimų nesilaiko. Gal 
dėlto reiks su pasiskundimu ant 
Maskolijos kreiptiesi terptautiš- 
kan pačto Biuran Berne, kuris 
turi pačto reikalus tvarkyti. Jau 
kartų, dėl nesilaikymo terptau- 
tiškų nutarimų, Berno biuras ža
dėjo Maskolijų iš sąryšio išmesti, 
bet užtikrinus, kad laikysis nu
tarimų, ji ryšyj palikta. Jaigu 
daug skundų bus ant Maskolijos 
pačto netvarkos, ją gali iš terp- 
teutiško ryšio išmesti. Red. .

IŠ RYGOS.
Rygos miestas visokiems mies

to reikalams skolinasi apie 8 mi
lijonus rublių. Teko girdėti, kad 
iš tų 8 milijonų rublių pusė mi
lijono (500.000) rublių paskirta 
latvių teatrui pastatyti Rygoje. 
Latviai visomis pajėgomis grū
dasi miesto dūmon. Jų grūdi
ntos vaisiai aiškus. Kada gi męs 
sulauksime ką nors panašaus.

Viltis —

. Iš PETERBURGO.
Iš studentijos gyvenimo, 

yersiteto taryba jau patvirtino 
praėjusį pavasarį paduotus litva- 
hologijos būrelio įstatus. Tas 
būrelis rūpįsis ir užsiims visu 
tuo, kas tik kokiuo nors būdu 
paliečia Lietuvų. Būreliui vado
vaus prof. E. Volteris. Šiomis 
dienomis bus pirmas būrelio su
sirinkimas. L. N.

— Votis —

Uni-

ISTORIJOS.

Iškur šiandien visoje Lietu
voje tiek daug yra pavardžių 
lenkiškomis galūnėmis? Ar vi
sos jos yra lenkiško kilimo? Be 
abejonės, Lietuvoje daug yra ( 
atėjūnų lenkų, bet kur kas dau
giau yra lietuvių, kuriems ne
malonu buvo lietuviškai vadin- 
tiės. Klebonai, rašydami vaiko 
tėvo tikrų pavardę į metrikų 
kningų, dažniausia jųjų dailino, 
prisegdami lenkiškų galūnę (pav. • 
Veliuoniškis — Welonski), se
minarijų valdžia, priimdama as
pirantų, iš Vabalo darė Žukovs- < 
kį, iš Vosyliaus — Vasilevskį . 
ir panašiai. Nereikia labai to
li siekti atgal: ant tų pėdų su- | 
randame daugybę panašių fak
tų.

Bet argi tik viena dvasiškija ' 
lenkino lietuviškas pavardes? 
Gal jie tik pildė visuomenės 
geismų ? 1

Kada męs statėme pirmus, bet 
jau drųsius savo atgijimo žings
nius Ruikio, Rėžos, Donelaičio, 1 
Bogušio, Poškos, Strazdo, Sta
nevičiaus, Daukanto ir kitų pa
galba, Lietuvos bajorija toli gra
žu nevisa teprisipažino, kuo esan
ti, gėdinosi vadinties lietuviško
mis pavardėmis.

Koki buvo Lietuvos bajoro 
idealai pradžioje XIX šimtme
čio, kaip jis suprato tautystę 
ir kaip jam brangi buvo lietuvių 
kalba, tegul pasisako jis pats; 
aš tylėsiu!

Tų laikų rimčiausiame ir in- 
tekmingiausiame lenkų laikraš
tyje “Tygodnik VVilenski” No. 
80, 28—32 pusi. 1817 metų gau
na balsų p. Baltromiejus Žyto- 
siejski, kuris taip kalba:

....“kada jau visoje šalyje 
(suprask lenkų) nuo Kriokuvo 
iki Raseinių visi karštai užsi
ima lenkų kalbos valymu ir da- 
pikiymu, stebėtina vis dėlto, kad 
niekas ikišiolai nepadavė suma
nymo valyti visokių luomų šei
mynų pavardes, kurios kįla iš 
svetimų kalbų ir jųsias (pavar
des) versti į grynai lenkiška 
kalbų. Vokiečiai, nežiūrėdami 
jokių prietarų, jau seniai tai da
ro ir taip parodo savo patrijotiz- 
mų. Išskiriant svetimtaučius 
atėjūnus, Lietuva susideda iš 
dviejų seniai čion jau gyvenan
čių, bet įvairios kalbos tautų 
ir per tai pas mus (suprask 
Lietuvoje) atsitinka daug tokių 
pavardžių, kurios vietiniams gy
ventojams visiškai nesupranta
mos, kurios gi, laikantis kilties, 
galima labai lengvai į lenkiškų 
išversti ir taip pav....... iš že
maičių kalbos Jonaytys — Ja- 
nowski, Žvirblis — Wroblewski, 
Boltūvis — Bialecki, Užupis — 
Zarzecki ir tt.; o jaigu kas ne
rastų . lenkų kalboje tam tikro 
žodžio, tai gali neatsitolinęs, la
bai mažai permainęs padarytį 
grynai lenkiška (aproxima t io) 
pav. Sakutys į Sakutowicz, Ma
čiulis į Maciutowicz ir t. t”

“Man rodos, jaigu jau paim
tus iš svetimų kalbų techniškus 
žodžius savaip perdirbome vien 
tik dėlto, kad buvo ne lenkiš
kos kilmės, dėlko gi turime lai
kyti svetimos kilmės žodžius mū
sų pavardėse ? juo labiau kad 
ten yra daug ne švelnių ir net 
tokių, kuriuos sunku ištarti, kaip 
pav.... Drwingiii — iš pagar
bos, kokių jam išreiškiu, patar
čiau jam, savo pavardę, kuri rė
žia žmogaus švelnių ausį, per
mainyti su Dworecki nuo 
džio dworowač. Jaigu jau 
rime valyti kalbų, valykime 
jų visiškai, idant neliktų 
ženklo to, kas buvo”.... (nie 
zostavujųs nawet šladu davvniej- 
szego zabytku).
'....“Kaipo tikrai prisirišęs 

prie savo tautos ir kalbos, pa
duodu šį užmanymų tyros py- 
lietystės dvasioje (w duchu 
czystego obywatelstwa), tikėda
masis ingy siųs tarp savo gerai 
mųstančiųjų tautiečių pagyrimų 
už mano tokį uolumų”.

Nereikia jau man rodos aiš
kesnio prirodymo, kaip žiūrėjo 
lenkai ir sulenkėję lietuviai į lie
tuvių kalbų pačioje Lietuvoje. 
Žemaitiški žodžiai jai buvo sve
timi, rėžiantieji žmogaus švel
nių ausį ir juos reikia prašalinti, 
kad nepasiliktų nė ženklelio 
(taip!).

Taip rašo Lietuvos py lietis 
Baltromiejus Žy tošie j skis, kurio 
balsas pasklysta po visų Lietuvą 
ir Lenkijų per “Tygodnikų Wi- 
lenskį”, Pr. Jonaiti*.

— Vilti* —

no-

net

rooseveltas nesikalba.
New York. Po paskutinių ne- 

pasisekusių respublikonams rin
kimų, jų svarbiausias stulpas, 
buvęs prezidentas Roosevelt, nž- 
sidarė savo namuose ir su nie- 
kuom nenorėjo kabėti. Turbut

sišaukė teisman prašydamas ukė- 
systės popierų. Egzaminuojan
tis jį teisėjas paklausi, kas bu
vo Jnrgja jSashmgton? Ateivis 
atsakė, jiig Sd buvo tas vyras, 
kuris AmcųK atrado. Paklaus
tas, kodėl Amerikoj iškilmingai 
apvaikičioja |ų liepos dienų, aici-per daug respublikonų partijų, 

pailso. Atkakus jam redakcijon 
laikraščio, kurio jis yra viešu 
iš redaktorių, apspito jį repor- 
toriai, bet ir jiems nei apie

norėjo. Rooseveltas tepasakė 
šiuos žodžius: “Aš absoliutiškai 
nieko neturiu pasakyt. Aš ne
manau duoti kokius nors rinki
mų išaiškinimus nei dabar, nei 
paskui”. Į begalinį klausimų 
skaičių Rooseveltas tik nusišyp
sojo. Tūliems pasakė, kad da
bar jis laimingesnis kaip kada 
nors gyvenime. Iš New Yor- 
ko Rooseveltas važiuoja Wa- 
shingtonan — skaitytų savo pra
nešimų .... geografiškoj drau
gijoj apie keliones Afrikoj.

MĖSOS KAINOS 
.- MAŽYN.

EINA

Amerikos 
jog mėsa 
skerdyklų

New York. Iš visų 
kraštų ateina žinios, 
eina pigyn. Matyt 
savininkai neturi kur jos. par
duoti Austrija ir Prancūzija 
pradėjo mėsų gabenti iš Argen
tinos, Vokietija leidžia gabenti 
gyvus t galvijus iš Prancūzijos. 
Tai Amerikos mėsos trustas tu
ri bent' namieje mėsų žmonėms 
pigiau pardavinėti , _

SU LAIKĖ LAIVĄ SU 
LIŠKAIS ATEIVIAIS.

New York, čia likosi sulaiky
tas itališkas garlaivys “San 
Georgio” su itališkais ateiviais. 
Pasažieriai sulaikyti kvarantenoj 
ant Hoffmen salos.
atkako iš Palermo*. Jis turi 7 
sergančius keleivius. Amerikos 
valdžia mano, jog jie cholera 
serga; kelionėj gi du ateiviai ap- 

M mėtas 
ka-

ITA-

Laivas tas

sirgo cholera ir mirė, 
laivas, apart ingulos, turi 22 
jutų pasažariu ir 221 ateivį.

BLOGA PRIEŽIŪRA.
Danville, IH. Bakteriologas 

Chicages ištyrė, jog smarkiai 
siautusios šiltinės mieste Hoo- 
festoa užgimė nuo šiltinės bak
terijos užkrėsto pieno. Pienų li
gos perais užkrėstų pardavinė
jo du pieno pardavinėtoju, ku
rie vienok uždarė savo pardavi
nės ir su tuom pasiliovė ir 
tinės.

iš

šil-

KONFISKAVO VISĄ 
KRAUTUVĘ.

New York. Valdžia konfiska
vo čia visą angliškų gelumbių 
krautuvę J. Brooke & Co^ už 
skolų 200,000 dol. Valdžia už
tikrina, buk minėta firma mui
tais ant tiek Amerikai nuostolių 
padarė. Vienas buvęs firmos 
tarnas jų apskundė valdžiai. Mi
nėta kompanija Anglijoj turi sa
vo dideles krautuves, New Yor- 
ke tik filijų. ‘ *

JAVŲ UŽDEREJIMAS.
Javai Amerikoje šiais metais 

gerai užderėjo. Surinkta javų 
šiais metais 350 milijonais bu
šelių daugiaus negu pereitais 
metais.

šitai skaitlinės, parodančios 
kokių javų kiek^bdšelių surinkta 
šiais metais ir kiek pereitais: 
Skaitlinės 
šelių.

reiškia milijonus bu-

atrasta. Žino-

jas jam popierių neišdavė.

: , IŠPILDĖ, KĄ ŽADĖJO.
BloMninętorų Ifl. Gyvenanti* 

nętoii čia farmeris Chris. Frede- 
rick pirko a|t kapinių sau kapo 
vietų ir paminklų. Išsiuntė čė- 
kį numirėlių hadotojui su pri
sakymu pųbidoti kūnų ir pra
nešė, jag kūnų ras prie kapo. 
Ten Sstikro rado farmerį ne
gyvų su peršauta galva.

ištikro rado farmerį

TIKRA KOMEDIJA.
Jockaon, Tenn. Amerikos val

džia padavė teisman Amerikos 
keroaino trustų Standard Oi! Co. 
ir už laužymų teisių reikalavo 
30 milijonų dolarių bausmė*. 
Teismas vienok trestų išteisi
no, nez vakįįios atstovas ne- 
instengė. prirašyti trestui užmie- 
tamų nusidėjimų.

NE EKSPLIODAVO.
A tiem ta, Ga. Ant vieno vi- 

durmiesčio gatvės elektriškas 
karas susimušė su vežančiu 3,000 
svarų dinamito vežimų. Dinami
to dalis?” patronų dalis eksplio- 
davo, bet skryniose esantis ne- 
ekspliodųįvo. ;,Kare buvo 20 pa
sai ienų įr jie išliko neužgauti

INDIANOS GYVENTOJŲ 
SKAITLIUS.

Washoqgto< D. C. Sulyg Cen- 
sus biuro laike paskutinio gy
ventojų kuskiitymo surinktų ži
nių, Indiana valstijoj buvo iš
viso 2,709,876 gyv., arba ant 
184,114 daugiau negu dešimti 
metų atgal, taigi 7.3% daugiau.

VIENA BAŽNYČIA ŽYDAMS 
IR KRIKŠČIONIMS.

New York, čia sutarė dvi 
krikščioniškos^ir viena žydų pa
rapija užlaikyti drauge vienų 
bažnyčių sųvo s. dievmaldystoms. 
Yra tai žydų sinagoga, tmitaris- 
tų Mesijo*. parapija ir jmi- 
versalistų parapija: Kas vakaras 
nedėldieniais ^rienoj bažnyčioj 
bus visų šitų tikėjimų dievmai- 
dysta. Juk melstjesi ištikro vie
noj vietoj gali taip žydai, kaip 
krikščionįs. ’ ' •

UŽSIMUŠĖ ORLAIVININKAS.
Deover, CaL ' Vienas: iš gar

sesnių Amerikoj orlaivtnihkų, 
Rolph Jobas ton e pasikėlęs 500 
pėdų, nupuolė ant žemės ir ant 
vietos užsimušė. Jo mat no
rėta stačiai ant žemės nusileisti 
ir jis sostabdė.-mašinų, bet pas
kui, nežiną dėl kokių priežasčių 
sparnai nenorėjo išs i skėsti, nuk
rypo vienon pusėn ir mašina, 
visu smarkumu nupuolė ant 
žemės.

NE TĄ RADO, KO TIKĖJOSI.
New York. Gyvenantis čia 

Philipp Muggįer užsimanė na
mų kelnorėj beliktų vieno bur-j

kiškuoju Bremos garlaiviu “Prinz 
Friedrich Wilhelm”. Abudu lai
vai tapo pegadyti ir sugrįžo į 
savo stovyklas, bet pataisius pa
vadinimus, galėjo plaukti Euro
pon. Žmonių nesužeista. Pasa- 
žeriai ii syk nusigando, bet juos 
pasisekė nuraminti. "

MENULIO UŽTEMIMO 
NESIMATĖ.

nas mėnulio užtemimas. Tik ši
to gražaus vaizdo nelemta bu-

Yorkui, nes buvo debesuotas va
karas.*

SAN FRANCISCO TURI 
4164x2 GYVENTOJŲ

Pagal dabartinio cenzo San 
Francisco turi 416412 gyven
tojų. Dešimts metų atgal San 
Francisco turėjo 342.782 gyven
tojų, taigi priaugo gyventojų 
21% nuošimtis.

MEDŽIOTOJŲ AUKOS.
Egg Harbor, Wis. Aplinkinė

se giriose likosi nušautas me
dėjas A. A. Button. Medėjas, 
turbut menkai matantis, manė 
kad tai vilkas. Medėjas yra tai 
Frank Lalleman, širdingas drau
gas nušautojo. Prasidėjus me
džiojimo sezonui yra tai jau šeš
ta auka neatsargų medėjų.

' UŽMUŠĖ TĖVĄ.
Muncie, Ind. Netoli nuo 

gyvenantis farmerys Smith nak
tyj atėjo kruvinas pas farmerį 
Oscarą Sham ir papasakojo, buk 
ant jo užpuolė plėšikai tr jį taip 
sumušė. Kadangi vienok tuom 
laiku prapuolė Smitho tėvas, tai 
Smithą, kaipo nužiūrėtų ir su
ėmė. Ir neapsiriko. Policijoj 
štai kų jis pasakė apie savo tė
vų, kurį jis primušė: “aš maniau, 
kad jis negyvas. AŠ įdėjau kūnų 
į vėžimą ir nuvežiau į senąjį šu
linį. Kelionėj jis truputį atsigavo, 
ir man ant kaklo apsikabino. Aš 
jį paskui vėl mušiau per galvų 
ir jis nutilo. Metant man jį į 
šulinį* jis suvaitojo”.

čia

ILGAI GYVENO.
San Diego, CaL Pasimirė čia 

18 lapkričio dieną meksikonas 
Juau Purcel. Išgyveno jis 122 
metų, taigi atsimena dar laikus, 
kada Mexiko ir Kalifornia buvo 
ispaniška valdyba.

NUODAI RAGAIŠYJ.
Washington, Penn. Restorane 

ant S. Main st. septyni žmonės 
pavalgę ragaišio sunkiai apsirgo. 
Tų pačių ragaišių buvo duota 
viščiukams —■ jie išdvėsė. Pa
sirodė, kad negras virėjas ap
sirikęs kepdamas vietoj kepamų
jų miltelių indėjo žiurkmių 
nuodų.

INDIJONAI MIRŠTA NUO 
VEJARAUPLIŲ.

Cheyenne, Wyo, 19 lapkr. Į 
keturias dienas čia numirė 93 
indijonai nuo vėjaraupiių. Bjau
ri liga apsireiškė pavojingiau
sioj formoj. Dabojanti indijonų 
rezervacijas perdėtiniai visokio
mis išgalėmis stengiasi kovoti 
su užėjusia epidemija.

HEBRAttKOS KALBOS.
New Yorke gyvenanti masko- 
ildejie žydai ant galo suprato,

kad jų vartojama žydiškoji kal
ba yra netikusi, nes tai mišinys 
vokiškų, slaviškų ir angliškų žo
džių. Dabar jie mano, kad rei
kia vartoti grynai hebraiškų kal
bų. Išsimokinimui senos žydų 
kalbos parengė mokyklų prie 92 
st. Mokyklon atsišaukė 
rinčių hebraiškai išmokti

GAISRAI.
Duenweg, Mo. Išdegė visas 

vidurys šito miestelio. Nuosto
liai gaisro padaryti labai dideli 
Duenweg yra kalnakasių apgy
ventas miestelis netoli Joplin.

Dawson, Alaska, Netoli Ta- 
lawanna/ sudegė “Roodhouse”. 
Sudegė trįs vaikai ir vienas vy
riškis labai sunkiai apdegė.

IS 0M80 UtlUO.
f • Pitteburg, Pa. Laikraščiai 

garsina, buk stiklo trustas apreiš
kė darbininkams, jog turės su
mažinti ant 30% jų algas, jai
gu darbininkai geidžia, kad dirb
tuvėse eitų darbai. Keršija mat 
darbininkams užtai, kad teismas 
trestą pripažino kaltu ir uždėjo 
bausmės ant trusto direktorių.

f Tampa, Fla. Nors čionykš- 
čios cigarų dirbtuvės 
darbai eina ne per

dirba, bet 
geriausiai.

amerikonų 
prie kasi- 
iš važiavus

įpiom.
3.121

190901.
2.772

737
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25
376 
mi-

kukuruzų 
kviestų . 
avižų .. 
miežių .. 
rugių ... 
grikių .. 
sėmenų . 
bulbių . |

Šieno šiemet supjauta 
lijonų, pereitais metais 
mil. tonų, tabako gauta šiais me
tais 967 milijonai, pereitais — 949 
milijonai svarų.

Taigi ypač padaugėjo šiais me
tais kukuruzų. Padaugėjo ir 
avižų. Kitų javų surinkta šiais 
metais arba ant lygios su pe
reitais arba mažiaus negu perei
tai*. Vasaros laiku visgi ne
buvo laukta tokio javų derliaus.

žiūrėti, kas joje yra. Atidaręs 
skrynių, persigando, nes joje ra
do žmogaus skeletą su apdžiuvu- 
sioms ant'kaulų mėsoms. Skry
nių tų pas jį paliko koksai Wm.

i su Juom atsitiko, ne- 
A/ tasai skeletas yra vy- 
ar moteries, dar nežinia.

Lewis; kai 
žinia, 
riškio,

GAL GĄSDINA.
’ero, Ttx. Redaktorius 

laikraščio “Murathon Hustler” 
gavo telegramą, buk šerifo pa- 
gelbininkas Murfoj gavo žinią, 
jog daug ginkluotų meksikonų pe
rėjo per upę. į Amerikos pusę ir 
traukia ant Marios. Greičiausiai 
bus tai kelio juodvarnio gąsdi
nimas. < -

EI

SUSIMUŠĖ py PASAŽIERI- 
HUI..ĄĄ1VAL

Į New York. Išplaukiant su

PASKANDINO LAIVELĮ.
San Francisco, CaL Netoli nuo 

čia angliškasis garlaivis užbė-. 
go ant velkančio garlaivėlio “Sea 
Prince” ir jį su žmonėms pas
kandino. Prigėrė keturi 
nes.

žmo-

IŠVIRĖ SYRUPE.
Thomasville, Ga. Nesant dviem 

vyram katilą su verdančiu syru- 
pu, pasipynė dviejų metų vaikas 
George Smith iš Metcalfe, įpuo
lė katilan ir *u visu išvirė.

SUĖMĖ UŽ KONTRABANDĄ.
New York. Suėmė čia du bro

liu PhiĮlipęs, turinčiu drabužių 
pardavinę prie W. 18 st.. Mui
tininkai sako, jog broliai Phillips 
muitu padarė Amerikos išdui 
nuostolių mažiausiai ant 50,000 
dolarių.

f Panama. Tarp 
katiliorių, dirbančių 
mo Panamos kanalo, 
namon prezidentui Taftui, - ap
sireiškė neužsiganėdinimas. Jie ap
reiškė, jos streikuosiu, jaigu jų 
algos nebus padidintos: jie rei
kalauja po 10c. daugiau už darbo 
valandų; dabar gauna po 65c.

f Kenosha, Wis. Čianykštė po
licija reikalavo trijų vyrų norin
čių policistais tapti ir tiek jau 
ugnagesių. Apie tai pagarsino, 
bet norinčių neatsirado. Prie
žastis nenorėjimo eiti miesto 
tamyston yra ta, kad čia visos 
dirbtuvės dirba virš paprasto 
laiko ir darbininkas gali dirbtuvėj 
uždirbti daugiau negu būdamas 
policistu arba ugnagesiu.

f Pereitų savaitę Jungtiniuose 
valsčiuose buvo išviso 248 nusi- 
bankrutinimai, arba 41 daugiau 
negu užpereitų.

LIETUVIAI AMERIKOJ.

nelabai lengva, todėl 
buvo tik vietiniai, tos 
sųnariai. Pirmas kal- 
Braškis apie Simano 
gyvenimų: antro J.

16 GRAND RAPIDS, MICH.
Nedėlioj, 6 lapkričio “Lietuvos 

Sūnų” tautiška-pašelpinė draugi
ja parengė prakalbas paminėji
mui gimimo dienos Lietuvos his- 
toriko Simano Daukanto. Bu
vo manyta pasikviesti kokį gar
sų lietuvį kalbėtoji, susira
šius su keliais paaiškėjo, kad 
pakviesti 
kalbėtojai 
draugijos 
bėjo L. 
Daukanto
Brazaičio tema buvo “Lietuvos 
historijaHHmmi 
apie “Tautiško namo Vilnioje 
reikalingumų”, o paskui “Apie 
alkoholio vartojimo pasekmes”. 
Tarpuose griežė muzikė.

Po pirmai Belinio kalbai buvo 
renkamas aukos tautiškiems rei
kalams. • Surinkta apie $11.00.

J. Garu u pis kalbėjo apie tautų 
laisvę tautiškų draugijų naudin- 
giįmų, ragino skaityti kningas ir 
laikraščius.

Tarpuose prakalbų labai dailiai 
dekliamavo K. Pašiuoeta — “Pa- 
buskim”, ir A. Jasaitis — “Žmo- 
neliai triūsia, prakaituoja”. Dai
navo T. M. D. 58 kp. choras, 
vadovaujant Pr. Beliniui ir grie
žė muzikė.

Viskas užsibaigė tautišku hym- 
nu, kų atliko choras su muzike 
sykiu, o atliko prastokai: vieni 
su kitais nelabai sutiko matyti 
ne'praktikavo sykiu.

Publika visų laikų užsilaikė pa
vyzdingai, o užgiedojus tautiškų 
hymnų visi atsistojo.

Kalbėtojams galima šį tų už
mesti. J. Brazaitis visai nuo te
mos atsitraukė: žadėjo kalbėti apie 
Lietuvos historijų, o kalbėjo grei
čiau .apie “mokslo svarbų”. Beli
nis antroje savo kalboje — “Al
koholi* ir jo vartojimo 
mės” permažai išaiškino temų.

Prakalbų rengėjams f 
užmesti, kad neparūpino

F. Belinis, kalbėjo

pasek-

galima 
ganėti-

nai, išlaidas užmokėjo draugija. 
'Nors ir galima šį tų prakalboms 
užmesti, bet visgi garbė “Lietu
vos Sūnų” draugijai už jų su
rengimų. Dar metų nėra kaip ši 
draugija gyvuoja ir dar nesus
tiprėjo, bet nesigaili piningų pra
kalbų rengimui; galima tikėti, 
kad ateityje ji ir-gi prisidės prie 
pakėlimo čianykščių lietuvių. 
Ypač tų galima manyti, sulyginus

rengimų.
draugija
tiprėjo, bet

kad ateityje 
pakėlimo

prie

nytinių draugijų: “Sv. Petro 
Povilo”.ir “Sv. Jurgio”: jos j 
vuoja jau kelioHkų metų, tvuoja

alaus, mažai kuom

ir 
jos gy- 

metų, turi 
apart 

tesirūpina.

Iš KENOSHA, WIS. <
Kenoshoj gyvena pusėtinas lie

tuvių buris; yra ir keletas drau
gijų, kaip tai: S: L. A., L. S. S. 
ir T. M. D. kuopos ir kelios 
esančios po globa mūsų dvasiš
kojo vadovo. Yra lietuviška baž
nyčia. ..Kitur bažnyčia jungia 
vienos tautos žmones krūvon, pas 
mus, ačiū mūsų klebonui kun. 
Klionauskui, jis mus skirsto į dvi 
priešingi pusi.

Teisybė, mūsų kuningas per 
pamokslus peikia tuos žmones, 
kurie nesilaiko krūvoj ir neprigu
li parapijon ir nevisame klauso 
to, kų jis pasako. Jis šaukia, 
jog neduodanti jam piningų, ne
pildanti visų tikėjimiškų pareigų 
yra bedieviai. Na, girdėdamas 
tokius niekinimus, eik žmogui 
vienybėn? Juk kuningo šalinin
kas, girdėdamas tokius keiksmus 
tų, -kurie nebučiuoja rankos ku- 
ningui, jų neužkęs, laikys juos 
bjauresniais už žmogžudžius, o 
vėl tie juk taipgi nepanorės ar-, 
tintiesi prie juos niekinančio ku
ningo garbintojų. Taip vienybės 
nieks nepasėsl

Galima manyti, kad jam ma
žai rūpi ir lietuvystė, nes jis * 
mokina, jog geresnis žydas arba, 
prote s tonas, negu koks laisvai 
manantis lietuvis. Z. M. S.

16 TACOMA, WASH.
Washingtono valstijoj vasaros 

laike darbai eina labai gerai, bet*' 
užstojus žiemai, darbai sustoja, 
čia fabrikų nėra, darbai yra vien 
lentų pjovyklose ir prie geležin
kelių dirbimo. Būdavo pirma 
darbai giriose, bet dabar girias 
beveik jau visai iškirto ir jau 
iškirstus medžius į miestų žie
mos laike sunku suvežti. To
dėl žiemos laiku darbininkai tu
ri sėdėt namieje kokius keturis 
mėnesius. Jai kas piningus va
saros laike pragėrė, iš tokių ne
vienas turi eiti kalėjiman ir ten 
sunkiai dirbti ir tai dykai, tik 
už valgį. Jinson.

Iš BELLEVILLE, ILL.

Miestas čia gražus, vokiečių 
apgyventas ir tai ne varguolių, 
vokiečiai čia gyvena geriau negu 
kitos tautos.

Darbai čia geri, geriems dar
bininkams gerai ir užmoka.

Lietuvių čia nedaug, nes jie 
čia nesilaiko. Yra keli pavieni, 
bet ir tie nemano ilgesniam lai
kui apsigyventi. Yra ir kiti ap
sivedę, tik ne su lietuvėms. Ko
kios tautos jų moterį*, nežinau 1 
namieje jos vien angliškai kalba.

B.

Amerika įeina madon. Euro
poje įvairiose augštesnėse moks
lo.. įstaigose nemaža mokinasi 
Amerikos jaunimo. Jų savysto- 
vis elgimos, matomoji liuosybė 
stebina europiečius ir ne vienur 
amerikėnus jau pradedama pa
mėgdžiot. Paryžiaus drabužių 
mados pradeda išeit iš mados — 
vieton jų įeina madon amerikė- 
niskas stylius, patogesnis ir pi- 
kesnis. Viskas, kas amerikė- 
niška, pradeda būti populiariška. 
Amerikėniški namų ir virtuvių 
įtaisymai, visokie daigtai, prekės, 
vis daugiaus užsiviešpatauja Eu
ropoje. Amerikos dainininkės 
ir daininkai Europoj turi dįdelį 
pasisekemų. Universitetuose 
amerikėnai parodo daug gabumo. 
Europa, matomai, greit visai per
mainys savo prietaringas nuomo
nes apie Amerikų ir jos protiš- 
kųjį išsiplėtojimų.

’ Bevielį telefonų Insitaisys 
kaikurie Anglijos geležinkeliai. 
Nesenai buvo padaryta bevielio 
telefono bandymai ant greito 
traukinio, ėjusio iš Londono j 
Br>ghton?.



įS LIETUVIŲ LAIKRAŠČIŲ.
£arsas du sykiu į 

sevajtę dabar pradėjo eiti tik vie
ną sykį. Taip daroma ne dėlto, 
kad būtų stoka lėšų, bet kad taip 
parankiau Rygos lietuviams *

D-ras Basanavičius ketina leisti 
naują mėnesinį laikraštį. Jis bu
siąs pašvęstas specialiaškai etnog
rafijos šakai 
kams. Kaina 
rubliai.

— folkloro daly- 
metams būsiant

Dėl Kovos redaktoriaus ome'- 
Storiaus incidento su Miškiniu pir
moji Socijalistų sąjungos kuopa 
išrinko tam tikrą komisija išty
rimui. Ši komisija Kovos N46 
pranešė, jog ji yra nutarus:

a) J. B. Smelstorių suspenduot 
Iki ateinančiam suvažiavimui.

b) J. Miškinį ir J. Grinių iš
mesti iš Sąjungos.

Tai vis besigraužymo, ypatin
go “politikavimo” vaisiai.

Nusprendimas, matomai, dar nė
ra galutinas, bet girdėjome. J. 
Grinius, nelaukdamas tolesnių 
svarstymų, pasitraukęs nuo vietos.

Keleivio 46 nr p. J. D. Taunis 
kalba prieš lietuvių paprotį reng
ti svetingas girtas ir triukšmingas 
vestuves, krikštynas bei pakasynas. 

“Toki triukšmai, koki daromi 
per lietuvių vestuves, arba rau
dos ir giesmės laike šermenų, pas 
civilizuotus žmones ne madoj. 
O jai męs norim skaitytis prie 
civilizuotų, tai ir męs privalom 
pamesti tuos puslaukinius pa
pročius, nes jie daro mums ne 
tik materijališką, bet ir dvasiškų 
blėdj.“

Dalykas gan senai mūsų laik
raščiuose klabinamas. Gal būt, kad, 
nenustojant klabinus, su laiku bus 
vis daugiaus jame kas atsiekta. 
Būtų gerai.

Keleivis N46 praneša, jog So. 
Bostono lietuviai pradėję rūpinties, 
kad pastačius So. Bostone savo 
namus. Įsikūrus tam tikra drau
gija, kuri jau rengiant namų nau
dai vakarą.

Gerai būtų, kad iš Chicagos 
tuviai apie tai pagalvotų.

lie-

nu-Vienybė Lietuvininką ketina 
sipirkti naujas raides, (jau senai 
laikas!), permainyti antgalvį ir po 
naujų metų padidėti. - Tai visi 
laikraščiai didyn eina. Tačiaus 
iki šiol nei vienas (kad ir kurs 
padidėjęs) nesutalpina daugiaus 
raštų kaip Lietuva.

Negalime nepastebėti, kad mums 
gana šlykštų inspūdį daro Tėv. 
Mylėtojų Dr-jos skyriuje (mūsų 
laikraštyje) statomieji p. Sirvydui 
klausimai: viena, be abejo jie juo
dina p. Sirvydą, antra, remiamos 
tik ant to, kad teko dagirsti, tre
čia, visas tonas grubi joniškas, pa
galios, ketvirta, tai daroma lyg iš 
užu kampo, pasislėpus pseudoni
mu. Kaip ten nebūtų pasielgęs 
p. Sirvydas, panašus viešo klausi
mo būdas anąjį “Vieną pirmes
nių T. M. D. viršininką” budi
na tik kaip žemų instinktų žmo
gystę, kokiai laikraštininkas 
valo pasakyti “šėlau k!”

pratimu, nebėra ko, ir dar dau
giau — nesipriešinimas yra ge
riausias ginklas prieš piktą, ši
tame supratime “nesipriešinimas 
piktam” turi gilią prasmę.

Vienur savo kasdieniniuose už 
rašuose Tolstoi’jus pažymėjo 
“Aš esu išauklėtas bjaurioj bai
sioj, nešvarioj ir netikusioj drau
gijoj .... — Aš beveik nieko ne
žinau.... — Aš esu nepakaki- 
aamas, silpnavalis, nepastovus, 
tuščias ir svyruojantis, kaip visi 
be charakteriaus žmonės.... — 
Aš nenuoseklus gyvenime, aš 
esu tinginys ir tinginiavimas pa
tapo beveik neatmainomas ma
no paprotys.... — Aš esu vik
rus, bet mano vikrumas nei prie 
ko nebuvo iki šiol pritaikytas. 
Aš. neturiu nei praktiškų, nei 
draugijiškų, nei komerciškų ga
bumų.... — Aš myliu ge^ą, iš
sidirbau paprotį jį mylėti, ir ka
da nuo jo nuklystu, aš esti ne
pakakintas savim ir man ma
lonu grįžti atgal prie gero, vie
nok yra dalykas, kuri aš dau
giaus myliu už gerą ir tai yra 
šlovė. Aš esu tiek ambitiš- 
kas...., kad jaigu man reiktų 
išrinkti tarp šlovės ir gero, aš 
bijau, aš tankiai tur būt išrink
čiau pirmąją’’.

Tokius žodžius Tolstoi’jus ra
šė apie save 60 metais, po savo 
kareiviavimo laiku. Nuo šito lai
ko Tolstoi’juje yra prasidėjusios 
smarkiausios dvasiškos kovos. 
Neslėpdamas savo blogų kad ir 
žmogiškų palinkimų, naikino jis 
juos savyje. Draugijos, kurioje 
jis išaugo, suteiktosios silpnybės 
buvo pirmas dalykas, kurio Tol
stoi’jus norėjo atsikratyti. Ke
lionės užsienyj, prisižiūrėjimas 
įvairiems sociališkiems suradi
mams, davė jam progą pamatyti 
visų jų neteisingumą, o ypač so- 
ciališkosios tvarkos neteisingu
mą Rosijoje. Sąryšyje su šituo 
Tolstoi’jaus dvasiškosios kovos 
kitokią linkmę ingijo. — Idea
lizuodamas paprastąjį darbinin
kiškąjį gyvenimą, jis metė vi
sus ryšius su savo draugija, už
siėmė batų siuvimu, o vėliaus 
ūkininkavimu. Maskvoje ties jo 
butu buvo iškaba “L. Tolstoi, 
batsiuvys”. Šitokį gyvenimą L. 
Tolstoi’jus matė esant labjausiai 
sutinkančiu su Kristaus mokslu, 
ir Kristaus mokslą sekdamas jis 
vis labjau stengėsi gyventi taip, 
kaip tai liepia evangelijų dvasia.

L. Tolstoi’jaus dvasiškąsias 
kovas atspindi jo veikalai: "Ana 
Korienina”, “Kreicerova Sonata”, 
“Voskriesienije”. SiVb religiš
kuosius persitikrinimus L. Tol
stoi’jus išdėstė veikaluose “Die
vo Karalystė mumyse”, “Mano 
išpažintis”, “Kritika dogmatiš
kosios krikščionybės” “Ką aš‘ti
kiu ; kas reikia daryti?”, “Kriš- 
čtoniškas mokslas” ir k.

Kad ir rusiškoje kalboje rašęs, 
L. Tolstoi’jus buvo visasvietinis 
rašytojas. Visas svietas sekė jo 
galvojimus ir kovas ir visas svie
tas, sutikdamas ar nesutikdamas 
su jo mintimis, skaitė jį di- 
džiausiuoju, doriausiuoju ir ge- 
riausiuoju šios gadynės žmo
gumi. K. J.

pri-

L. Tolstoi
Didelio rusiškojo mintytojaus 

dienos pasibaigė.... Visas pa
saulis nusiminime dabojęs į jo 
silpstaųjį pulso plakimą, atsidu
so sunkiai, išgirdęs apie jo mir
tį. Nestebėtina, kad taip yra. 
L. Tolstoi'jaus mintįs judino pa
saulio mintis, Tolstoi'jaus žodis 
buvo apaštalo žodis, visa persitik
rinimo galybe niekinęs nedorą 

v patvirkusį dabartinio svieto gy
venimą ir šaukęs prie augštųjų 
siekinių, prie žmogiškojo gyve
nimo broliškume, meilėje, do
rybėje, — prie gyvenimo Kris
tuje.

Pačio Tolstoi’jaus ypata, ty
ra, nežinanti prieštaringumų su 
sakomuoju žodžiu, jau galėjo 
kreipti į save pasaulio akis. 
Tolstoi’jaus,, persitikrinimai yra 
pasekmė dvasiškųjų audrų ir ko
vų atsilikusių jame pačiame. 
Dėl kiekvieno mažiausio prasi
kaltimo, “dėl kiekvienos mažiau
sios nuodėmės jis plakė pats sa
ve ir savyje jieškojo spėkos at
siremti prieš piktą. “Nesiprie
šinti piktam 
žodžiai — daugelio yra klaidin
gai suprasti. Tolstoi’jus “nesi
priešinimą piktam” matė berei
kalingu tik tuomet, kada savyje 
žmogus 
piktą., 
piktam,

L. Tolstoi 
mirė 20 lapkričio, 1910 m.

I <ųs. "Kur pareigos šaukia.... 
-| — tokį kerėjantį ir prakilnų turi 

«e žodžiai reiškimą. Iš jų gali
na skaityti ir idėjos tvirtumas, 
r- pasišventimas. Ir. girdžiami 
arp visuotinos apatijos ir vi- 
1101 i no viens kitu nesikentimo. 
.uprantama, jie liūdinčiose dėl 
o visko širdyse gali gaivinti vil- 
į, jog ne viskas yra žuvę, jog 
/ra dar tvirtų idėjinių žinomų, 
:monių, kurie jaučia pareigas 
r jas yra pasiryžę pildyti. Kaip 
tebūtų tamsu, tokie žmonės, 
:aip tyroji auštant rasa, sklei- 
Ižia šviesą aplinkui Kad- ir 
rie prapulties bedugnės stovėtų 

Tėvynė, esant tokiems žmonėms, 
dar galima nenusiminti.

Tik kad daugiau, daugiau to
kių žmonių męs turėtume! Ant 
lelaimės dabartinėje gadynėje 
lauguma — visai kitoki žmo- 
aės.... Oksus.

Apie pseudonimus

|| .. Grafas Tolstoj pavojingai 
serga Astapovoj. Peterburgo 
stačiatikiškas mitrapolitas Anto- 
nius atsiuntė jam telegramą, 
kviesdamas jį prieš mirti sugrįžti. 
globon stačiatikįškos bažnyčios. 
Žinoma, esanti prie sergančio to 
telegramo jam neatidavė. Ir 1900 
m. kada Tolstoj pavojingai sirgo, 
perdėtiniai stačiatikiškos bažny
čios panašias . komedijas da
rė. Ir stačiatikiškasis synodas 
liepė reikalauti, kad juos in- 
leistų in ligonio kambarį. Kar 
da jam mitropolitas ir tąsyk 
atsiuntė pakvietimą, kad mirties 
akyvaizdoj jis susitaikytų su sta- 
čiatikiška bažnyčia, Tolstoj, at
gavęs sąmonę, mitropolitui te
legramų atsakė: “ir mirties aky
vaizdoj du ir du yra keturi*’. \

Į Astapovą pas Tolstojų at
kako jo šeimyna. Moteries pas 
jį neleido, tik sūnus įėjo, bet, jį 
pamatęs, ligonis neapsidžiaugė, 
paklausė vien jo, ko jis čia 
atvažiavo.

kad laik- 
nutarimų. 
laikraščių 
apgarsini-

užlaikyti, L. Tolstoi’jus pradėjo 
kovą prieš^iniestiškąfį’ gyvenimą, 
prieš gyvenimą be naudingo dar
bo ir be darbo suvisai. “Kiek-, 
vienas žmogus — sakė Tolstoi’
jus — privalo kasdieną ir tiek dirb
ti, kad savo darbu apmokėtų 
maistą, -kurį suvalgo ir rūbus, 
kuriuos sudėvi. Nedarydamas 
taip, jis gyvena kitų žmonių dar
bu ir tokiu, bųdu skriaudžia savo 
brolius”. •

1862 metais L. Tolstoi’jus ve
dė Sofiją Andriejevną Bėriu tę, 
maskviškio daktaro dukterį. Kad 
ir nevienodo amžiaus būdami — 
L. Tolstoi’jus turėjo 33 metus 
amžiaus, o jinai 18 metų — jie
du sugyveno labai gražiai. So
fija buvo didelė pagelba Tolstoi’- 
jui visame kame ir, anot Tur- 
gienevo, pagelbėjo jam patapti, 
didžiuoju Rosijos rašytoju. Ji 
ne tik aprūpino naminį darbą, bet 
kartu su juo svarstė literatūri
nius klausimus, perrašinėjo jo 
rankraščius, vedė reikalus su lei
dėjais, rado išeigą visose 
kiose gyvenimo valandose.

Bręstant Tolstoi’juje jo 
giškoms pažvalgoms, vis
viaus žiūrėjo į jį Rosijos valdžia 
ir dvasiškija. Keletą kartų Tol- 
stoi’jų valdžia ketino išvyti iš 
Rosijos, bet galutinai to padaryti 
neišdryso. 1901. metais vis gi 
buvo uždrausta Tolstoi’jui gy
venti ar būti Maskvoje ir nuo 
to laiko jis nuolat jau gyveno 
savo Jasnoj Polianoj.

Kada valdžia persekiojo ducho- 
borų sektą, 1895 metais L. Tol
stoi’jus parašė galingą sektos 
apgynimą. Rosijos cėnzūra ši
to straipsnio neleido spausdinti 
Rosijoj. Tą straipsnį Tolstoi’
jus pasiuntė į Londono laikraš
tį “Times”, kurs jį pilnai atspau
de.

Duchoborų naudai L. 
jus pavedė visą pelną iš 
mano “Voskriesienije” 
mirusių prisikėlimas).

1901 metais Rosijos
ekskomunikavo L. Tolstoi’jų iš 
pravoslaviškos cerkvės. 1902 me
tais L. Tolstoi’jus buvo sunkiai 
susirgęs; pravoslaviškas synodas 
prašė jo atšaukti savo klaida- 
mokslį, tąsyk vėl ketino priimti 
į cerkvės prieglobstį, bet Tolstoi’
jus griežtai atsisakė. Šiais pa
čiais metais Tolstoi’jus inteikė 
Rumiancevo muzejaus kuratoriui 
savo memorialus ir kasdieninius 
užrašus su išlyga, kad jie turės 
būt pagarsinti ne anksčiaus de
šimties metų po jo mirčiai.

1904 metais parašė straipsnį, 
smarkiai peikiantį karą * Rosijos 
su Japonija. Laikraštis “Novos- 
ti” už šito straipsnio atspaudini- 
mą buvo sunkiai nubaustas, — 
Sausio mėnesyj 1905 m. Tolstoi* 
jus parašė atvirąjį laišką carui; 
šį laišką atspaude viso svieto 
laikraščiai.

1907 m. Tolstoi' parašė laišką
į Paul Sabatier, ’ išleidusį Pary
žiuje kningą apie3IBažhyčios pa
naikinimą Prancūzijoje, šitame 
laiške Tolstoi’jus išdėstė mintį, 
kad Europos taut&r'.’rcivodamos 
prieš bažnyčią, nueiti į
susiniekinimą. ir pataps rytinių 
tautų vergėmis, ųįs ppe rytines 
tautas religija ir fvvyųiės meilė 
reiškia .tą patį. , £ if WI ,.J ‘

1908 metais L. -Toįttoijui su
kako 80 metų <amžiaųs. Visa Ro
sija augštai pagerbė tas sukak
tuves, nežiūrint kad Rosijos 
valdžia ir pravoslaviškos cerk-

synodas tam labai priešines.vės

sun-

reH- 
krei-

TRUMPA L. TOLSTOI’JAUS 
GYVENIMO PERŽVALGA.
Grafas Lev Nikolajievič Tol

stoi gimė 28 rugpjūčio 1828 m. 
Tūlos gubernijoj, dvare Jasnaja 
Poliana.

Būdamas 23 metų amžiaus, in- 
stojo armijon, tarnavo Kaukaze 
ir buvo prie Sevastopoliaus ap
gynimo karėje su turkais. Šitos 
karės aprašymai buvo pirmutinie- 
ji L. Tolstoi’jaus literatiškieji 
bandymai. Po karei L. Tolstoi’
jus išskirtinai užsiima literatū
ra. Atvažiavęs Peterburgan, su- 
sipažysta su Turgienevu, Gon- 
čarovu, Niekrasovu, Ostrovskiu 
ir kitais rusų rašytojais ir da
lyvauja jų “literatiškuose vaka
ruose”. Šituo gyvenimo laiku 
L. Tolstoi mėgo gyvenimo links
mybes, mėgo vyną, mėgo pa
sivažinėti geroje kompanijoje ir 
nueiti “ant arbatos” į aristokra
tiškąją draugiją. Visus iš šito 
laiko pastebėjimus jis suvarto
jo, rašydamas savo puikiausi vei
kalą “Karas ir Santaika”.

Bet neilgam patiko Tolstoi’jui 
linksmųsis gyvenimas. Nepaka
kintas juo, Tolstoi’jus 'išvažiavo 
užsienin, kur, važinėdamas pa
gal įvairias viešpatijas, prisižiū
rėjo įvairioms mokslo įstaigoms 

Tolstoi’jaus Sr žmonių švietimo būdams.

Tolstoi’- 
savo ro- 
(Iš nu-

synodas

yra .jau iššlavęs visą
Tąsyk priešinties

L. Tolstoi’jaus su-

Sugryžęs iš užsienio, kaip 
tik baudžiava panaikinančio ma
nifesto laiku, Tolstoi’jus įsteigė 
liaudies mokyklą. Vis daugiaus 
pamėgdamas paprastąjį ūkišką
jį gyvenimą ir matydamas ja
me gerus pamatus doriškumui

S. A. Tolstoi’jienč.

PASKUTINĖS L. TOLSTOT- 
JAUS DIENOS. 

Tolima kelionė 1 
stoi’jų labai nu vari 
jant, dėl žmonių si. „ A 
vienur reikė būti ‘stačiam ir net . . . >tv •<«'>

mk^zan Tol
io. Važiuo- 
igrudimo, ne 

____ __________1------------------ 1 
ant platformos, kaila ‘liuvo dar
gana ir šaltas v^jkš. ^Tolstoi’
jus prašalo, o kadangi' seneliui 
ne daug ko reikia, thi jo padė
jimas tapo labai pavojingas.

Paskui Tolstoi’jh nuvažiavo į 
Ostapovą jo žmona, sūnus ir 
duktė, o taip-gi geras Tolstoi’
jaus prietelius Ceztkovas. Tol
stoi’jus gana nustebo, ^južinojęs. 
kad čia paskui ji' .atvažiavo ir 
jo šeimyna, nuo kurios jis no
rėjo pasislpėti. Pamatęs Cert- 
kovą, jis nudžiugė. Čertkovas 
draug su daktaru Makoveckiu 
nuolat būdėjo prie Tolstoi’jaus. 
Ant rytojaus- po atvažiavimui 
Tolstoi’jus jautėsi geriaus ir net 
diktavo laišką.

Į Ostapovą paskui Tolstoi’
jaus nuvažiavo daugybė kores
pondentų. Jiems ten labai ne
paranku. Ostapova tai yra ma
žytė pusiaustotis, ties kuria trau-

kiniai sustoja tik pagal signalo. 
Ostapovoj nėra hotelių ir nėra 
kur gauna pavalgyt. Telegrafi
nės stoties Ostapova neturi ir 
telegramas galima duoti tik nuo 
telegrafinio stiebo.

Tolstoi’jus yra iškeiktas pra
voslavų cerkvėje. Dabar, kada 
artinos Tolstoi'jaus mirtis, pra
voslavų cerkvės galvos ėmė rū
pinties, kad priėmus Tolstoišjų 
atgal į cerkvės prieglobstį. Sto- 
lipinas /ragino pravoslavų syno- 
dą, kad tas greičiaus išrištų da
lyką, nes mirus Tolstoi’jui bus 
didelis klausimas (ir 
jau Tolstoi’jus mirė, 
simas yra)/ kaip 
ma bus laidoti, kaipo 
Synodas, žinoma, nori 
Tolstoi’jaus savo klaidamokslio 
atšaukimą, ar už savo paklaidas 
gailestį. Bet nėra abejonės, kad 
iš Tolstoi’jaus šito nesulauks ir 
nesulaukė 1900 m. Tolstoi’jus irgi 
gana sunkiai sirgo ir pravoslavų 
synodas pasiuntė jam laišką pra
šydamas, kad nors prieš mirtį 
jis išreikštų gailestį dėl savo 
klaidų ir tąsyk jis. bus priimtas 
atgal į cerkvės tarpą. Ant šito 
laiško Tolstoi’jus tada pasiuntė 
tokį atsakymą: “Kad ir iriirties 
akyvaizdoj du sykiu du yra ke
turi”.

Dabar Rosijos metropolitas 
Antonius pasiuntė Tolstoi’jui į 
Ostapovą tokią telegramą: “Nuo 
pirmojo momento jūsų persisky
rimo su cerkve aš meldžiaus ir 
meldžiuos, kad Dievas teiktųsi 
sugrąžint jus į cerkvės prieg
lobstį. Gal būt Jis neužilgo 
pašauks jus prieš teisybės tri
bunolą. Aš maldauju-jus dabar, 
kada jus sergat, kad jus susitai
kytumėte su cerkve ir su pra
voslavais rusai. Tepalaimina jus 
Dievas”. *

Čertkovas ir kiti budinti prie 
Tolstoi’jaus nutarė šitos teleg
ramos nerodyti Tolstoi’jui dėl 
atsargos, kad tai nesuerzintų li
gonį.

ao lapkričio telegramos apskel
bė pasauliui, kad didisai minty- 
tojas L. Tolstoi’jus jau persisky
rė su šiuo svietu. Mirė prieš 
6 vai. rytę. “Pasaulio šviesybė 
užgeso”, šitokius žodžius atkar
tojo visa Rosija ir visas svietas.

dabar kai 
tas klau- 
jį gali* 
iškeiktąjį. 
išgirsti iš

Pareigos,
"Kur pareigos šaukia — atsi

sakyti negaliu, padarysiu, kad ir 
kasžinkas....” tokius žodžius 
perskaičiau savo gero draugo 
laiške. Labai nudžiugau tai per
skaitęs. Taip retai, taip labai 
retai galima dabar 'girdėti šie 
žodžiai, tvirtai ir širdingai pasa
kyti. Jų vietą pas mus daugiau
sia užima visai jiems priešingi: 
kas man galvoj, duok šia man, 
o tų kaip nori.... ir jiems pana-

“Lietuvos” No. 44-me Redak
cijos atsakyta tūlam “Didvy- 
•iui” buk laikraštininkų suvažia
vimo svarbiausis mieris buvo iš- 
nėžti iš laikraščių šmeižimus 
/patų pseudonymais užsidengu
sių "Didvyrių”.

Labai būtų malonu, 
aščiai ir prisilaikytų 

Nors tarta išmesti iš 
stebuklingų daktarų
nūs, šmeižimus ypatų prisiden
gusių pseudonymu šmeižėjų, bet 
kaip tas buvo, taip ir tebėra ir 
Dievas žino, kada pasibaigs. Nei- 
vienas laikraštis nesilaiko nu
tarimų, tai kam-gi tartasi?

Štai neperseniai “Lietuvoj” til
po korespondencija pseudonymo, 
kokio ten T. M. D. senesnių lai
ku viršininko, kuris tiesiog ap
vagino p. J. O. Sirvydą, buk jis 
išpardavęs, mainęs, slaptai spaus
dinęs kningas T. M. D. prigu
linčias ir viską daręs dėl savo 
naudos. Jaigu tas p. “pirmes- 
nysis” žino tikrai, kad taip 
buvo, tai kodėl bijosi išeiti 
su tikra pavarde ir viešai pasa
kyti teisybę?.... Kitaip daugelis 
žmonių mano, kad autorius pats 
melagis, kitą vagina, dalyko ne
žinodamas. Tokį pseudonymu 
užsidengusio straipsnį nepriderė
jo laikraštyje talpinti, jaigu laik
raštininkų suvažiavimo, buvo vie
nintelis mieris pakelti laikraš
čius etiškai.

43-me No. “Lietuvos”, vėl tū
las ponas į “širšino” kailį įsilin- 
dęs, rėžia visą h istoriją apie p. P. 
Sinkų, buk jį iš "Mildos” choro 
prašalino už tai, kad jis rašęs 
anonymiškus laiškus, pjudęs cho
rų dirigentus ir t.t. P. “šir
šinas truputi meluoja, jaigu ne
meluotų, ui į “širšino” kailį ne
būtų lindęs. Sinkaus nieks iš 
choro neprašalino, tik jis pats 
rezignavo dėl to, kad chore buvo 
vedama “kačių” politika (apie Ui 
ir pats “širšinas” 
tik Sinkus’, ir kiti 
ir pats mokintojas, 
labai pagailestavo 
nes jis turėjo labai.dailų balsą.

Aš neparieratinėsiu visa raši
nio p. širšino. Priminsiu iš pra- 
našystos p. širšino, kuris sako: 
šitoje byloj skundėjui reikės nu
bausti "Kovos” redakciją, bu
vusi ekspertą ir kitus.

Kodėl bausti “Kovą”, jai ji ne
kalu? Gal kad ji jūsų reikala
vimą išpildė? Jaigu “Kova” ne
būtų talpinus jūsų straipsnio, 
tai jus tarėtės kreipties į kitus 
laikraščius, bet “Kovą” jūsų rei
kalavimą išpildė. Kuom-gi pra
sikalto, senelis, buvęs ekspertu, 
kada jam p. Martus prikalbėjo, 
Ui senelis, mažai matydamas, ir 
pasakė, kad viena ranka rašyti 
laiškai. Bet klausimas ar tie 
laiškai matė ekspertą? Pasirodys 
kieno teisybė,? (Ui priderėjo ir 
palaukti, kada tas pasirodys. 
Red?). Bet ar taip ar šiaip, jaigu 
p. Pov. Sinkus būtų rašinėjęs 
tuos laiškus Ui jis nemestų ke
lis desetkus dolarių pajieškoji
mui teisybės.

Labai būtų malonu, kad ko
respondencijos, paliečiančios ypa- 
tas, nebūtų Ulpinamos po pseu- 

> donymais, bet kad koresponden
tas pasirašytų tikru vardu. •,

Ant. Rinkevičius.

Mušiuose ant gat- 
suviršum šimtas

|| Caras Mikalojaus pardėtiniui 
stačia ūkiškoj o synodo apreiškė, 
jog geidžia, kad pasimirus gra
fui Tolstojui, jo kūnas butų pa
laidotas sulyg formų stačiatikiš- 
kos bažnyčios, vis tiek, ar jis at
šauks savo klaidas, ar ne. Bet ro
dosi, kad pasimirusiam vis tiek, 
ka*P ji gyviejie palaidos. Pasimi
ręs jau gyvųjų malonės nereika
lauja.

ĮĮ Braunschsveige pasimirė ži
nomas vokiškas raštininkas 
Wilhelm Rabe. Parašė jis tik
tai pasakų ir novelių. Gimęs 
jis 1831 metuose, taigi turėjo * 

metus. —„79

sako). Ne
atsisakė, bet 

P. Sinkaus 
mokintojas,

ĮĮ Mieste Pueblo, Mexiko res
publikoj 17 lapkričio dieną kilo 
revoliucija, 
vių užmušta I______  ,
žmonių. Riaušės prasidėjo, kada 
policistai bandė išvaikyti susi
rinkimą priešingos prezidentui 
Diaz partijos. Pirmiausiai tapo 
užmuštas policijos perdėtipis 
C/bnera. Nuo viršutinių lubų 
*ri6tx>s, kur Diazo priešai turė
jo susirinkimą, išmesta bomba 
užmiršę daug žmonių, daugiausiai 
policistų, kurie bandė triobon 
veržtiesi. Paskui mušis pasi
kėlė ant gatvės. . Iš Meksiko 
speciališku traukiniu išsiuntė 17 
kariumenės regimentą žmones 
Puebloj malšinti, o traukinių ir 
daugiau prirengta. Naktyj. 17 
lapkričio atkako iš Meksiko jąt- 
siųsti kareiviai; jie bandė’įM.’ti 
tuos namus, iš kurių į juos per 
langus šaudė. Kada tuos namus 
paėmė, viduj rado daug užmuš
tų žmonių. Revoliucijonierių 
eilėse kovojo ir daug moterų. 
Rytmetyj kariumenė paėmė vif- 
šų ant sukilėlių ir miestas nu
siramino.

Revoliuciją sukėlę kandidatas 
ant prezidento urėdo, Mandero. 
Jis iš Meksiko pabėgo, turbūt 
užsienin, bet daug jo šalininkų 
suėmė. Sukilimas buvo sureng
tas valstijose: Vera Cruz, He- 
dalgi, Coakuila, Patosi, Leon, 
Pueblo, Jalisceo, Guaunato, 
Yncalan ir Zacatecas. Bet revo
liucija Puebloj kilo anksčiau, ne
gu buvo sumanyta ir ją bent 
ten pasisekė užsloginti. Kadan
gi į valdžios rankas pateko svar
bus revoliucijonierių dokumentai, 
tai dabar pulkais areštuoja re
voliucijos salininkus.

Į| Respublikoj Mexico, buvęs 
kandidatas ant prezidento urė
do, Franceses Madero rengė re
voliuciją. Jis turėjo diktai pa
sekėjų dvylikoj valstijų. Bet pre
zidento Diazo valdžia revoliuciją 
inslogins pirma negu ji_ galėjo 
kilti. Atimta 'daug ginklų ir 
amunicijos ir suimta daug šali
ninkų.

Pereitą savaitę daug triukšmo 
padarė Texuose paleistas pas
kalas, buk keli šimtai ginkluotu 
meksikonų artinasi prie Tekaso 
rubežių ir nori įsiveržti. Jau- ir 
Texaso gyventojai pradėjo gin- 
kluotiesi, šaukėsi prie valdžių 
reikalaudami apgynimo, bet pa
sirodė, kad tas. viskas neturėjo 
jokio pamato, buvo kokio juok
dario paleistas paskalas žmonių 
erzinimui.

Observatorija Vatikane. Po
piežiaus rūmuose tapo inkurta 
observatorija. 17 lapkričio Va
tikane atsiliko observatorijos iš
kilmingos inktfrtuvės. Obser
vatorijos direktorius bus tėvas 
Hagen, jėzuitas astronomas, 
dešimts šešis metus buvęs 
observatorijos Georgetown’o 
versitete Amerikoje.

dvt- 
prie 
urii-

| Dėl buvusių mieste Leon 
Necuraguoj, demonstracijų, ku
rios pasibaigė kraujo praliejimu 
tuomtarpinio prezidento Estrados 
prisakymu išvyti iš tėviškės visi 
liberalų partijos vadovai. Išvyti 
ir liberališkos pakraipos laikraš
čių leidėjai. Ar tik revoliucijo- 
nieriai, rėmę Estradą, neapsiriko 
ant savo vadovo



lai s j is mat dar žiauriau elgiasi 
nęgu prieš j j buvę prezidentai 
fcitos mažos respublikos.

| Amerikos kariškasis laivy
nas, padarytas į dvi divizijį at
kako Prancūzijon; viena dalis 
atkako į Brestą, kitą j Cherbour- 
gą. Jurininkams parengti spe- 
ciališki geležinkelio traukiniai, 
kurie atgabęs Amerikos jurinin
kus į Paryžių. Tegul ir jie pa
mato gražesnius miestus už sa
vo tėvynės didmiesčius.

Atkakusių į Prancūziją 
Amerikos kariškųjų laivų juri
ninkai svečiuose elgiasi negeriau- 
siai, nors prancūzai juos ir la
bai širdingai priėmė. Mieste 
Cherbourge ant gatvių užgimė 
kruvinos muštynės tarp baltspal- 
vių ir juodųjų jūreivių; susipe
šę vartojo ir revolverius. Pab
elstai suėmė vieną jūreivį nuo 
Amerikos kariškojo laivo “Kan
ais”, kadangi jis perdūrė pilvą 
jūreivio nuo laivo “Louisiana”. 
Vieną subadytą negrą nugabeno 
ligonbutin. Valdžia padaugino 
policijos patroliu skaitlių. Į pil
vą subadytas jūreivis mirė ligon- 
butyj. Vienas jūreivis prigėrė.

Cherbourge, amerikoniškieje 
jūreiviai elgėsi taip negražiai, kad 
nuraminimo svečių suvaldymui 
policistų nepakako, reikėjo šauk
ti ir žandarus. 200 amerikoniškų 
jūreiviu akmenims bambordavo 
vieną kavinę ir atbėgusius jų 
malšintų žandarus. ’

per poli- 
pirmutines 
drabužiais 
vietoj ver-

* Suėmė

|| Londono suffragettes (mo
teris reikalaujančios sau lygių 
su vyrais politiškų tiesų) vėl 
kėlė demonstracijas prieš parla
mentą. 1,000 moterų susirinko 
prieš parlamentą ir stengėsi vi
dun įeiti, prasimušti 
cistų liniją. Kada 
eiles su sudraskytais 
policistai nustūmė, tų 
žėsi kita moterų eilė.
116 moterų. Jūreiviai ameri
koniškų kariškų laivų atėjo pri
sižiūrėti kovai ir kurstė moteris 
nepasiduoti.
buvo ir viena

* Buffalo.

Tarp suffragcčių 
amerikone iš

tarybų tarp, 
rūmo ir ponų 
kad Anglijos

|| Dėl iširimo 
Anglijos žmonių 
rūmo, manoma, 
ministerių pirmininkas Asųuit
su visa ministerija pasitrauks, 
nes karalius nepritaria paleidi
mui parlamento ir naujiems rin
kimams.

|| Ispanijos parlamentas (kor
težai), priėmė valdžios sumany
mą, kad Ispanijoj butų užvestas 
priverstinas vienuoliams tarnavi
mas kariumenėj, nuo ko nebus 
paliuosuoti nei zokoninkai, nei 
kuningai. Dėlto užgyrimo Is
panijoj laukia naujų nesutikimų 
su popiežių, nes jis
kalauja kuningams privilegijų, 
bet juos stengiasi paliuosuoti 

, nuo pildymo viešų pareigų. Ku- 
ningai nenori būt lygus kitiems, 
ūkė s am s.

visur rei-

H ApgHjos karalius Jurgis V. 
ketina važiuoti Indijon karu- 

~ nuotųs.

|| Austrijoj, Triesto kalėjime 
kaliniai užsimanė, iškovojimui 
geresnio su jais pasielgimo, ir 
privertimo kad juos teisman 
šauktų, išbandyti Maskolijos ka

lėjimuose vartojamą badavimo 
streiką. To budo griebėsi kalė- 
jiman patekę jauni italijonai, ku
rie, susivaidiję su chorvatais, iš
daužė visą intaisimą vienos chor- 
vatiškos kavinės. Teismas juos 
pasiuntė kalėjiman, bet be tiri- 
nėjimo ir išklausymo. Tie tai 

"jauni italijonai pradėjo, badavi
mo streiką, kuris traukiasi jau 

— antra savaitė. Jie pradėjo nieko 
nevalgyti ir trįs iš jų reikėjo 
ligonbutin gabenti.

|| ' Konstantinopolyj (Turkijos 
sostinėj) cholera vėl labiaus 
siausti pradėjo: 17 lapkričio pa
simirė 17 asmenų, o apsirgo 37.

|| Ant Persijos rubežiaus, ne- 
’ toli Posova susirėmė Persijos 
kurdai su turkiškais kareiviais. 
Susirėmime užmušta 50 kurdų.

|| Maskoliškoji valdžia viešai 
pagarsino, nors ji mėgsta slėpti, 
jog Mandžiurijoj siaučia cholera.

Plakimas prasikaltėlių iki 
ši°l dar yra užsilikęs Londono 
kalėjimuose. Plakimui yra var
tojamas devyniais galais botagas. 
Senovėj visi tie galai turėjo kie
tus mazgelius, dabar mazgelių 

nebėra. Prie plakimo visuomet 
esti gydytojas ir pasako kada 
jau gana plakti. Anglai atranda, 
kad nuplakimas botagu prasikal
tėlio kartais yra reikalingas ir 
duoda geras pasekmes.

| Telefonas tarp Londono ir 
Paryžiaus. Telefoninis kabelis 
užbaigta tiesti tarp Londono ir 
Paryžiaus. Londoniečiai dabar 
galės kalbėties su paryžiečiais,, 
sėdėdami namie. Neužilgo Pa
ryžius bus snsijungęs telefonu 
ir su įvairiais Vokietijos mies
tais, taigi iš Londono galima bus 
kalbėti net į Vokietiją.

|j Išrasta Vokietijoj šaudyklė, 
kuria galima šaudyti vandenyj, 
šaudo ji ne kulkomis, bet van
deniu. Vanduo šaunant/^ taip 
smarkiai trykšta iš šandyklės, 
kad užmuša gana dideles žuvis. 
Tokia šaudyklė bus gera pagel- 
ba narams apsiginti nuo užpuo
lančių žuvų.

Į| Londono’ gamtos apsireiški
mų historijai praneša, jog ant 
Didžiojo okeano buvo .smarkus 
jo dugno besikiltiojimai. Tas. 
kaip prietaisos parodė, buvo už 
šiaurėj nuo salos Naujos Zi- 
lendijos.

Vokietijoj. Frankfurte ant 
Maino, pasikėlęs upėj Reine 
vanduo pragraužė uosto pylimą 
ir užliejo visas žemesnes* vietas.

Vakarinėj Vokietijoj tirp
stantis sniegas pagimdė. tvanus. 
Žemesnės vietos mieste Coelne 
vandens užlietos. Upė Reinas 
daugelyj vietų išsiliejo per kran
tus ir užliejo žemiau gulinčius 
kaimus. Tvanas Krenznacke 
daug nuostolių pridirbo maudy
nių instaigose.

Ir vėtros šiaurinėj Vokieti
joj daug nuostolių pridirbo ir 
nelaimių atgabeno. Ant Šiauri
nių jūrių paskendo daug laivų, 
vilnįs į Elbos intaką atvilko 
paskendusių laivų dalis.

Vokietijoj, netoli Breskov, 
ant prigulinčio J. Hirschui, tu
rinčio ioo margu Oegeln ežero 
netikėtai iškilo užimanti plotą 
pusės margo salutė. Toj vietoj, 
kur minėta salutė iškilo, ežeras 
yra giliausias. Prie to nebuvo 
nei jokio žemės sudrebėjimo, to
dėl nežinia kokios priežastys tą 
salutę pagimdė.

Į| Ant žemės- tik Vokietijoj 
yra kalijaus kasyklos, bet kad 
kalijus turi svarbų pritraųkymą 
pramonėj, tai Vokietijos valdžia 
jį savo monopoliui paėmė ir kiti 
jo reikalaujanti kraštai turi tiek 
mokėti, kiek Vokietijos valdžia 
nori. Dėl to tarp Amerikos ir 
Vokietijos užgimė nesutikimai, 
bet Vokietija nenori Amerikai 
palengvinimus daryti, už paleng
vinimus reikalauja nuo Ameri
kos taipgi palengvinimų vaisboj, 
numažinimo muitų. Tarybos 
tarp Vokietijos ir Amerikos dar 
ir dabar vedamos, bet susitaikyti 
negalima. Dabar pasirodo, kad 
kalijaus plotai yra ir Austrijoj 
ir tai vuogingiausioj jos dalyj — 
lenkų apgyvento] Galicijoj. Jau 
Austrijoj susitvėrė trustas ka
pitalistų išnaudojimui tų kasyk
lų. Kasyklas norėjo pirkti sve
timi kapitalistai, bet Austrijos 
valdžia neleido, nei trustui jų 
neprileido. Kasyklos tos yra ap
linkinėse Kaluszo. Dabar ten 
yra keturios olos. Kalijus yra 
920 pėdų giliai. Iš tų keturių 
olų ištraukia ,33 milijonus sva
rų kalijaus. Trustas mano ati
daryti daugiau olų ir pagerinti 
kasimo būdą ir tokiu budu pa
didinti produkcija. Bet ir ši
tos kasyklos yra po Austrijos 
valdžios globa. Ar todėl iš at
siradimo naujų kalijaus kasyklų 
Amerikos pramoninkai pelnys 
nežinia. Amerikos valdžia jiems, 
kaip iki šiol, pagelbėti neinsten- 
gia, ar nežino kaip gelbėti.

Vokietijos valdžia rengiasi 
atidaryti savo rubežius, išėmus 
maskolišką, gyviems galvijams. 
Mat dėl mėsos brangumo soci- 
j a lis tams sekasi varyti agitacija, 
o valdžia jų bijosi. Į Badeną, 
Wuertembergą ir Barariją leis
ta gabenti gyvus galvijus ir kiau
les iš Prancūzijos. Manoma leis
ti gyvus galvijus iš Danijos ir 
Austrijos, bet iš Maskolijos dar 
vis nemanoma leisti nei gyvų 
kiaulių, nei galvijų.

H Dovaną iš Nobelio užrašo 
už literatiškus darbus, atsisakius 
jų priimti maskoliškam raštinin
kui Tolstojui, Švedijos akadenri-

. VAIZDAS IŠ MEKSIKONŲ SUKTUMO GUADALAJAROJ.

jos pripažinta vokiškam poetui ti piningai buvo verti, 
ir raštininkui Ludvigui Hupe.

Tėvynės Mylėtoju
Df-stės Reikalai.

raftus T*v. Myl Drjo« refc 
*------ >s ir pavtanios ypatus

visus 
kaluose. kuopos ir pavienios y p 
malonės siųsti urjos Lit. Kom na* 
rlui ir redaktoilui.
J. Laukis. 2951 Union av., Chicago, UI.

ir pamatys kelią, kuriuo 
reikia eiti.
šituos raštus būtų išleidusi 
firma savo pačios naudai,

KOKIĄ NAUDĄ MUMS NE
ŠA T. M D-JA?

Išleidus V. Kudirkos raštus 
kiekvienam gali būti aišku ko
kia nauda yra iš T. M. D. Męs 
susijngę po T. M. D. vėluva 
įstengėme išleisti tokią 
laidą, kokios ikišiol jokia lietu
vių firma- neįstengė išleisti. Si- 
tuom savo darbu ji davė progą 
lietuviams maža kaina įgyti svar
bius raštus, kurie bent tuo tar
pu nutildins žmonių dvasių alkį. 
V. Kudirkos raštai pabudins lie
tuvius iš jų tautinio snaudolio, 
paskatins juos prie darbo, tau
tos meilės ir išplės tautos kul
tūrą.

Ačiū šitai V. Kudirkos raštų 
T. M. D. laidai jie tapo prieina
mais visiems beturčiams, kurie 
skaitydami juos, prablaivins savo 
protą, išblaškys miglas nuo savo 
akių 
jiems

Ja» 
kokia 
tai jie ne visiems būtų buvę pri
einamais ir jie nebūtų galėję pa
daryti tos naudos, kokią jie da
bar padarys, gaunami dykai, 
nariams mokant tik 60c. meti
nės mokesties. O jai Draugijos 
išdas padidėtų taip, kad Drau
gija išsigalėtų didesnius rankraš
čius nupirkti ir juos išleisti, tai 
Draugijos nariams tuom dar ge- 
riaus būtų, nes jie už tą pačią 
mokestį daugiau kningų gautų. 
Tad aišku, kad T. M. D. nau
dingumo didumas priklauso nuo 
jos narių skaitlingumo; juo 
draugija turės daugiau narių, 
juo didesnė draugijos nauda bus 
nariams.

Žinant šitą, kiekvienam pride
ra rūpintis kalbint prie T. M. 
D. savo pažystamus ir draugus ir 
tuomi didinti josios narių skait
lių, kad šitaip dirbant kas me
tas galėtume išleisti naujas nau
dingas kningas.

Žemaičių Antanas.

NAUJŲ SUMANYMŲ 
TMD-JOS SEIMUI.

PRIE
IV

Pataisant pernai metais T. M. 
D. konstituciją mokestis po se
novei likosi ta pati, — 60c. me
tams.

Tiesa, esant mažam mokesčiui 
žmogus ir su mažu išteklium ga
li prie draugijos prigulėti. Bet, 
man rodos, kad T. M. D. na
riai nei kiek savęs neapsunkin
tų mokėdami T. M. D. išdan 
kas metas po $1.00. O gi. na
riui menkas skirtumas yra mo
kėti 60c. ar $u»; sutaupytais 
per metus 40c. ne kažin ką gali
ma užkišti.

Bet jai kiekvienas narys mo
kėtų kas metas po 40c. vir
šaus, tai Draugijai būtų didelė 
paspirtis, susirinktų iš to didelė 
suma; šitais, taip sakant, ant- 
viržiniais piningais Draugija ga
lėtų daug daugiaus kningų iš
leisti, o tos vėl gryžtų patiems 
nariams, atmokė^amos jiems 

k

* ' - ?
•

Bet gal kas pasakys, kad jam 
užtenka ir vieną kningą gavus 
per metus ir todėl jis nenori 
brangesnės mokesties.

Gal tas ir taip, bet ar mes tik 
sau gerą norime daryti? Sitai raš
tininkai: jie užsidarę rašo raš
tas ne sau, bet žmonėms ir jų 
darbas — net nuperkant nuo jų 
raštus —• nevisuomet yra pri
deramai apmokamas; bet jie to 
nepaiso, nes jie dirba ne už mo
kestį, tik dėlto, kad tas, jų nuo
mone, jrra naudinga žmonėms. 
Todėl, ar męs negalime • taipgi 
su šiuo ar tuo prisidėti prie 
šito visiems naudingo darbo, su
dedami tiek piningų, kad nuo sa
ve raštininkų raštus nupirkti ? 
Pakeldami mekestį iki $ix» męs 
nieko nepajus me, o tuo raštinin
kams duosimu progą parūpinti 
gerus naudingus raštus ir tuo
mi patim pri ridėsime prie pla
tinimo apšvielos, kuri mums bū
tinai yral reik dingą. Taigi ger
biamieji bariai ir kuopos teiki
tės apsvarstyti šitą mano suma
nymą pakelti * metinę mokestį 
iki $1.00. Žemaičių Antanas.

KAS PASAKĖ “KRIZIS".
Tie, kurie garsino “krizį” ar 

bankrūtą Tėv. Myl. Draugijos, 
išėjus .Kudirkos raštams, turės 
susiėmę savo; žodžius iki vie
nam atgal suryti (jaigu gali): 
mūsų Dr-ja, kaip ir gerais senais 
pernykščiais metais, žada ne žo
džiais, ne šūkavimu, bet darbu 
parodyt, kaip ji veikia. Pirmiau
siu jos rūpestimi dabar yra nu
versti sau nuo pečių likusią da
lį skolos Mauderodės spaustu
vei už Kudirkos laidą, apie $700. 
kurios reik užmokėti dar šiais 
metais (prieš Naujus Metus). 
Kada buvo užklausta vieno iš 
veiklesnių Draugijos sąnarių, ar 
jie tikisi tą kurną surinkti tai 
tasai be jokios sarmatos net kuo
ne kvatoti pradėjo. Girdi, pe
reitais metais ir draugiją augi
nom ir apie kelis tūkstančius 
surinkom, nors mums ir .bandė 
kai kurie išgamos gadinti, o 
šiuoamet, girdi, tai visai "bai
le os”: visuomenė didžiai užga
nėdinta iš Kudirkos puikios lai
dos ir mūsų draugijai labai pri- 
jaučia.... pamatė mat darbus, 
o ne tuščią rėkavimą....

Žinios, gautos nuo Centro sek
retoriaus' ir išdininko, paremia 
tą tvirtinimą. Centro sekreto
rius, uklaustas apie Draugijos 
augimą, atsakė: “Vasaros laiku 
mažai naujų sąnarių prisirašinė- 
davo — kąršęiai, žinot Tamis- 
tal.... Nurs žmonės ir myli Tė
vynę, bet yisgį greičiaus traukia 
į girių ir darąų pavėsį, negu į 
salę mitingų.... Tai iš kur-gi 
naujus sąnarius imsi? Dabar, 
atvėsus, dtktofcfu, pradėjo ' prie 
Draugijos j rašytis”.... Centro 
išdininkas Jrunjpai praneša: “Iš-, 
dan šią vasarą Jn p laukė ir plau
kia šiemet ‘neuįažiau, kaip pep-JRĮ* 
nai, o kas bus toliau s, tai “pa-• • -‘i- .. .nai, o kas bus toliaus, tat 
ragėsim” — J :

Kad toliau žada būt neblo
giausiai, jau ir dabar galima 
“ragėč” (tikimės, gerbiamas Iš
dininkas neuždėjo ant to žodžio 
“copyriht” — kaip jo nėra ir 
ant visų T. M. D. 
leis jį pasiskolinti). Net iš ke

rnus žinios 
apie kuopų „veiklumą. Gautos 
sekančios žinios: -

Apskundė dėlei T. M. D.

■ Ak

kot savo piningų ant mėnulio. 
Ve, kodėl spaustuvė, paklausius 
tų gundymų, sulaikė Hamburge 
kningas ir telegramų pareikalavo 
užmokėjimo likusių piningų. Nu
sekus, kame priežastis, reikėjo 
T. M. D. atskaitomis ir organo 
numeriais darodinėti Mauderodei 
tikrą draugijos padėjimą. Mau- 
derodė, pamatęs intrigas ir ne
teisingas apie T. M. D. pasakas, 
tuojaus paliepė išsiųsti iš Ham
burgo kningas (apdaruose), vie
nok t visgi ačiū tam Tėv. MyL 
Dr.. turėjo užmokėti apie $70.00 
“Storage” (už laikymą kningų) 
Hamburge. Piningai, kaip ba- 
lon sumesti.

“Keleivio” skaitytojas.
ąK

%

j.

būti byla už T. M. D. ženk
lelius. Skundžia Williams Co., 
Chicago, III. (ženklelių dirbtu
vė) p. J. Šimkų, kuriam buvęs 
T. M. D. pirmininku, B. K. 
Balevičius, buvo pavedęs rūpin
ti ženklelius pagal duotus nuro
dymus ir tam . tikrus piešinius. 
Visas šimtas ženklelių buvo už
baigtas, bet dėlei blogo darbo 
ir neprisilaikymo originališko 
piešinio, pirmininkas ženklelių 
nuo p. Šimkaus nepriėmė ir šis 
sugrąžino juos VVilliams & Co., 
bet toji atsisakė priimti. Tas 
buvo daugiau metų laiko, bet 
tik dabar priėjo prie teismo. T. 
M. Draugija nieko prie šios by
los neturės, nes ji su kompanija 
nieko bendro neturėjo, vienok 
buvęs jos pirmininkas B. K. Ba
levičius stos kaipo liudinin
kas, nes? jis dirbo ženklelių pie
šinį ir pagal jo nurodymus ir 
užtvirtintą “daju” (štempėlį at
mušimui ženklelių) dirbtuvė ap
siėmė atlikti darbą.

Manoma, jog kompanija pra
loš, nes jį “papjetusi” užtvirtin
tus piešinius, ir negalės parodyti, 
jog darbas buvo taip atliktas, 
kaip buvo reikalaujama.

Naujtcnių Jieškotojas.

Paskutinė duobė. Pagalios vi
si Kudirkos raštai Jau atėjo ir 
yra globoje p. J. Simanavičiaus, 
T. M. D. kningiaus, kuris, kaip 
girdėti, skubina k u o greičiaus juos 
išsiuntinėti kuopoms ir nariams. 
Tavo rankose, skaitytojau, še
šios didelės ir puikios kningos 
velionio raštų, bet vargiai pa
čiam atėjo mintin, kiek vargo 
iškentėjo, kiek kliūčių pergalė
jo Draugija, kol šitie raštai tavo 
rankosna papuolė. Tai buvo gal 
sunkiausi laida. Netodėl, kad 
ji didžiausia, bet dar ir todėl, 
kad atsirado tarpe lietuvių že
mos dvasios ir pikto noro žmo
nelių, kurie ant kiekvieno žings
nio kasė Draugijai duobes, da
rė įvairiausias kliūtis, berods no
rėdami, kad jos darbas kuopa- 
mažiausiai eitų. Bet nepasisekė 
jiems. Štai paskutinė duobelė, 
kokią T. D. Draugijai kasė, bet 
į kurią draugija visgi neįpuolė.

Sąųariai žino, jog įrišti (ap
daruose) Kudirkos raštai labai 
susivėlino. Maža to: jau juos 
išsiuntus iš Tilžės, T. M. Drau
gija turėjo panešti nereikalingą 
nuostolį: p. Gabrys, atvažiavęs 
III-čian T. M. D. Seiman, pra
nešė, jog Mauderodės spaustu
vė prižadėjo išsiųsti visus Kud. 
raštus tuojaus, sutikdama pa
laukti išmokėjimo paskutinės pi
ningų ratos kad ir visus metus 
(mat ikišiol T. M. D. labai re- 
guliariškai siuntinėjo prigulin
čias ratas). Rugsėjo mėnesyje^ 
po ilgo iaukimS MiU4čfydF pšu 
įjEEos atpyiianą telegramą, kad

.kitaip—raštai 4cų atskaitas matyt. Ką-gi? Už
tai jų peikti negalima.... Pa
dėk Dieve ir toliau/ darbuotis, 
šiuom kartu vietinė — 
kuopa rengia didelį 

6 prakalbomis 24-to 
(Tbanksgiving Day). 
svarbumas apšvietos 
T. M. Draugijos svarba mūsų 
tautos gyvenime bos svarbiausi 
tematai kalbėtojų. Laukiama ne
mažai naujų sąnarių, nes Kudir
kos raštai ir labiausiai užsispy
rusį “ožį” gali pritraukti. Pel
nas taip-pat skiriamas 'tautiš
kiems reikalams: kokiems — ne

T. M. D.
ti nusistebėjo »r laikinai neži
nojo kurio galo stvertis. Kas- 
gi pasirodė? Tūlos ypatos-pra
dėjo Mauderodę “perspėt”, kad 
T. M. Draugijai neužsitikėtų, 
nesą ji gavus Kud. raštas, pa
kriks, o dabar, girdi ji jau visai 
“bankrut” (ar dyvai, “Keleivis” 
nuo pačio Seimo uoliai pradėjo 
garsinti T. M. D. krizį ir bank
rūtą, kaip anuomet Begočiau s 
mirtį)* Įkalbėta Mauderodės 
spaustuvei, jog jaigu ji dabar.

ir dabar 
atminties, 
komitetas 
kas metai

Metinis T. M. D. vakaras. Nuo 
Jubilejinio Kudirkos vakaro 1909 
metais, sujungtos T. M. D. kuo
pos Chicagoje nutarė rengti kas 
metai “muzikališkai-vokališkai- 
literatišką T. M. D. metinį va
karą’. firmas toks vakaras bu
vo — Jubilejinis vakaras i-mo 
sausio (Naujais Metais) 1909 m., 
kurio gražumas dar 
daugumui neišdilo iš 
Susitveręs tuom laiku 
nutarė, ateityje rengti
T. M. D. vakarą Naujų Metų 
dienoj. Kaip žinome, pereitais 
metais buvo surengtas taipgi 
labai dailus Jauniaus vakaras. 
Šiais metais taipgi Naujų Metų 
dienoj (1 sausio 19x1 m.) atsibus 
trečias iš eilės T. M. D. vakaras, 
kurį jau pradėjo rengti visos 
gyvuojančios Chicagoj T. M. D. 
kuopos. 22-rą spalio “Lithuania” 
svetainėj susirinko apie ’ 14 ypa
tų, atstovaujančių vietines kuo
pas. Apart atstovų, dalyvavo 
taipgi p. J. Dagis, T. M. D. 
Centro sekretorius. Išrinkta ko
mitetas sustatymui programo.

Kokio rašėjo, ar veikėjo atmi
nimui bus pašvęstas šitas vaka
ras, kol kas dar nežinia, vienok 
galima užtikrinti, kad ir šits va
karas bus neblogesnis už Kudir
kos, ar Jauniaus vakarą.

Reporteris.

Chicago, III. 28 kuopa ren
gia 8 Sausio didelį vakarą su 
perstatymu dviejų komedijų 
(“Jaunikis” ir “Nesipriešink”), 
“West Side" miesto dalyj. Kiek 
vėliaus rengiamas vakaras su 
prakalbomis apie T. M. D. nau
dą ir jos darbus. Pelnas nuo 
abiejų vakarų skiriamas Draugi
jos reikalams.

Naujų Metų Dienoj visos 10 
T. M. D. kuopos rengia jungti
nį T. M. D. vakarą, panašų Ku
dirkos ir Jaunio vakarams. Jau 
dabar komitetai pradėjo rūpintis 
su taisymu gero programo. Ši
tie vakarai turi vardą geriausių 
vakarų Chicagoje.

Pittston, Pa. Čia taipgi ren
giamas vietinės kuopos agitaty- 
viškas su prakalbomis vakaras 
su mieriu padidinti sąnarių skait
lių. šita kuopa yra.sulyginamai 
nedidelė, bet nežiūrint į tą, verta 
j ją atkreipti atydą: ji turi garbę 
savo sąnarių skaitliuje turėti T. 
M. D. sumanytoją ir pirmą jos 
vadovą pirmininką, p. J. Kaza
kevičių.

Seattle, Wash. Čia, tolimoj 
vakarų šalyj, matyt, kitokios 
dvasios lietuviai, negu pas mus. 
Rytinėj ir vidurinėj Suv. Valsti
jų dalyje. Pagarsinsi prakalbas, 
tai tau kaip skruzdžių lietuvių 
privažiuos iš kitų aplinkinių 
miesčiukų (čia mat labai iškri
kę) ; paraginsi prie gero darbo, 
prie aukų naudingam tautiškam 
dalykui, tai žiūrėk — tik besi- 
kilnoja skvernai ir beskamba 
.grašiai sumesti ant tautos au
kuro. Ištikro išrodo, jog vaka
rų lietuviai daug darbštesni ir 

lis Centro išdan, padengimui 
skolos už Kud. raštus, o dalis 
gal Liet. Tautiškam Namui Vil
niuje, ir gal kokiam kitam nau> 
dingam dalykui. Kazys D.

mėgindamas

I§ BROOKLYNO.

Pasižiūrėjęs į mūsų laikraš
čius, matai kaip visur, kur tik 
T. M. D. kuopos randas, kas 
gyvas juda ir kruta. Ypatingai 
chicagiškės kuopos savo darbš
tumu atsižymi.

Bet pas mus, Brooklyne kitaip 
yra: tylu nei kukšt.- Tiesa, per
nai metais 3-čioji T. M. D. kuo
pa turėjo bėdos, kol nusikratė 
užsikabinusią jai ant kupros ko
misiją. Po to trukšmo lyg po 
kovai 3-čioji kuopa tyli ir ilsis. 
O gal ji bijo, kad neatsitiktų 
taip kaip pernai žiemą.

Mat tąsyk J. Šukys, lyg kad 
patarnauti norėdamas kuopai, pa
sisiūlė jai su referatu, kuopa, ži
noma, jo gerus norus priėmė, 
bet jis tą kuopos tiešiaširdystę 
panaudojo blogam, 
klausytojus įtikinti, kad tautystė 
esanti nereikalinga ir kad ji tu
rėsianti nykti.

Vietoje jos jis piršo lietuviams 
darbininkams, neturintiems savo 
tarpe buržujų, savo tautystės* iš
sižadėjusių, rašytis prie L. S. S. 
Žinoma, jo argumentai buvo 
silpni, kritikos neišlaikė ir pas
kaitininko pasikėsinimas . nuėjo 
niekais. Po tokio nenusisekimo 
antro kėsinimosi nėra ko bijotis. 
Anąis metais panašus susirėmi
mai mums parodė, kad mūsų 
kelias šviesus, kaip diena, rei
kia tik jo laikytis ir tautos dar
bą dirbti.

Bet ar męs dirbame? Ne. Jug 
męs savo apielinkėje priskaito- 
me į 30 tūkstančių lietuvių, o T. 
M. D. turime tik vieną 3-čią 
kuopą, kurioje nėra nei 200 na- 
rių. Tai ištikro gėda brookly- 
niečiams: surengtume tautiškus 
vakarus, gražiais skaitymais apie 
Lietuvos senovę ir jos sūnų mi
nėjimo vertus darbus trauktu
me brolius ir seseris po viena 
T. M. D. vėluva ir tuomi skleis
tame apšvietą minių tarpe. Ar
gi tai nebūtų, gražus daiktas? 
Inteligentijos juk mums netrūks
ta ir galėtume susilyginti su ki
tais gerų darbų nuveikime. Suk- 
ruskime tik.

Žemaičių Antanas.

Rockford, HL 13 dieną lapkr. 
turėjo susirinkimą T. M. D. 117 
kuopa. Iš kalbėtų susirinkime 
dalykų nutarta: i. Užklausti 
Centro Valdybos per organą ko
dėl ji neišduoda “Charterio” 117 
kuopai, nes jau seniai šita kuopa 
reikalavo charterio ir aplikacija 
buvo išpildyta ir pasiųsta kur 
reikia, bet jau kelintas mėnuo 
slenka ir vis nesulaukiam; kar
tą buvome klausę J. Dagio ko
dėl neatsiunčia, tai jis sakė, kad 
laiko neturįs, bet iki šiam laikuj 
nesulaukę klausiame per organą.

2. Klausiame apie T. M. D.
Įstatus, ar yra kokie nauji Įsta
tai, nes męs priimam? ^>rie T. 
M. D. narius paga; senus įsta
tymus, t.y. uė 60c., o kadangi šie
met susirinkime prisirašė Povi
las Petrinas turėjęs ir laišką nuo 
T. M. D. pirmininko, kuriame 
buvo rašyta, kad reikia ir įstoji- 
nuo 40c., tai yra iš viso $ix», 
bet męs neturėdami Įstatų pri
ėmėm jį už 60c. ♦

3. Svarstyta apie leidimą En-\ 
cyklopėdijos ir visi vienbalsiai 
nutarė tą darbą paimti T. M. D., 
nepaisant kiek ji laiko ims vie
nus ar du meta vienas tomas, 
nes mažų kningelių jau turime 
nemažai, užtai trūksta didesnių. 
Taigi tas darbas ir pritinkamiau- 
sia paimt T. M. D.

4. Klausiame apie Dr. V. Ku
dirkos raštus kada pareis ir ko
dėl dar tie du tomai neapdarytu 
pasiliko kur?

117 kuopos komitetas: 
J. Gvazdikas, Pirm. 
Pius Aleksynas, Rkšt

š. mėn.
Nauda ir

abelnai ir-

Centro Raštininkas sako jums 
čarterj pasiuntęs, tik jam nege
ras adresas buvo paduota ir čar- 
teris gal sugryš jam atgal.

T. M. D. nauji įstatai nėra dar 
atspausti ir tuo tarpu, kol jų 
kuopos neturi, redakcijos nuo
mone, kuopos gali narius priim
ti pagal senuosius. Kudirkos 
raštai yra visi atėję ir toujaua 
bus visiems išsiuntinėti.



Tikėjimy Istorijos Rankve^
Su paveikslais —.

Parašė, bendradarbiaujant kitiems mokslininkams.

P. D. Chantepie de la Saussa*
Teologijos profesor. Amsterdame,

Vertė J. Laukis

9. K. KrukoTskąJa.

Chinija.
-Dji^iskosios ciesorystės gyvenimo ir 

papročių vaizdeliai.
Su paveikslais •

NerteJ. Lailkis įjiud dangiškos ugnies audros metu ir kaip
gynimo ciesorystės nuo įsiveržimo klajoklū/ didęli vandenįs> knto nuo uolos ir ūžė, ir žiū-

us kalnus žiūrėti.
matė jis: štai, augštai iškilus padangėn 

idja galinga pušis ir mažytė-mažytė žolelė 
aS ir stebėjos Ši-kinas Šu-kinas: kodėl jos, 
a# auga ?
UDar bėgiojo Ši-kinas Šu-kinas ir matė: 

irūį ‘ ožka šakinėja po uolas . ir arelis kabo 
jtgdebesiais, ir nežinojo iis: kodėl tas taip?

JįDar matė jis kaip didysis cedras degė

tiek didesniame apėmy, ir juo labiaus ne sužiniškus su- 1 
monius, bet poetiškas padavas, sagas. Tuose pasakojimuo
se, apie kuriuos eina kalba, jos pavirto į medžiagą ti- 1 
kėjimiškiems pamokinimams ir tokiu budu suteikė 9-to ir • 
8-tp metašimčio Dievapažinybei tam tikrą įspūdį. Nuo 
tikėjimiškos atžvalgos jų vertė yra ne tame, kad su di- 1 
desne ar mažesne tikybe galima iš jų išskirti kaipo “isto
rišką grūdą”, bet toje dvasioje, kurios išreiškimu yra šitie 
apveikslai, kurie suteikia jiems kūną ir krauja ir daro 
paveikslai, kurie suteikia jiems kūną ir kraują ir daro 
iš jų pobudiškus -ir typiškus paveikslimus ir juose Iz- 
kaip niekur kitur*).

•) G. Schultz, pual. 15.
Bet ne vis viena pripažinti, kad šituose pasakojimuo

se užsiliko, nors ir neaprybočiausiame pavidale, vietiniai 
kaipo ir šeimyniški bei gentiniai atminimai. Galima pripa
žinti, kad tas, kas pasirodo asmenų istorijos pavidale, iš 
didesnės dalies yra genčių istorija, kad į jos rubežius pa
imta geografiškos ir etnologiškos aplinkybės, kad vėlesniojo 
laiko nuotikiai pernešti į ankstyvesnį, kad minimi asmenys 
tankiai yra heroes eponymi, kad neretai prie kokio nors 
vardo, kuris visokiuose pasakojimų eikliuose pats kartais 
atsikeičia, prikergiama daug tokio, kas, ištikro, turi ne
pritinkamą pobūdį. Bet ir susitaakant su visa kuo šituo, 
nėra reikalo visiškai atmesti istorišką patriarchų tikrybę 
ir tiesioginių atminimų išlaikymo galimybę pasakojimuose, 
antai apie jų būrimą Mesopotamijoje ir apie jų klajoklinį 

- persikėlimą per Palestiną Aigiptan*). Vienok pasakoji-
*) Sayce’o tvirtinimas — Erly Religion and Patriarchai Palest Ine, 

' kad naujausiai tyrinėjant algiptiškuaae dokumentuose rasta Abraomo ir 
Jokūbo vardai, reikalauja dar labai daug artesnto prlstilurtjimo. idant 
iė jo galima butų dabar jau daryti kokius nors iivdus.
mai apie pratėvius nėra aiškinama vienu siekimusi atžy
mėti nuo pat pradžios izraelitams prigulėjimą senų, atimtų 
chananėjams, šventynių. Svarbiausias dalykas tame, kad 
šituo sanprotavimu yra įgijama dirva Izraėliaus ir ypa-

• tingai jo tikėjimo pradžiai.
Šitas tvirtinimas tiesiog yra priešingas Stade’o ma

nymui. Stade atmeta visokį tiesų sąryšį terp Jehovybės 
ir ankstybesniųjų tikėjimiškų Izraėliaus padėjimų. Jo su
pratimu, męs nieko nežinome apie Izraėliaus dievapaži- 
nybę iki Mozei (pusi. 130). Priešingai, daugelis ypatybių 
iš Šeimyninio ir gentinio surėdymo sričių rodo mums tai, 

k kad tikru priešmoziniu Izraėliaus tikėjimu buvo animybė, 
\ kurios svarbiausiomis apraiškomis buvo bočių kultas ir 

totemybė. Paskutinėj! ypatingai buvo išstumta priekin 
Rob. Šmitho*). Šito manymo naudai privedama teipgi suo-

•) Sulyg bočių kulto ir. Llppert, Der Scelenkult in seinen Bezie- 
hungen zur althebr. Religion.
pročiai apie pomyrinį padėjimą ir skaitlingos smulkiosios 
animybės žymės, išlikusios, Stade supratimu, ir vėlesniame 
laike tikybės ir kulto srityse. Su šita animybe Jehovos 
tikėjimas stovi nesuderinamame prieštaringume, nors be
kovodamas su ja, jis daugumą ir perėmė jos elementų. 
Stade ypatingai tvirtai stoja už tai, kad Mozė surastą jo, 
teisybė, visai neišvys tylame padėjime, pas kenitus Jehovos

* tikėjimą pernešė tiesiog pas izraelitus, kaipo dalyką visai 
naują. Tame ir yra jo didelė svarba kaipo tikėjimo įstei
gėjo; antraip jis butų buvęs tik atnaujintoju arba reforma-

• toriumi. Iš sakymo, kad jis pats statė save tėvų Dievo 
pasiuntiniu, negalima daryli jokių išvadų.

Šita pažiūra turi daug silpnų pusių. Įsiverždami į 
Chanaaną, izraelitai skelbė apie save, kad jie yra Jehovos 
tauta. Visuose kulturiškuose klausimuose būdami Chana- 
ano gyventojų mokiniais, jie viename dalyke, į ką tei
singai nurodo Stade, likosi ištikimais savo įgimtiems pap
ročiams, būtent, .savo tautiško Dievo, Jehovos garbinime. 
Bet iš to matyt, kad tas garbinimas nebuvo nieku nauju, 
neturinčiu šaknių praeitije. Beto, kaip visai teisingai pa- 
tėmija Schultz, nė Stade pripažmama ptrmapradinė ani
mybė, nė totemybės elementai, į kuriuos teip akylai krei
pia atidžią Rob. Smith, negali savinti istoriškos tikrybės, 
kadangi priešpryšume pranašams šitos ve niektikybės pusės 
užima teip netyčų ir teip mažai centralinį padėjimą, kad 

w jose negalima matyti tautiškų intikėjimų esmens, per
galėtų išnašesnio tikėjimo. Męs neatmetame Stade’o iš
vadų svarbos, padarytų jo su didele aiškybe ir sugiebumu. 
Be abejonės, animybė ir ypatingai bočių kultas pas izra
elitus, kaip ir kuone pas visas tautas, turėjo didesnę svar
bą, negu tas pirmiau buvo manoma. Bet tas pirmybinis 
padėjimas, kurį pripažysta jiems Stade, negali skaitytis 

* priparodytu. Seip ar teip, jaisiais nėra atmetama tikro 
Dievo garbinimo buvimo galimastis ir pas priešmozinį Iz- 

* ‘ raėlių.
Atsižinojimui iš ko jis susidėjo, męs, savo tyrinė

jime, atsižiūrėsime nuo dviejų faktų: viena, kad izraeli
tai, kaip visų pripažinta, priklauso prie didelės semitiškų 
tautų šeimynos, antai prie šiaurinių semitų, kurių jie pa
daro pietinę dalį, daugiaus giminingą pietiniems semitams, 
— ir kad ir savo tikėjime jie teipgi turVpobudjškas ypa
tybes abelnas šitoms tautoms; antra, kad ir “vėlesnėje 
Jehovybėje ankstyvesniojo tikėjimiško padėjimo žymės ne- 

' visai išnyko.
Ar pridera šnekėti apie ypatingą prigimtinį semi

tų palinkimą, kuris apsireiškia ir jų tikėjime, tai yra at
viras klausimas. Renan mato jį monoteistiškoje omėje, 
į kurią jis, vienok, žiuri ne kaipo į augštesnį tikėjimiš- 

-ką sugiebumą, bet kaipo į dvasišką bergždumą. Semitų 
monotejybė, jam žiūrint, yra tikėjimo mažysta. Šitos 
pažiūros bepamatiškumas geriausiai buvo prirodyta Rob. 
Smiho: Religon of the Semites. Bet ir patsai semitų at- 
žy niėjimas perdaug neapsklembtas ir apima perdaug ele
mentų, daugelyje dalykų nepanašių vienas kitam, idant 
galimą butų ką nors atsiekti atjieskojimu vienos, pritaiko
mos jiems visiems prigimtos omės. Pakaks pasitenkinus 
viena grupa, kurios rubežiai pravedama abelnų geografišku 
ir istoriškų sąlygų ir, sutinkamai su Seno Įstatymo pada- 
va, kuriai męs galime duoti abelną Terachitų vardą 
.. u^g’nti šitos grupos tautoms savotiškuino ir iš

tikejimiskos pusės. "V patingai pastebiama pas juos silpnas 
issiplėtojimas pavieniškumo dievų paveiksluose.’ Pas mos 
nėra ne aiškiai išreikštos mytologijos, nė tikros poHteivbės 
Bet jiems dar toh šaukia ir iki tikrai monotejybei Tu 
tikėjimas yra susirišime su tam tikromis žmonių draugiiol 
formomis, visų p-.rma su šeimyna, paskui su gente. Kaio 

(Toliau bus).
ė* ssn-. ■

nėjo Ši-kinas Šu-kinas.
Kartą paklausė Ši-kmas šu-kinas: — 

“sakyk, didysaj In-spe-go Ti-go, kodėl visa 
kas taip yra?”:

Tr susirūstino didisai, metė į jį akmeniu 
ir tarė: — “aš mokinau Ši-kiną šu-kiną, mel
džiausi dievams* o jis įleido pas save piktą 
dvasią ir žūsta nuo nuodėmės! Aš Ši-kiną 
šu-kiną daugiaus nemokiusiu ir jis nueis iš 
čia prakeiktu, idant likusieji jaunikaičiai ne
nusidėtų drauge su juo!”>•/’ -r .

It jiubėgo Ši-kin Šu-kin vėl į taigą; iš- 
H w wJtisąi dieną bėgo jis ir liejo ašaras ant minkš-

dėji chiniškoji siena, vingiuojanti pagal di-j^, samanų. Štai medis ošia žaliaisiais la- 
dįjį kalnų retežį panašų į milžinišką uolinę 1^. ’ osia’ $tai

---- tunus upelis šniokščia as-po akmens, —

mongolų. Štai kaip ją vienas keleivis ap
rašo:

“Didėji chiniškoji siena antgalo atsidarė 
prieš mus su visoms jos smulkmenomis: su 
jos sieniniais žambais, keturkampiais bokš
tais, su langinėmis bastijonų skylėmis, pyly- 
mais, prieinančiais iki pat jūrų. Prieš mumis 
atsidengė pats puikiausias, pats gražiausias 
vaizdas visoje Chinijoje: pamare traukėsi pla
ti lyguma, nusidriekusi puikiomis ganyklomis, 
su skaitlingomis giriomis ir medžiais, už jų 
augšti kalnai, vieni statas ir skardus, Jkiti 
apžėlę giriomis ir žali iki pat viršui, ir di-

dįjį kalnų retežį panašų į milžinišką uolinė 
gyvatę. Kai kuriose vietose šitos sienos nėra 
nei pėdsakio, kitose gi ji ir dabar stovi tokia, 
1 * - ” " - ' ’ . . . .. 
čiu metų atgal.”

Žinoma dabar didėji siena neturi jokios 
svarbos, tai tik senovės paminklas, didžiau
sias žmogaus statinys.

Tokių būdu Chinija iki šiolai yra labai 
akyva ir savotiška šalis, atkreipianti j save 
europiečių domą. Greta su užuojautinėmis 
chinų ypatybėmis, leidusiomis jiems sutverti 
milžinišką viešpatystę ir nuoamžinę kultūrą, 
pas chinus yra, daug ir negerų pusių, svar
biausia gi jų yra atsilikimas ir nenoras per
imti ką-nors naujo nuo kitų tautų. O kadan
gi nuo to atsilikimo nukenčia reikalai kitų 
apšviestesnių šalių, pav., artimiausios kai
mynės Japonijos, tai neišvengiamai turėjo: 
įvykti susirėmimai. Keletas metų atgal buvo 
chinų karė su japonais, kuri Chinijai pasi
baigė nekaip. Ji neteko didelės salos For- 
mozos ir turėjo užmokėti Japonijai dideles 
karės lėšas. Bet toji karė turėjo ir kitas 
pasekmes: ji europinėms valstijoms atidarė 
duris vaizbai su Chinija. Chinija turėjo pa
vesti joms kai-kurius uostus. Dabar euro-' 
piečiai savo vaizbai per Chiniją tiesia gelžke- 
hus. Tokiu, būdu visa Chinija bus surėžyta 
gelžkehais ir turės pasiduoti tai kultūrai, ku
riai ji priešinosi t»k tūkstančių metų.

Cifllas. • <1

kokia ji išėjo iš rankų mūrininkų du tūkstan- 11IC1

---------O---------

Chiniškosios pasakos.
KARALAITE SILINCI. ■.

Chiniškojo ciesoriaus Goanči buvo myli- 
pati — Šilinei. Ciesorus norėjo, idant 

visi žmonės jo mylimą karalienę minėtų. Jis 
parodė pačiai šilkvabalį ir tarė: “išmok ką 
su šituo vabalu daryti ir kaip jį auginti, o 
tavęs žmonės niekuomet neužmirš.”

Silrnči pradėjo prisižiūrėti vabalams ir 
patyrė, kad jiems apmirus jie apsitraukia vor
tinkliais. Ji išpainiojo tuos vortinklius, su
verpė juos į siūlus ir išaudė šilkinę skarelę. 
Paskui ji patyrė, kad vabalai gyvena šilkme
dy). Ji pradėjo rinkti lapus nuo šilkmedžio 
ir šerti jais vabalus. Ji išauklėjo daug va
balų ir pamokino žmones kaip juos auginti.

Nuo to laiko perėjo penki tūkstančiai me
tą, bet chinai ligšiol atmena ciesorienę Šilin
ei ir josios parbei švenčia šventę.

SLKIN ŠU-KIN*).
Buvo laikas, ir kalnuose gyveno didysis 

mokytojas, išminčius In-spe-go Ti-go. Iš to
limų šalių atėjo į kalnus In-spe-go Ti-go, iš 
dangiškos šalies atėjo jis, kur buvo duotos 
didėsės kningos; atėjo ir pradėjo mokinti 
jaunimą rašto.

Žmonės vedė pas jį sūnus mokinti ir da
vinėjo jam briedžius ir žvėrių kailius, ir mė
są, o jis mokino to, kas buvo parašyta Ta- 
chea’je (didysis mokslas), Le-ke’je (apeigų 
surašąs), Si-kinge (poezijos kningos) ir kito
se kningose.

Ir atėjo pas In-spc-go Ti-go žmogus 
Kchi ir tarė, “Žiūrėk, didisai, prieš tave sto
vi tavo vergas, nevertasis Kchi, ir štai jo 
pati Tjan-mu ir sūnus ši-kin Šu-kin. Te 
atsiuntie tau Didysis Tjan (dangus) ant 
tavo kasos kvapsningą aliejų su sutrinta žie- • a TT « e »
Šu-kiną ir mokink jį rašto, idant jis visk; 
žinotų”. 1

— Gerai! — tarė In-spe-go Ti-go. ši-kiną 
Šu-kiną pasiuntė po pašiūre, kur jaunikaičia 
mokinos rašto, o pats nuėjo šėtron gerti ply
tinę arbatą su druska.

Ir nuvažiavo Kchi namon. Važiuoja, bet 
Tjan-mu nelinksma, galvoja ir sako: — “e/k 
Kchi, kam tu atidavei Ši-kiną šu-kiną.... 
Negera ten!”

Kchi gi atsako: — "tylėk, Tjan-mu!”
Ir pradėjo mokinti didysis In-spe-go Ti-go 

jaunikaičius didžiojo mokslo. Sakė jis, kad 
pasaulyje yra daug dvasių ir kad jos yra 
dievais ir pasauliu valdo; kad reikia joms daug 
melstis, nešti aliejų aukon, — idant jos bū
tų geros žmonėms. Sakė dar In-spe-go 
Ti-go, kad už-vis geriausieji žmonės yra tie, 
kurie visuomet meldžias, ir meldėsi visuomet 
In-spe-go Ti-go.

ma

vele! — Imk pas save, išmintingasai, Ši-kiną F Bet vos ji ant 
^n-Vina ir motrinV ii. n<tn iHant tie tricVn X. XX

Tokiam padėjime dabar yra Ispanijos žmonės. 15 visų pusių 
atstatyti į juos durklai ir Šautuvai, taigi apie maištą sunku jiems 
ir bemanyti.

pažiūrėjo ši-kinas šu-kinas į' jįr bet upelis 
nieko nesako.

Ir paklausė Ši-kin Šu-kin: “kam Kchi ati
davė mane didžiajam ir kam didisai mane 
prakeikė? Ko tu ūži, senasis berže, ir tu, 
mažasis upeli po akmeniu? Kam tas?” Ir 
tyli tamsioji taiga ir senasis beržas, ir ma
žasis upėlis ir niekas nieko ši-kinui šu-kinui 
nepasako. ...

Surado ši-kinas šu-kinas aštrų akmenį, 
pradūrė sau juomi galvą, parpuolė ant sa
manų ir Si-kino-šu-kino nebuvo daugiau.

Jaunikaičiai gi Ši-kino Šu-kino jieškojo, 
nes jį visi mylėjo, ir rado jį ant minkštų 
samanų, šalę mažo upelio ir pasakė apie tai 
didžiajam, ašaras liedami. Susirūstino Su- 
spc-go Ti-go, liepė mesti jį rūsin, nes nuo 
piktos dvasios jis pražuvo* ir buvo suteptas.

•Metė Ši-kiną Šu-kiną rūsin, neduodami 
dievams aukos, Kchi gi senai pasimirė ir 
Tjan-Mu nežinojo, kad jos sūnaus nėra jau.

Didysis gi In-spe-go Ti-go mokino jauni
kaičius ir daug meldės, nusilenkdamas didžio
sioms dvasioms, ir buvo teisus.

Jr buvo pavasaris, perkūnija trankės po 
kalpus, lietutis lijo ant jaunų žolelių ir giria 
ūžt*, — kuomet saulė rengėsi pasilsiu, ūžė, 
tylpi siūbuodama, ir linksmino paukščius, o 
Jie giedojo.

4 .jJi-kin Šu-kin gi gulėjo po žeme ir širdis 
jo jau nesilinksmino. Buvo žmogus ir nėra 
žmpgaus ant gerosios žemės.

Jr užmiršo žmonės, kad ši-kinas šu-kinas 
lųiSP ię buvo siela žiūrinti į linksmą pasau
lį, tiktai lietaus vandenįs, prieidami prie po
žeminių dvasių, pamatė ši-kiną šu-kiną ir pa
sakė dvasioms, kad jam negera ir kad ant 
žemės dabar gyvena pikti žmonės, kurie ma
no, jog dievišką sielą galima priversti daryti 
tą, ko į ją neįdėjo dvasios.

— .Žmonės užmiršo teisybę! — liūdnai 
pasakė dvasios ir pasiuntė ant žemęs brie
dinę ligą, idant visi briedžiai padvėstų, nes 
yra didžiųjų diedų padavimas, jog “alkanieji 
suras teisybę ir nusilenks prieš ją.”.

AUKSAPLAUKE KARALAITE.
Indijoje buvo viena karalaitė auksiniais 

plaukais; pas ją buvo nedora pamotė. Pa
motė neapkentė auksaplaukės podukrės ir 
prikalbėjo karalių išsiųsti ją tyrumon. Auk- 
sapalukę išvedė toli tyrumon ir paliko. Į 
penktą dieną auksaplaukė karalaitė sugrįžo 
pas savp tėvą raita ant liūto.

Tąsyk pamotė prikalbėjo karalių. išsiųsti 
auksaplaukę podukrę į tuščius kalnus, kur 
tik vanagai vaidos. Į ketvirtą dieną vana
gai parnešė ją atgal.

Tąsyk pamotė išsiuntė karalaitę ant salos 
tarp marių. Žvejai pamatė auksaplaukę ka
ralaitę ir į šeštą dieną parvežė pas karalių.

Tąsyk pamotė prisakė ant kiemo iškasti 
gūų šufinį, įleido į jį auksaplaukę karalaitę ir 
užbėrė žemėmis.

Per šešias dienas iš tos vietos, kur už-. 
’ kasta karalaitė, sužibėjo šviesa ir kaip kara

lius prisakė atkasti žemę, tai rado ten auk
saplaukę karalaitę.

Tąsyk pamotė paliepė, šilkmedžio strampą 
išduobti, įdėjo ten karalaitę ir paleido ant 

' . ....s Į devintą dieną jūros išnešė auksaplaukę 
karalaitę ant chinų žemės ir ten ją chinai 
iš strampo išėmė. Ji buvo gyva.

t kranto išėjo, tuojaus pa- 
r simirė ir iš jos atsirado šilkvabalis.
1 ^Šilkvabalis užšliaužė ant šilkmedžio ir ėmė 

Šilkmedžio lapus graužti. Kaip jis išaugo jis 
tuojįaus apmirė: nei ėdė, nei judinosi.

penktą dieną, tuo patim raku, kaip kara
laitę liūtas parnešė iš tyrumos, — šilkvabalis 

fjo ir .vėl ėmė ėsti lapus.
, - Kaip šilkvabalis vėl atkuto, jis vėl ap- 

rinte ir į ketvirtą dieną, tuo patim raku, 
kaij) vanagai karalaitę parnešė, šilkvabalis 
atgijo ir vėl ėmė lapus ėsti.

Ir vėl numirė ir tuo patim raku, kaip 
karajaitė sugrįžo valtyje, vėl atgijo.

®Ir vėl numirė ketvirtu kartu ir atgijo šeštą 
dieną, kaip karalaitę iškasė iš šulinio.

Ir vėl paskutiniu kartu numirė ir į devin
tą* dieną, tuo patim raku, kaip karalaitė at
plaukė Chinijon, atgijo auksinėje šilkinėje 
peraugoje. Iš peraugos išlėkė peteliškė ir 
sudėjo kiaušinėlius, o iš kiaušinėlių išsirito 
kirmėlaitės ir įsiveisė Chinijoje. Kirmėlaitės 
penkis kartus užmiega ir penkis kartus atgija.

Chinai augina daug ši Ik vabalių, daro daug 
šilkų; pirmutinis kirmėlaitės sapnas vadina
mą liūto sapnu, antras —: vanago sapnu, tre* 
čias — valties sapnu, ketvirtas — kiemo sapne

In-spe-go Ti-go.
Si-kmui šū-kinui gi nebuvo gera: nepa

tiko jam didysis mokslas ir bėgiojo ūkai gal
voje pas jį, kuomet In-spe-go Ti-go moki
no. Norėjos jam bėgioti į taigą ir į augš-

♦) Sojotiška legenda, užrašyta V. J. A nu
eina. . * ’ Bir penktas — strampo sapnu.

Iš Cbicagos
LietoniiĮ Gpanin.

d-ras j. šliupas 
chicagoj.

Nno 25 lapkričio dienos Chica
goj atsilieka Amerikos laisvama
nių suvažiavimas. Į šitą suva
žiavimą nuo lietuvių atstovu at
važiavo d-ras Jonas Šliupas. Jis 
bus ne tik suvažiavime bet ir 
kalbės tam tyčia surengiamose 
pmfcslbsse

Prakalbos yra rengiamos:
35 lapkr. d. petnyčioj Freiheit 

Turner svetainėje, 3417-21 So. 
Halsted st Kalbės d-ras J. šliu
pas apie Amerikos laisvamanybę 
ir apie visokius lietuvių reika
lus. Kalbės ir kiti kalbėtojai, 
tarp jų rūbsiuvių streikininkų 
atstovai. Pradžia 7 vak. vai. 
[žanga

26 lapkričio d. Sutaboj d-ras 
J. Šliupas kalbės Cicero, III. 
(Grant Works) Jukniaus salėje, 
4839 W. 14 gatvė. L. S. S. 138 
kuopa, rengusi prakalbas nedė- 
lioj, permainė jas ant subatos, 
taigi draug su dr. J. šliupu kal
bės socijalistų kalbėtojai p.; K. 
Gugis ir kiti. Ęradžia 7 vai vak. 
Įžanga 10c.

97 lapkričio nedėlioj d-ras J. 
šliupas kalbės ant Town of Lake 
Columbia svetainėje, kampas 48 
ir Paulina gatvių. Pradžia 7 vai. 
vak. Įžanga 10c.

Vienoje iš paminėtų vietų d-ras 
J. šliupas kalbės apie evoliucija, 
prie šitos IčaAos bus parodomi 
stereoptiški paveikslai.

D-ro J. šliupo priėmimui 27 
lapkričio iš ryto bus parengti 
pusryčiai Lietuvių klube •vetaė> 
nėję 3149 So. Halsted st. Čia 
pasakys kalbas visi įžymesni 
Chicagos žmonės. Pradžia 10 
vai. ryto. Įžanga $1.00.

Nepraleiskite, lietuviai, progos 
pasiklausyti d-ro J. šliupo ir ar
čiaus susipažinti su šiuo mūsų 
svarbiausiu veikėju.

motinėlė (ar močiutė) žemė nie
kada nemeluoja, jos historijos 
lapuose yra išrašyta jos kova ir 
laimėjimai, kuriuos verčiant žmo
gus atranda —” ir tt., ir tt. Tai 
yra poetiška imaginacija vadinti 
suardytus, supainiotus žemės 
sluogsnius historijos lapais, arba 
pačią žemę “teisinga, “neklai
dinga“, “siekiančia ir kovojan
čia ir laimėjančia’'. Kas gali 
tvirtinti, jog pati gamta (ir že
mė) turi kokius ypatingus sie
kius ar norus? Du ir du — bus 
keturi; taip ir su gamtos tai
syklėmis ir siekiais.

Žemės historiją yra taip indo- 
mCJog ir be “svaiginančių” žo
džių galima labai užinteresuoti 
klausytojus. Jie, apart to, iš
moks j gyvenimą žiūrėti iš re
ališkesnės pusės, kas labai nau
dinga.

Prelegentas sakė, prelekciją 
surengęs su paveikslais, bet ne
sant reikalingos mašinos, pa
versiu negalėja parodyti, ir to
dėl prelekcija nebuvusi tokia, ko
kią jis rengė.

20 d. lapkr., buvo ‘'Aušros” kp. 
prelekcija, skaityta J. Ilgaudo, 
temoje “Žemės historiją”., Ant
roji dalis apie Žemės histpriją 
bus skaitoma sekančią nedėlią, 
27 lapkr. Pirmojoje dalyje pre
legentas kalbėjo apie pradines 
žemės tvčrimosi teorijas, paskui 
apie pirmąjj perijodą, — kaip pir- 
tnamjame perijode radosi gyvas
tis, kokia ji buvo ir kaip vys
tėsi, t. y. lavinosi ir platinosi.

pašvęsta nurodymams apie gy
vybės atsiradimą. Rodosi, jog 
pačios žemės paviršiaus histori- 
ja yra taip ilga, jog vien kalbant 
apie ją, nepaisant klausimo apie 
gyvūnus, kuris tveria visai skir
tą dalį žemės historijos, negali
ma kelių valandų dviejose pre- 
lekcijose atsakančiai apkalbėti. 
Apie gyvybės atsiradimą ir jos 
fšsitobulinimą reikėjo palikti ki
tom dviem prelekcijom; nes pre
legentui užėmus perdaug plačius 
dalykus, negalima priderančiai 
viską apkalbėti ir prelekcija turi 
mažesnę svarbą. Vienok, nors 
pr e lektorius pasiėmė apkalbėti du 
svarbiu dalyku ant syk, visgi 
prelekciją negalima ntų>eikti, nes 
ji buvo gana priderančiai apdirb
ta. Rodosi poetiškais sakiniais 
kalbėti apie labai prozaišką že
mės historiją prelekcijose netin
ka: Ilgaudas, (kas yra jo silp
nybė) myli taip sakant apie 

į.rozą kalbėlį poetiškai: “Mūsų

Aušros
vaL po
1) Ant 

klube, 3149 So. Halsted str., 
skaitys Gudas temoj “Kultūros 
historiją”.

2) Ant Town of Lake Davis 
Square svetainėj, 45-ta gatvė ir 
Marshfield avė., skaitys M- 
Petrauskas temoj “Muzika įvai
rių senovės tautų ir lietuvių".

3) Ant West Side McCormick 
svetainėj ant antru lubų. Skai
tys Kl. Jurgelionis, temoj 
“Scenos menas: deklamacijos, 
mimika ir žaidimas”.

3
prelekdjos 27 lapkr. 
piet atsibus: 
Bridgeporto, lietuvių

L. S. Dr. Ratelis, 20 lapkr., 
W. S. Aaditoriume, perstatė 
Slowackio penkių aktų tragedi
ją “Mmdaugis“. Lošime daly
vavo: Vaitiekūnas — Mrndaugis, 
Damijonaitienė — jo motima, 
Briedis — popiežiaus pasiunti
nys, Mikolaitis — kuningaikštis 
Daumantas, Dundulienė — jo 
pati, San kūnas — Trainitis, Min
daugio brolėnas, Draugelis — 
kryžeivis Herman, Doviat — 
Liūto varas, Šidiškis — Vaišvil- 
kis, minykas, Mindaugio sū
nus, Kazėnas — Minykas. 
Taigi lošime dalyvavo geriausios 
chicagiečių pajiegos. Nors per
statyti toks veikalas kaip “Min- 
daugis” yra labai sunku, bet 
buvo neblogai atlikta. Kaikurie 
lošėjai žaidė visai ir visai gerai, 
nors ir apskritai visiems ne daug 
kas galima užmesti. Pas lošė
jus buvo matyti stengimasis vi
somis pajiegomis kuogeriaus at
lošti. Tuomi atsižymąjo p-nia 
Damijonaitienė pirmame akte, p. 
Briedis, ypač trečiame akte ir p. 
Vaitiekūnas penktame. Labai 
tinkančiai išrodė Draugelis, Brie
dis, širiškis, Kazėnas; kiti gi 
vidutiniškai. Dundulienei ir San- 
kunui truko tragiškumo ir pasis
tengimo, (Sankūnas apskritai 
lošė gerai). Reikia pami
nėti didžiausią įspūdį pada- 
dariusias vietas: Damijonai
tienė — laike prakeikimo; Brie
dis — scenoje Mindaugio išpa
žinties ; Vaitiekūnas 
scenoje.

Už scenos,
tinkamos tvarkos, nes 
mai reikalingų atbalsių buvo ne
vietoje ir ne laiku. Pav., juokin
gai išrodo, kada ant scenos sa 
koma — “kaip čia tyku", kuomi]

mirties

matomai, nebuvo 
nudari
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už scenos skambina kaip inma- 
nydami, kas sulyg kalbos turėjo 
būti daug vėliaus r arba, pasa
kant — “girdėti ginklai skam
ba”, nors tuo tarpu nesigirdi, tik 
vėliaus pradeda barškintiesi arba 
trapsenti. Dramoje kalbama 
taip, kaip autoriui svajojosi, buk 
einant per salę “girdėti žingsniai 
skambant”, ir panašiai, bet ant 
estrados taip nėra ir vargu gali 
būti, nes estrada ne “skambančių 
salių pylis” todėl pertsatant bu
tų protinga tokius sakinius, ku
rių negalina* patvirtinti ir atsa
kančiai nuduoti, visai iš kalbos 
išmesti. Išmetimas tokių saki
nių perstatymą netik nenusilpnin
tų, bet daug pagerintų. ’

Apskritai sakant, veikalas, su
lyginant su dauguma lietuviškų 
perstatymų, buvo atlošas taip’ 
gerai, kad kaip nuo artistų-milė- 
tojų sunku geriaus ir reikalauti.

pasirodymo, bet iš tvirto parsi- 
tikrinimo naudingumo nuveikto 
darbo, kaip sau taip visiems lie
tuviams. S. Lapas.

VIETINES ŽINIOS.
RŪBSIUVIŲ STREIKAS.

Utamike 15 lapkričio ties W. 
North avė. ir N. Wood st. buvo 
susirėmimas streikininkų su po- 

Streikininkai mėtė į po- 
plytgaliais ir kuo pasi- 
policija veikė savo lazdo- 
Šianie susirėmime suareš- 
.dvidešinits penki streiki- 

Tarp areštuotųjų pen- 
daugiausia žy-

licija. 
liciją 
taikė, 
mis, 
taota 
trinkai.
kios mergaitės, 
dės. \..
? Streikininkams 
gaiš šią sevaitę

Subatoje, 19 d- lapkr. n vai. 
ryto, Bridgeporte, Chicagoje, mi
rė Jonas Montvilas, turėjęs apie 
40 metų amžiaus. Jis yra nuo 
senai atsižymėjęs tarp lietu
vių veikėjų. Buvo kai kurių lie
tuvių laikraščių redaktoriumi 
(“Vaideliutės” (Škotijoj), “Gar
so”,“Kataliko”,“Vilties” šio pasta
rojo redaktorių ir leidėju). Taipgi 
bendradarbiu ir raidžių statė- 
ju. Jis yra išvertęs keletu apy
sakų; tarp žymesnių yra: Ani- 
ma‘ Vilis”, “Auštant”, “Ben 
Hur”, “Pajauta” ir keletu kito
kių. Taipgi keletu nežymių vei
kalėlių parašė originališkai.

Ateinant šalčiams ir ilgiems 
žiemos vakarams, rami, tyki ir 
šilta vieta labai yra patogi liue
sam nuo darbo laikui praleisti. 
Tokią vietų bridgeportiečiai ran
da Lietuvių Ratelio skaitykloje. 
Kaikurie jauni vyrai šitų skaityk
los patogumą gerai supranta ir 
lanko jų kada tik atitrukdami. 
Čia jie ir nuobodumo nepažįsta 
ir randa progų pamatyti geresnę 
gyvenimo pusę.

Be savaitraščių pereitų savai
tę skaityklon atėjo “Aušrinė” — 
Lietuvos jaunuomenes laikraštis, 
pilnas raštų, gyvai pkšiančių 
lietuvių visuomenės reikalus, ir 
naujas “Laisvosios Minties“ 
meris — rimtas išvaizda ir 
riniu.

Tokius raštus beskaitant,
kas nejučioms bėga ir nuobo- 
dauti nėra kada.

nu-
tu-

lai-

Cicero Lietuviai žymiai pradė
jo dalyvauti mūsų visuomeniška
me judėjime. Į taip trumpų lai
kų čia įsikūrė vienų po kitai ke
lios draugijos ir dabar, galima 
pasakyti, - nėra nei vieno mūsų 
kultūriško gyvenimo klausimo, 
ant kurio Cicero lietuviai ne
būtų atsiliepę. Jie turi kuopas 
S. L. A., Tėv. Myl. Dr., Liet. 
Soc. S. spulkas, muzikališkų 
draugijų, “Aušros” kuopą.-

šį sykį paminėsiu apie darbus 
kuopelės lietuvių, susispietusių 
prie “Aušros” 6-tos kuopos. Ta 
dar jauna kuopelė susidedanti iš 
abiejų lyčių jaunuomenės, uoliai 
darbuojasi: parengia prelekcijas 
2 iki kalėdų, o 4 ar 5 po kalėdų, 
žada, įkurti skaityklą ir kningy- 
ną, rengia jau vakarinę mokyklų 
aritmetikos ir angliškos kalbos.

Mielą pabriežti, jog visame ta
me krutėjime jaunuomenę už
ima pirmą vietą. Neminėsiu pavar
džių darbščiausių iš jų (nors ir 
tas būtų verta), nes suprantu. 
l:ad jie dirba ne. dėl garbės ir

pašalpa pinin- 
būsiant išduo

ta paskutinį kartą. Vietoj pi- 
ningiaės pašalpos manoma duoti 
pašalpų vien maistu ir tam tiks
lui ant Lincoln avė. bus atideng
tos naujos komisijinčs stotįs — 
krautuvės. Apie šitokių krau
tuvių įkūrimą daugiausia rūpi
nas Chicagos Federation of La
bor. Ypatingai dabojama, kad 
streikininkų maži kūdykiai tu
rėtų pieno; o tokių kūdykių 
streikininku šeimynose esama 
maž-daug 7.500. Streikų remia 
iš visur. Už vienų dieną Chica
go Feder. of Labor prezidentas 
J. Fitzpatrick gavęs per pačtų 
apie $800.

Daugelis mažųjų dirbtuvių pri
ėmė unijos sąlygas ir iki 15 d. 
lapk. į tas dirbtuvės sugryžo dar
ban apie 15 šimtų darbininkų. Di
džiosios dirbtuvės unijos sąlygų 
vis nepriima. — Pyliečių komi
tetas, susirinkęs pas Miss. A. 
Nicholes bandydamas . taikyti 
darbdavius su streikininkais, 
klausė pakviestų čia darbdavių 
atstovų, ar jie nesutiktų savo 
dirbtuves padaryti, jaigu ne 
“closed”, tai “prefėTt’nt*al”, kas 
reiškia, kad jaigu jie nenori vien 
tik unijistus savo dirbtuvėse tu
rėti, tai tegul nors pirmesnybę 
duoda unijistams, ir tik tada pri
ima neprigulinčius į uniją, ka- 
-da visai - nebūtų norinčių darbą 
gauti unijistų. Ant šito pasiū
lymo Bart, Schaffner ir Mane 
firmos atstovas «M. A. Strauss 
pasakė, kad “closed” ir “preferen- 
tial” dirbtuvės vienų tų patį reiš
kia ir apie tokių pripažinimą ne
gali būt kalbos. Darbdaviams 
nėsų reikalo žiūrėt, ar jų darbi
ninkai yra unijistai, ar ne, by 
tik darbų gerai mokėtų atlikti. 
Patįs darbininkai galį kiek jie 
nori rišties į unijas ir kitokias 
organizacijas, bet darbdaviai ne
galį jų verst prie to, negalį da
ryt skirtumo tarp organizuotų 
ir neorganizuotų darbininkų. Jai
gu darbdaviai pripažintų tokių 
prievartų, tai jie ardytų pramo
nę. “Dabar jau — užbaigė M. 
A. Strauss — daugelis striekavu- 
sių pradeda suprast, kad jie rei
kalavo negalimo dalyko ir pra
deda grįžti į darbų. Praeis dar 
viena sevaitė ir streikuojančių 
bepaliks maža krūvelė”. — Tai 
šitaip tikisi darbdaviai.

gas. ... -
, Darbaviečių inspektorius Edg. 

T. Davies apreiškė* kad jis ty
rinėjo sąlygos Hart Schaffner 
dirbtuvės ar 
jose būtų 
jos išleistieji
lig darbo. Sako, priimant ati- 
dėn kad ši firma turi 42 dirbtu
ves, kuriose dirba maž-daug 
11.000 darbininkų, reikia pripa
žint, kad jos vedamos neblogiau
sia.

Vakare pas tūlų ponių buvo 
susirinkę keletas Chicagos pro
fesorių svarstyti streiko eisenos. 
Apie darbo sąlygas* jie buvo tru
putį kitokios nuomonės, kaip 
minėtas inspektorius. 
1.

Ketverge, 17 lapkričio anksti 
ryto' streikininkai ant W. Chi
cago avė. užpuolė karus, kuriuo
se važiavo į darbą. streiklaužiai. 
Streiklaužius ištempė iš karų, 
negalėjo tam pasipriešint nei 
konduktrodiai su motormanais. 
Pagal visų W. Jackson boule- 
vard, tarp Desplaines ir Halsted 
gatvių, kame daugiausia yri rūb
siuvių dirbtuvių,' streikininkai 
stabdė ir grasino streiklaužius, 
ėjusius ir važiavusius į darbų. 
Tūlos kompanijos, sakoma, buvo 
atsikvietusios streiklaužius net iš 
Pittsburgo. Atvažiavusieji iš 
kitur streiklaužiai nakvojo Marco 
hotelyj, 336 Dearborn st., šį ho- 
telj apsupę streikininkai ir dabo
jo, kada tie svečiai eis į darbų. 
Streiklaužiai pabijojo išeit iš ho- 
telio ir per telefonų pasišaukė 
pagelbon policijų. Pribuvusi po
licija paliuosavo streiklaužius ir 
nulydčjcų juos į Alb. Decker’io 
ir Abi. Coheno dirbtuves, 317 
Franklin gatv. —

Vakare, išvaikant streikinin
kus ties Harrison st. ir 5 avė., 
buvo pašautas į kojų privatiškas 
detektivas Th. Flowers. Jį nu
vežė ligonbutin. Minioj tapo 
areštuota Magdalina Debona, pas 
jų atrasta iššautasai revolveris. 
Ji pasakė, kad revolverį paėmus 
nuo žemės, kada jį numetė vy
ras, kurs šovė.

Į. unijos buveinę vienas strei
kininkas atėjo su pamušta akim 
ir sulaužyta nosim. Ji* nieko 
blogo nemanydamas, stovėjęs nėr- 
toli nuo Hart Schaffner ir Marx 
dirbtuvės, o tuo tarpu priėjęs 
privatiškas detektivas ir drožęs 
jam per veidų. — Unijos komi
tetas nutarė- eiti pas majorų 
Busse skųstųš ant policijos žiau
rumo.

nerado,- . kad
laužomi valsti-

įstatymai su-

r: 1 j
kai sukėlė «3iesonstraci  ją ant 
Nobble st. ttMBrė kelioliką lan
gų. Pribuviai policijų keletą ap
daužė lazddftis“ keletą suareš- 
tavo.

Nors mažutės'^lirbtuvės ir to- 
liaus priima"untjos sąlygas, bet 
didėsės apie*tokfį priėmimų dar 
visai nemanpu

Streikininku komitetai labiau
sia užsiėmę lulčų^rinkimu. Veik
liai tam padedą Chicagos moterų 
klubas.

Kaikurios .pųrylės veikliai da
lyvaujančios streiko reikaluose, 
turės matomatygerą progų gaūti 
jaunikius; 'Šiandien, leiskim? 
Miss Agnės Nestor gavo nuo 
tūlo vyro iš Coshocton, Ohio 
laišką, kuriami jis apreiškių no
rįs R gauti yiž . pačių. . Jaigu 
ji už jo ištekėsiant, Jis iš kalno 
sutinka leisti jai ir toliaus dar
buotes streikininkų naudai. Pa
našius laiškus iŠ*Įcitų vietų gavo 
panelė Alicė Henry. Poniai Ro
biną farmerui jš.Dakota atsiun
tė prašymų^ jkad Ji streikuojan
čias mergaites pasiųstų pas juos, 
nes jiems reikia paęių, kurios bū
tų geros gaspadipės. . Ponia Ro- 
bins to padaryti nesutiko.

Dr. Grippeae Busim y Įėjimo prašy
mas atmestas. Dabar Jau jį pakars.

100.-

N'ew Yorke-il lapkričio suareštuo
ta savininkai firmos Burr ui pa
naudojimų pačto prlgavingiems tiks
lams. ši firma išplėtus nuo žmonių 
daugiau 40 milijonų dolarių, parda
vinėdama akcijas visokių “aukso” 
kasyklų, kurių visai nebuvo.'.

tan vakaran, o pamatysi kaip tas 
garsusis razbaintnkas vląMavo Lie
tuvos giriose, kaip Jis gųsdino h* 
baudė ponus žmonių skriaudėjus,. o 
globė ir gelbėjo vargšus. Lošia gė
ralus! Chicagos lietuvių artistai.

Tlkietų kainos: 25c., 35c., 50e., 
75c. ir 81.00. '

Tlkietus iš laiko galima gauti pas 
visus Birutė* choristus ir artistus.

Kviečia širdingai,
Birulft Draugi jot Valdyba.

Pajieškaa savo broli o Petro Dap
kaus, paeinančio iš Kauno gyb., Ra
seinių pav ir parapijos, Bedavlčlų 
sodž. 15 metu kaip Amerikoj, pir- 
miaus gyveno Pittsburg. Pa., gir- 
dėaju kad sirgo ligonbutyj. Turiu 
svarbų reikalų. Jaigu miręs ar gyvas . 
meldžia duokite apie jį žinoti šiuo 
adreso:

Selvestras Dapkus, 
333 E. 14th st, Chicago Heighta, III.

Chtcagoj West Side 
U 21 ant 22 lapkričio 
nušovė du poiicmonu, 
Juos suimti. “

dalyj naktyj 
kriminalistai 
kurie bandė

Chicagej/ 22 lapkričio 
arklių paroda. •,

prasidėjo

Protestantų kuningal
kreipsis 4 .savo parapijonis. _ .____
ml, kad jie šelptų streikuojančius
BiUVėjUS. *

Chicagoj 
prašyda-

American Federatfoži of Labor kon
vencijoj SL Loukfė, M© 21 lapkričio 
po ilgų debatų tapd* atmesta soci- 
iallstų rezoliucija sulig unijos įsta
tymų permainymo. Konvencija iš
nešė patarimų šelpti ,<mlcagos strei
kuojančius siuvėjus 4r Los Angeles 
Btreikuojančtos namų statytojus.

Seredoj 16 lapkričio policija 
išvaikė streikininkų minių, susi
rinkusią ties siuvėjų dirbtuve, 
1622 W. Division gatv. Areš
tuotas čia H. šalis, gyvenąs 1621 
N. VVinchestėr gat. Antras su
sidūrimas streikininkų su poli
cija buvo ties Blucher ir N. 
Wood gatvėmis. Policija išvai
kė taip-gi striekininkų minią; su
sirinkusių ties Columbia sale, 
kurioj buvo streikininkų mitin-

Petnyčioj 18 lapkričio streiki
ninkai užpuolė streiklaužius ele
vatoriaus stotyj ant Kedzie avė. 
Buvd šaudymos revolveriais. 
Penki žmonės tapo sužeisti. Ant 
Kedzie avė. šimtai žmonių kėlė 
maištų. Greit pribuvusi policija 
sumišimų numalšė. Keletas su
sidūrimų su policija buvo ir ant 
kitų gatvių: Monroe, Harrison 
st., Eik Grove ir W. North avė. 
Policija areštavo keiioliką strei
kininkų.

Chicago Federation of Labor 
kreipėsi j visas Chicagos unijas, 
prašydama pašai poa rūbsiuvių 
streikui. Tokį pat^prašymų išsiųs 
į visas Suvienytų Valstijų unijas 
skaičiuje 27.000.

Atsiliekančioj St Louise Ame
rican Federation of Labor kon
vencijoj 18 lapkričio rūbsiuvių 
streikininkų delegatai įnešė pra
šymų šelpti streikų. Šią dienų 
konvencija nieko nenutarė, bet 
be abejonės paremti streikų ji 
sutiks.

Subatoj 19 lapkričio streikinin-

Nedėlioj, 20 įapkričio. Chicago 
Federation of Labor tikisi turės 
streiko pašalpai $25.000 į sevai- 
tę. Mat visiems prigulintiems 
į unijas sąnariams rekomenduota 
mokėti po 25 centus į sevaitę 
streiko naudai. Unijistų Chica- 
goj yra apie 150.000 žmonių, iš 
kurių 100.000 niįoka savo mo
kestis reguliari^kki, taigi tie ir 
sumokės minėtų sumų 25 tūkst. 
dolarių. Daugelis unijos skyrių 
jau sutiko tą , mokesti mokėti. 
Tačiaus ir šitokios sumos toli 
gražu negali pakakti streikuo
jantiems, kurių yra apie 45.000, 
o skaitant čia ir jų šeimynas, 
reikalai:jančifj patalpos skaičius 
galt perviršy^ ir^00 tūkstančių. 
Tokiu būdu || 25.000 dolarių ant 
kiekvieno norinčio valgyti išpul
tų tik po 25<J.*T sėvaitę..
- streikininkų skaičių, regist
ruojasi. ir vi^|ie valkatos, kurie 
irgi skveHfiasi prie pašalpų. Su- 
kontraliuoti, kas streikininkas, o 
kas he, esti į^hna Plunku, nes be
veik 'visi“ stftfkfiGjanfi ptrmižus 
f tftiijas neprigulėjo ir dabar ne
turi jokių ženRlų.’

Ukio paroda Chicagoj prasidė
jo subatoj 19 lapkričio Coliseu- 
me. Įžanga 50 centų, vaikam 25c.

W. Wilsonas, New Jersey nau- 
jai išrinktas governoris, aplankė 
Chicagų.

namai
Michi-

Keturiolikos augščių 
naujai bus pamatyti ant 
gan avė. ir Monrae st Kaštuosią 
Si. 000.00a

Ligonbutis užsidarė ant Dear- 
born sL 2407. jis gyvavo per 20 
metų, bet netekęs lėšų priverstas 
buvo pasinaikini.

Paskiausiai Gautos Žinios.
Rosijos caras, gaVęs nuo Stolipino 

apie Tolstoi’jaus mirtį pranešimų, pa
rašė ant jo šluos žodžius: “Apverkiu 
mirtį didžiojo rašytojo, kurs savo 
talentu inkūnijo aukso laikus savo 
tėvynainiškų typu tvėrimu Ir Bo
sijai sutelkė didžiausios garbės pe
riodų. Tęst randa Jis Dlevujs mle- 
laširdlngų teisėjų".*

Bruzelles’e sunkiai serga karalienė 
Elizabetų.

APGARSINIMAI
VALGIS, KAIPO GYDUOLE.
- Užlaikymui kūno sveikatoj ir 
stiprybėj nėra geresnės ir ma
lonesnės gyduolės kaip valgis. 
Kiek ilgai męs galime priimti ir 
suvirinti reikalingų kiekybę nau
dingo maisto, tiek ilgai męs 
džiaugiamės sveikata. Kada vi
duriai pradeda nebesuvirint, var
tokite tuojaus Trinerio American 
Elbcirą iš kartaus vyno. - Jis yra 
sudėtas iš seno raudono vyro ir 
gydomųjų, ž.OlJį, ir yra svar
bus gydymui , skystimas. ► Jis 
išvalo vidupius ir žarnas ir para
giną juos veikti reguliariškai., 
pirmas ženklas sveikatos sugry- 
žimo yra geras apetitas. Reko- 
mendudjaiDt, Trinerio American 
Elixirą iš kartaus vyno visose li
gose, prie kuri# nupuęla apetitas 
arba po valgiui ešti nesmagu. 
Vartokite jį vidurių ir žąg-> 
tĄ; ligij, taip lygiai prie nerviš
kumo, nusilpnėjimo bei melan
cholijos. Vaistą sankrovose. Jos. 
Triner, 1333—1339 So. Ashland 
avė., Chicago, III.

LIET. MOT. DR-JA uAPRTlETAn 
CHICAGO

rengia Liet. Mot Rankdarbių Parodę. 
Paroda prasidės 4 gruodžio, 1900, 
Fellowship (užpal.) s ve tai n., 831 W. 
33rd. Place. Parodų bus galima lan
kyti šiomis dienomis: Nedėlioj, Utar- 
n loke, Ketverge ir Subatoj. Nuo 1 
po pietų iki 10 vai. vak.

Parodon bus išstatyti Lietuvių Mo
terų įvairiausi rankų išdirbiniai, kaip 
tai: audimai, siuviniu, mezginiai ir 
tt_ Taigi, visoe Lietuvės moterįs ir' 
merginos širdingai yra kviečiamos 
prisidėti su kuom tik katra galite;, 
nes parodon bus priimama prasčiau
si Ir puikiausi rankų išdirtolnial. No
rinčio* kų nors suteikti parodon, mų- 
lonėkite atnešti arba atsiųsti iki 8 
d. gruodžio pas:- P. Moskienę, 3327 
Lowe avė., arba pas O. Demikienę, 
2048 W. 22nd Place, Chicago, Iii. -

Prie kiekvieno išdirbinio reikia pri
dėti parašų su vardu ir pavardę 
keno dirbtas su vieta iš kur. Norln-' 
čio8 išstatyti parodon savo išdirbinius 
pardavimui, su vardu ir pravarde ma
lonėkite paduoti ir kainų (prekęi 
Jai kas nupirks, Dr-ja siigrųzįs pi
ningus pagal paduotų kainų, kuriuos 
nenupirks — Dr-ja sugrųžįs visoms 
visus išdirbinius nesugadytus ir ne
suteptus su didžiausia padėka.

Paroda užsibaigs 10 d. gruodžio su 
išlaiinėjimu labai puikios pagalvėlės, 
išsiuvinėtos ir paaukotos ponios K. 
Katkevičienės, vertės 15 dolarių.

tikielat 25c. j
širdingai kviečiame visus be skir

tumo atsilankyti minėton parodon kur 
galėsite prisižiūrėti įavirių imi i kiau
šių Lietuvių moterų rankų darbelių, 
iš ko būsite pilnai užganėdinti.

įžanga parodon 10c. ypatai. Mo
terim. kurios prisius kokį išdirbinį 
parodon. įžanga dovanai.

Su tikra pagarba,
L. M. Dr-ja *“Ap4vi«ta”.

. Pajieškau Juozo Stankevičiaus. Jis 
yra apie šešių pėdų aukščio, zdara- 
vas vyras tamsiai geltonų plaukų, 
apie du metai kaip Amerikoje. 
ma gyveno Cleveland, dabar 
žinau kur. Jis pats arba kas 
jį žinotų malonės man pranešti 
adresu:

Jonas VUunskis, 
2124 Dorkin are., Scranton, Pa.

Plr- 
ne- 

apie 
šiuo

. Pajieškau savo pažystamo J. Kat
kaus, Kauno gub., Raseinių pav., Tau
ragės vaisė., Lelkiškių sodž. 10 me
tų Amerikoj, pirma gyveno Chi
cagoj. III. Turiu svarbų reikalų. No
rėliau žinot, kur Jis dabar yra. Pra- * 
šau suteikti žinių šiuo adresu:

A. Festerlingis, 
1120 So. Canal st, Chicago, III.

Pajieškau savo geros pažystamo? - 
Magutės Atstravičiutės, Kauno gub., 
Panevėžio pav.. KuprMišklo par.. 
Galvokų sodž. Ji pati ar kas kitas 
malonės duoti man žinių šiuo adresu: 
- . - A. S.
609 Union st, Rockford, III.

Pajieškau savo švogero Jono šim- 
kavlčiaus, Kauno gub., Raseinių pav., 
Skirsnemunės parap. Jis pats ar 
kas kitas malonės suteikti man žinių 
šiuo adresu:

Izidorius Šiltutis, 
1150 So. Canal sL, Chicago HL

Pajieškau savo tėvo Petro Ambra- 
kaičio, paeina iš Kauno gub., Ra
seinių pav., Jurbarko vai., Rotulių 
kaimo. 19 metų Amerikoj 7 metai 
žinios negaunu. Paskiausiai gyve
no Mieih vai t Keinr. " Jis 5ats ar 
kas kitas malonės duoti žinių šiuo 
adresu:

Mateušas Ambrakaitis, 
130 Eagle sL. New Haven Conn.

Draugijų Reikalai
TE VYNE* MYLĖTOJŲ DR-«TES 

CENTRO VALDYBOS ANTRASAI: 
Pirmininkas: Jonas V. Liutkauskas,

120 Grand st, Brooklyn, N. T. 
\iee-Primninkas: Pr. Butkus,

Bandoval, III.
Raštininkas: Jonas Dagis,

3252 So. Halsted sL, Chicago, 
Iždininkas: A. J. Povllalka,

804 Bank st, Waterbury, Conn.

Ilk

831 Bara e* st., Plymouth, Pa. 
Literatiškasis Komitetas: J. Gabrys, 

11, rue Sommerard Paris, France. 
V. B. Jokubynas, 3153 Wallace st. 
Chicago, III. J. Laukis, 2951 Union 

st, Chicago. III.

PASKUTINIS VAKARAS PRIE* 
ADVENTUS

rengiamas “Birutė*’’ Dreuoijot. Sce
noje statoma Žemkalnio keturių 
veiksmų ir vieno paveikslo drama 
"BLINDA", svieto lygintojas (žemai
čių razbaininkas), subatoa vakare, 
26 lapkr. (No.)< 19)0. 6v. Jurgio 
parapijos svetainėj, liras Place ir 
Auburn avė. Svetainė atsidarys 6 
vai. vak. Prasidės 7 vai. Dainuos 
razbaininkų choras ir “Birutės” cho
ras. Po valdenlmui bus Balins, šo
kiai, lekiojanti pačta ir įvairus žai
dimai Visų vakarų ir antraktuose 
grtet "Birutės” orkestrą.

Kiekvienas jau yra girdėjęs apie 
žemaičių garsųjį razbaininkų BĮ indų, 
o jo darbai plačiai žinomi Lietuvo
je. Bet daug dalykų iš jo gyvenimo 
žmonėms nežinoma. Todėl ateik ši-

Jurgio

BALIUS.
Draaffijoi MeiUt Lietuvių Ameri

koje, nedėlioj 27 d. lapkričio, 1910, 
salėje DeKoven Turner Hali, 615— 
517 W. De Koven st. Prasidės 3 vai. 
po piet, trauksis iki pirmai. valandai 
nakties. Tai bus paskutinis balius 
prieš adventus, bus galima gerai pa
silinksminti prie geros muzikos. Kvie
čiam vislia lietuvius ir lietuvaitės. 
Tikietas porai 25 centai. .

Kviečia Komitetai.

BALIUN!
Kviečiam visus lietuvius ir lietu

vaitės į mūsų iškilmingų balių pa
rengtų Draugystės Palaimintos Lie
tuvos Balius bus subatoj 26 lapkri
čio, 1910 m., Freiheit Turnė r svetainė. 
3417 80. Halsted st Prasidės 7 vai. 
vakare. Tikietas 25c. porai.

Komitetai.

Paj ieškojimai
Pajieškau savo b 

manta, du metai ai _ 
go, iš čion išvažiavus, nėra apie JĮ 
žinios, paeina iš Kauno gub., Telšių 
pav., Miestelio Narlndaičlu. Kas 
duos apie ji žinių tam bus Lietuva 
užrašyta vieniems metams: 

Simonas Jomantas,
10530 Courtis avė., Chicago, IU.

Antana Jo- 
buvo Chica-

Pajleškau mano geros pažįstamos 
Vincentos Bložiukėe, paeina iš Kau
no gub. Siaubu pav. Baisogalos 
parap. šasenų. sodž. Seniau gyveno 
Chicago. Turiu svarbų reikalų. Kas 
apie jų žinotų meldžiu pranešt šiuo 
adersu:

Rokas Žukas. '
3523 So. Halsted st, , Chicago, III.

Pajieškau savo brolio Antano Wi*- 
baro 15 metų Amerikoj paeina iš 
Kauno gub.. Elrogaloe parap., Ra- 
ilnčiškių kaimo. Senai nerašė į tė
vynę. Atvažiavęs iš Lietuvos norė
čiau Jį surasti. Jis pats ar kas J| 
žinot praneškite šiuo adresu:

Vincentas Vizbaras,
671 W. 18th st, Chicago, IU.

Pajieškau Jono Rimkaus, pirma 
gyveno Scranton. Pa., paeina iš Kau
no gub., Raseinių pav„ Vidukllų pa
rapijos. Meldžiu duoti žinių šiuo 
adresu:

Juozapas Mockus.
P. O. Box 203, Sta. M. Seattle, Wash.

Pajieškau savo tėvo Petro Krasaus- 
kio, Kauno rub., Raseinių pav., Pui
kių sod. Devyni metai Amerikoje. 
Pereit* pavasarį išvažiavo ii Keno- 
■ha, Wisa. Dar pajieškau savo sta
tos Marijonos Krasauske*, iš tos pa
čios vietos. Girdėjau, gyvena Ame
rikoj, nežinau kur. . Aš Petronė Kra- 
sauskė, turiu labai svarbių reikalų. 
Prašau duoti žinių šiuo adresu:' 

Jos Balškaltis
520 Broad st, Kenosha, Wla

Pajieškau savo brolio Jono Vait
kaus, Kauno gub., Raseinių pav., 
ši lai i o vai., Bekavėnų sod., Žvingių 
parap. 10 metų kaip iš Lietuvos pri
buvo Amerikon. Chicagon. iš čia 
2 metai atgal nežinia kur išvažiavo. 
Jis pats, ar kas kitas apie jį žino
tų. malonės suteikti man žinių šiuo 
adresu:

Antanas Vaitkus, 
4632 So. Ashland avė., Chicago, I1L

Pajieškau savo pusseserės Petronė
lės Sinkaitės, Kauno gub.. Šiaulių 
pav., Kolainio (Biogovleščenskoj) vai, 
Užvenčio parap., Dvarčiaus ~ 
turi metai kaip Amerikoje, 
gyvena dabar Chicagoje. 
duoti žinių šiuo adresų: 

Petras Sireikis.
1458 Canal st., Chicago, IU. ’

sodž. Ke- 
Girdėjau 
Meldžiu

Pajieškau savo dukters Onos Lie- 
pytės, 19 m. amžiaus. 3 m. Amerikoj, 
Kauno gub., Eirogalos parap. Ne
seniai gyveno Joilięt., III. -Meldžiu, 
atsišaukti ji pati ar kas kitas ae- t 
kančių adresu:

Jonas Liepas.
1656 Wabansia avė., Chicago, III.

Pajieškau Viktoro Kareivos, Kau
no gub., Eiriogatos parp. 4 metai 
Amerikoj, 6 mėnesiai atgal gyveno 
Waukeegan'e, III. Meldžiu atsišauk
ti jis pats ar kas kitas sekančiu 
adresu:

Pranciškus Gailius, 
1656 Wabansia avė., Chicago, III.

Pajieškau pusbrolio Jono Jakavi- 
čiaus iš Nuprų, Vinco Pauiauskio iš 
šaduvėnų, Juozapo Sukilo ir Juoza
po Šimkaus iš Barvidžių. Visi Kau
no gub., Telšių pav., Vaznių valsč.. 
Lūkės parap. Jie patįs ar kas kitas 
malonės suteikti man apie juos 
nlų šiuo adresu:

Antanas Siratavičla,
P. O. Box 207, Harrlsburg, III.

Pajieškau savo dviejų pusbrolių 
Kazimiero ir Leone Kuršinskių, Kau
no gub., Šiaulių pav.. Žagarės mieste
lio. Girdėjau gyveno Chicago. I1L 
Jie patįs ar kas kitas teiksis duoti 
man žinių šiuo adresu:

Konstantinas Kurtinėk**, 
% Mike Andrlulevič, Convay, Mas*.

Reikalavimai
Reilcalinpa 600 darbininkų į ML 

chigano ir Wi8consino miškus, algos 
nuo 626 iki 632 J mėnesį, užlaiky
mas ir kambarys dykai, keturiems 
metama darbas. Važiuojantis turi u*- 
■imokėt |6 už tikėtų. Ateikite ar 
parašykite laiškelį. įdėdami ui 2c. 
markę atsakymui, pas Lietuvių agen
tų, 1363 W. Chicago avė., Chicago, III.

Greita laiku reikalauja 5 darbi
ninku prie kostumeriško darbo vi- 
riškų ir moteriškų drabužių, nuola
tinis darbas. Kreipkitės, šiuo ad
resą: Paul Leases. 617 W. 37 sL 
cor. Wallace sL Chicago, IU.

PAMOKINIMAS: NEIK
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M. PETRAUSKOKONCERTAS
tos 11 aruodžlo, 1910 m. nedeldlenio vakars

8 vai. P.M. MUSiG HALU Ttie Fine Aru Bldfl.
203 Michlgan, Boulevard.

Tame koncerte dalyvauja principališki profesoriai 
Amerikos Konservatorijos,—pianistas, p. HENIOT 
LEVY; smuikininkas, p. HERBERT BUTLER. 
Akkompanios ponia H. BUTLER ir p. A POCIUS.

KAINA TIKIETAMS: 25c., 50c., 75c., $1.00, Ir $1.50.

Tikietus galima gaut šiose vietose:
“Lietuva” — 3252 So. Halsted Str.; “Katalikas” — 8244 

So. Morjan Str.; Bagdžiunas John — 2334 So. Oakley Avė.; 
Ilgaudas ir Garmus — 1613 So. Halsted Str.; Kąitia Peter — 
1607 N. Ashland Avė.; Elias Joseph — 4600 So. Wood Str. 
Rutkauskas A. K., M. D. 8829 Commercial Avė., So. Chicago; 
Mališevskis L — 4552 So. Ashland Avė.; Loyn A Healy — A- 
dams & Wabash Avė. ir pas narius BIRUTES'. .

Mokykla šokią

1725 Sl
Tarpe Paulina |< Wood gal

5206 W, Harrbon St, . PROF. H. LEIBOVVITZ
ky* šokti kiekvieną jauną ar **ną 
Išmokina valcą t rųėių ir taip, kad 
gali drąsiai eiti tekti publikoje. Taip
gi išmokys ir kitus šoktus su > va
karais; vakar* nuo 8 valaadų iki 11.

na į svetainę, po numeriu, 1900 8o. 
Union st. kampas 19 to* arti Halsted

petnyčia vakarais nuo 8 iki 11. Prof- 
Julius 8. praneša visiems, kurie nori 
išmokt tuos šoklus, kad ateitų sa
kančiu adreso: 2124 So Halsted at

skirt; i risto jlg; dog; spanish vaite;

95 kitus.

C*nal IMS '

Buoseo iki 400 popiet Valandos: 
iki 9-*0 kiekvianą rytf

Ant Pardavimo.
Paraiduoda labai pigiai grocerae 

ir Bučamd, labai geroj vietoj, lie
tuvių ir lenkų apgyventoj. Biznis 
gerai Išdirbtas, viskas gerai intaisyta. 
Priežastis pardavimo — savininkas 
išvažiuoja tėvynėn. Prašau trumpu 
laiku kreiptis šiuo adresu:

J. Jonlkaltls, 
4390 So. Wood st., Chicago, Iii.

PADĖKA VONfc..
LletuviSka parapija 8. K. Racine. 

Wis. labai dėkavoja Racine lietu
viam*. kurie buvo aukavę ant poe- 
mertinės a. a. Antano Pilkio, bet 
neatsiėmus nabaėniko broliai poem*r- 
tinės, pavedė tuos piningu* naudai 
LletuviAkoe parapijos Racine. Ačiū 
gero* valio* žmonėm*. Lietu v. parap. 
sekretorių*. L. Bvrnovski*.

Darome kontraktus statymui na
mų kaip mūrinių, taip ir medinių,

Paniduoda dideU Groaernia, lietu
vių apgyvento} vietoj. Gera vieta 
lietuviui? Persitikrinkite ant vietos. 
Kreipkitės į Grosernią: 2002 - Canal- 
port avė., arti Union avė. Chicago.

Kalėdų 
Dovanos

mo senų namų. Savo darbų pilnai 
gvaran tuoj ame. Taigi kas nori kad 
butų darbas gerai ir gražiai pada
rytas, kreipkitės šiuo adresu:

C. ŠEŠTOKAS & Co.,
Parduodama, >10 piningai ir >5 

kaa mėnuo galite nusipirkti lotą 
garsingame plieno mieste GAR Y, 
INDIANA arti fabrikų ir elektrinių 
karų. Kaina lotų $100 ir dauglaus. 
Norintis pirkti kreipkitės pas:

D. K. W aistrini, 
1214 Broadvvay. Gary. Indiana.

Paraiduoda 3 gyvenimų mariniai 
namai, fronte krautuve. Kaina >5.500, 
parankios išlygos. Ateikite ar para
šykite šiuo adresu: 3044 Archer avė. 
Chicago. III.

Paraiduoda kampinė Gfoeeinė len
kų bei slavų apgyvento! aptelinkėj. 
Sužinoti vietoj: 1337 W. Erie st *

i IdRANDAVOJIMUI.
A. Olszewskio name puikus 7 kam

bariu, gyvenimas, su visais naujau
siais ištaisymais, garų apšyldomas 
Šiltas Ir šaltas vanduo visada, gazo 
ir elektrikos šviesa. Męs galime 
duoti viena ypatų, kuri paims 2 ar 
3 tumus ir mokės arti pusę randos. 
Tokiu budu puiku gyvenimą galima 
turėti už labai pigią kaina. Kreip- 
kltesl pas:

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

NAUDINGA ŽINOTI VISIEMS 
kad męs dirbame puikiausius peilius, 
i kurių kriaunas įdedam — į vieną 
pusę Lietuvos ženklą (Vytį) ir D. 
L. K. Vitauto paveikslą. | kitą pusę 
kostumerlo vardą ir adresą. Taipgi 
vietoje minėtų paveikslų mes galim 
įdėti kostumerlo paveikslą (fotogra
fiją ) arba blle kokį paveislėlį ar 
draugijos bei unijos ženklą Toks 
peilis tai puikiausi Kalėdų dovana 
kiekvienam.

Mūsų peiliai yra daromi Iš geriau
sio plieno, sidabro augutėmis ir perlo 
apsodais. Mūsų kainos tiktai $1.25 
su 2 gelž. >1.75 su 3 geli, ir $2-25 
su 4 geli., skustuvus (britvas) nuo 
>1.50 iki >3.50.

Reikalaujame agentų, kuriems duo
dam labai didelį uždarbį.

Laiškus, orderius ir piningus siųs
kite šiuo adresu:

E. I. Kudlius Co.
Sub. Sta. 121., Chicago, III.

Kalėdos artinas! Kiekvienas laužo 
sau galvą, mialydama* kokias do
rėnas nupirkti savo arthniauaiem. 
Vieni perka mažmožius, kiti brangius 
daiktus. Kas kaip išgali. Bet iš 
visų dovenų šeimynai tinkamiausi 
yra — NAMAS. Nupirk sau namą, 
o apdovenosi geriausiai ne tik savo 
šeimyną, bet ir savo ateitį.

Męs paskyrėme keletą gerų ir pi
gių namu Kalėdų dovenoms. parduo
sime lengvomis išlygomis. - Sekan
čius namus męs rekomenduojame 
pirkt:

N. 4. 2 aukščiu mūrinis namas. 
4 gyvenimai po 4 ruimus. Geroj 
tvarkoj. Lotas kampini*. 30X147. 
Randa >40. Tik >3850.

N. 200 2 aukščiu, muro ir medžio. 
3 gyvenimai. 7—4 fr 3 ruimų. Ge
ras namas, geroj vietoj. Lotas 25 X 
125. _ Randa >34. >3200.

No. 11. 9 ruimų marini* narna* ant 
stulpų, 2 gyvenimai. 5 ir 4 ruimų 
Puiki gatvė, lotas 25X115. Randa 
>18. >2000.

No. 233. 2 aukščiu, puikus mūri
nis namas. 4 gyvenimai. 2 po 5 rui
mus, du po 4 ruimus. Lotas 25X125. 
Randos >45. ■ Išmoktetimi >4500.

No. 256. 3 aukščiu mūrinis namas. 
3 gyvenimai po 6 ruimus su mau
dyklom. Lotas 25 X 110. Randa >48. 
į mėnesį. Dabar tik >4200.

No. 226. 3 aukščiu, pulkus, nau
jas namas. 3 gyvenimai po 4 rui
mu*, su maudyklom. Puikioj vietoj. 
Randa $36. Lotas 24X125. $4500.

No. 26. 3 aukščiu mūrinis namas. 
3 gyvenimai po 6 ruimus su maudyk
lom, ir 6 ruimu mūrinis užpakalyj. 
Randa $56. $5500.

No. 156. 2. mediniai namai, 5 ir
4 ruimų. Kampinis lotas 31X147.
Kaina >2000.

No. 87. Medinis namas. 2 gyve-
nimai, 5 ir 4 ruimų. 
Kaina >1700.

Lotas 25X125.

No. 261. Medinis namas. 2 gyvo-
nimai 5 ir 4 ruimų. 
Kaina >1500.

Lotas 25X125.

1720 Girard St, CHICAGO,

lm. 23 AKMENŲ.

MM*rią *r**ta

Naminė Mokykla
Gramatika angliško kalbos 
mokintis b* mokintojo (ap
daryta) __________  $1.00
Vaikų Draugas, arba kaip 
mokintis skaityti ir raiyti 
be mokintojo ............ f5c
Naujas Budas mokintis ra
šyti be mokintojo_____10c
Aritmetika mokinimuisi ro- 
kundų, su paveikslais (ap
daryta) .................. _35c.

P. MikoUinis,
Box 62. New York City

O KAS ČIA?
Nagi dovanai popieriai laiškams 

rašyti su visokiais pasveikinimais ir 
tam pritinkančiomis dainelėmis su 
visokiais paveikslėliais ir su kvietke- 
liais. Kas prisius 25c. pačtos markėms 
tam prisiusiu 12 popieru su konver- 
tais ir dar pridėsiu donavai labai 
gražią stainelą Kristaus užgimimo, 
pavidale altorėlio, verta 25c. Rei
kalaujam agentų Ir duodam gerą už
darbį. Adresuoki!:

K. J. Intas,
P. O. Box 1724, New York, N. Y.

No. 217. 2 aukščiu murini* namas. 
2 gyvenimai po 6 ruimu*. Randa 
>>L į mėnesį. Lota* 25X125. IA 
mokeetlml >3000.

šimtus panagiom kainom ir pana
gios vertės namus turime pardavimui. 
Kas pirma* ateis, turės ii ko pasis
kirti. Nelaukkfte pakol kiti išpirks. 
Kievienas parduotas namas sumažina 
skaitliu jūsų pasirinkimui.

Apie išlygas pardavimo pakalbėsi
me kada ateisite ypatiškai į offisa 
ir męs jums parodtsime namus. 
Kreipkitės pas:

A.OIszew3kl
3252 S. Halsted St.

Kur gauti “Lietuvą”.
Galima gauti kiekvieną savaitę

H. E. WILS0N
APTMKOaiVS

Prof. Burn’a Milteliai nuo 
Reumatizmo; Blz'o Kraujo Va
lytoja* ir Hoapital Kosulį* SL 
rupaa. Visi vaistai gvarutnojar 
mi.

Pas mane dirba dabar vi
siem* gerai žinoma* J. Bru> 
ževičlu*, pirmiau dirbęs Crow- 
ley aptlekoje. Ji* visuomet 
duo* geriausias patarme* ir 
teisingiausiai visame patar
naus.

"DAGIS"
Kritiko*, Satyre* ir Juoku Man. Laikr.

D AGI S bado visus be skirtumo, 
kas tik nusikalsta prieš visuomenę.

DAGIS gražioj formoj 6%x9H 
knygos, su viršeliais, 20 puslapių 
kas mėnuo duoda skaitymų.

DAGIS talpina po keli* originali- 
nins, juokingus lietuvių pieštus pa
veikslėlius, kozname numeryje.

DAGIS nesigaili straipsnių su 1- 
valriais pasišaipymai* Ir juokais; juk 
juokai yra reikalingi visiems dėl 
sveikatos.

DAGIS turi rastis kiekvieno lietu
vio name, tai yra geriausia gyduolė 
nuo visokių Ilgų. "Dagio" kaina la
bai žema, tiktai 10 centų num., 
arba >l.oo metams.
Siunčiant prenumeratą adresuokite:

“DAGIS”, Publ. Co.
8ia — 33rd *t., Chicago, III.

Ant Jankauskas,
Jan Milewski,
W. Vaidelis,

73 Grand Street

87 Grand
112 Grand *t.

BALTIMORE, MD.
John Louls, 457 W. Balti mate
J. Zebrauckas, 112 N. Green

8t.
St

Chloago, III.
P. M. Kaltis, 1407 N. Asblaad Av. 
M. J. Tananevtče, 470 W. I8th St 
Mike Valaskas, 345 Kenslngton avė.

ELIZABBTH, N. J. '
D. Bočkua, 211 Flret Bt,

JBRSEY CITY, N. J.
AaL Rėklaitis, 234 Way«* 3t

Lawr*nce, Mase.
A. Bamanauakaa, 101 Oak straež

MantaOto Man.
B. P. Mlnktata; M Arthnr 8t

Seniausia Lietuvių užeiga pas

JUOZUI RIDIKU
Užlaiko visokius pirmo 
skyriaus gėrimus ir kve- 
penčius cigarus ir

Gražią Naują Svetainę 
Susirinkimam*, vestuvėm*, ba
liams ir tt Širdinga* priėmi
mas ir broliška rodą kiekvienam 

3253 Illinois 6L. Kerte 33rd

KOZMAS GAUS DYKAI
kstallogą didžisuslf 
ItotuvUko) kalte). *4 
dideli puslapiai. Jam* 
telpa apralymai su virt 
KO Ilgų, vyrų, motorų

patinti, kaip nuo jų 
apsisaugotu kokias gy
duoles naudoti, kiek 
jos prokiuoja ir k* ja*

FREIHEIT TURNER HALL
Išrandavojama susirinkimam*, 

baliams, teatrams ir partijoms. 
Naujai pertaisyta ir pagerinta, 
su nauju apšvietimu ir 1.1. Nau
jas svetainės savininkas.

/H. Meisterheim
3417-21 So. Halsted Str.

Tel. Yards 3796

N*w Haven, Conn.
J. J. Vaitkevičius, 227 Chapel St 

PhUadelphią Pa.
M. A. Ignotas, 1028 So. 2-nd Btrest 

Portiand, Ora»
Jotu* Brovrman, Brovrman N*wa Oo. 

ROCHESTER, N. Y.
az. Dapšis, 150 Joseph avė.

SEATTLE, WASH.
International Nevra Agency.

102 Washingtoa St., 

Worc**ter, Mase.
M, Paltanavičla, 1* lUUrarp Street,
J. Kalakauskaa, M IKUbury St

ir gydančių muilu, P«e 
tumų, Elek’ro-gydan

Painų, štoką. Družno

U limta! kitokių ko*, 
nata reikalingą daly 
ką. ISUrpk Utąspcte

JOHN‘4 4UPKY HOU44

J. Vanagaiczio įstaiga
Tilžėje

<Kt visokių reikalų lietuvių '

Vokiečiu m (Dėmėk Svassc) Ar. 55
rūpinsis

Didžiosios Lietuvos, Amerikos, Anglijos ir kitose 
Šalyse gyvenančių lietuvių visokiais reikalais

Ji duoda patarimus reikalaujantiems kaslink kelia
vimo j Ameriką Angliją ir kitas Salia.

Ii Amerikos grįžtantiems Tėvynę, kaip ir kokiu 
budu geriausiai pasiekti savo gimtinis kraštą.

Prekybos dalykuose Tilžėn atvykusiems apreiškia, 
kas užlaiko geriausius ta voru s ir parduod už pi
giausias kainas. Žodžiu, kiekviename reikale •duo
damas sąžiniškas patarimas, ant kiek jis nereika

lauja ypatiškų išlaidų, veltui (dykai).
Tautiečiai! Naudokities kiekviename reikale šita 

mano Įstaiga. Adresą reikia dėti tokį:

J. Vanagaitis, Tilžėje [Tilsit
Vokiečių gatvė (Deutsche Strasse) Nr. 55.

PS. Norint gauti kokį nors raštišką patarimą, rei
kia būtinai pridėti dėl atliepimo krasos ženklelį 
(marke) Prosuose 10 pfg. Didi Lietuvoj 10 kap., 
Amerikoj scest.

Įstelgtas 1907 metais.

•r m®IWmiwS H* 1 K1 ■aovš*

“VILTIS”
M

Užsienųos

12 If 10 9 8 7 6 1 4 3 2 1
r. k. r. k. r. k. r. k. r. k. r. k. r. k. r. k. r. k. r. k. r. k. r. k.

5.— 4.60 4.16 8.75 3.35 2.90 2.50 2.10 1.65 .1.26 0.86 0.50
7.— 6.65 6.85 6.— 5.35 4.65 4.— 8.35 2.65 2.— 1.85 0.75

Adresas: Vilnius — “VILTIS”

Apie V. DŪMOS darbu* rašoma ti*k plačiai, klek nei vienam* kitam* 
lietuvių laikraštyje.

KETVIRTUS RETUS EINANT. "VttČIAI" vt« Ublau HkMI, ,U 
daugiau ji girdi pasitenkinimo balsų. Gerai tad butų, kad vist lietuviai 
žinotų, kas “VILTYJE** svarstoma i

“VILTIS” išleido jau 21 naudingi ir pavyzdinga kalba parašytų KNY- * 
GELE, kerių patariame PASISKAITYTU

“VILTĮ” teidMa (kitikėjtmo Draugija, kvieadama talkon torting**nius 
Tautiečius

LIPO** IIŽEUII* M3UJS

IrtodikM

tetai teteMtuo-

INLkIDŽIAMi TIKTAI VYRAI
UUMO UŽĖMIMO MV2EJM

VYUI TIKTU 
HMM** BTKJU 

kas gali tet matyta 

ULERIJOJ 
■0K3U 

344 SO. STATE ST. 
- CHICAGO, ILL. 

t ***r _

Žiagsidumal Patologijos 
Žtagatern*.' Oatealogijoa 
Žtagaidvtofe teic—UiH- 

SėO Orgarns

LTOOU ftALEAUA MOKSLO 
>44 S*. State St. CHICAGO, ILL

tsosa

Rosijos-Amerikos Linija
Vienutinė vežanti be 'persėdimo 
Linija tarp Rosijos ir Amerikos.
Rusiškieji partiniai garlaiviai 

išplaukia šiuo laiku:

F. P. BRADCHULIS
Attorney & Counaelor at Law

di* linkusi nors jie butų ir gana loti.
Prižadu pasakyti tamistai ar tam tetos vyras, moteris ar meilužė tei

singa ar prigavinga; kaip apsivesti m ta y pate, prie kurio* širdia.ti^ku-

barte ir ateitį. Ateik ir pat* persitikrinsi.

- MOKSLAS GRRIKA ŽMOGAUS BOH
Hesieiolialtim diliu j« skardi.

KNYGELE KAIP RAŠYTI LAIŠKUS LIETUVIŠKOJE i 
' IR ANGLIŠKOJE KALBOSE, kurią męs duodame dovanų 

"Lietuvos” skaitytojams užsimokantiems $3.00 prenumeratos, 
■ - atvedė mums su virš 2000 naujų skaitytojų, ir tie visi, kurie 

gavo šią knygelę, dčkavoja nuimi už jos išleidimą, nes ji 
' juos išmokino angliškai kalbėti ir laiškus rašyti, kas prisidėjo - 
j jiems prie pagerinimo jų būvio. Kas tos knygelės neskaitė, j ’ 
j - tas ir šiądien nemoka nė angliškos kalbos nė rašto, ir tolei 
j nemokės, kol jos nesinpkins; o išsimokinti anglišką kalbą yra 
j lengviausiai su pagelba virš paminėto^ knygelės. Praktiškesnės 
j tani tikslui knygelės nėra visame sviete, ir kas nepasirūpino 
l • k gauti, tai tik pati savę apsigavo 
i Gauti šią knygelę tau nieko nekaštuoja, męs ją duodame 
i už dyką kiekvienam, kas užsirašo “Lietuvą” ant 18 mėnesių r 
( ir užsimoka tik tiek, kiek “Lietuvos” prenumerata kaštuoja, i 
Į tai'yra $3.00, ir šią knygelę gauna dovanų.
< Todėl ir tu nesikankink ilgiau*, neleisk ant tuščio laiko, 

Į< bet tuoj aus pasiųsk $3.00, o męs siusime tau “Lietuvą”
< per 18 mėnesių ir prisiusime dovanų knygelę “KAIP RAŠYTI 

'< LAIŠKUS LIETUVIŠKOJE IR ANGLIŠKOJE KALBO-
! SE”, su kurios pagelba ir tu išmoksi angliškai kalbėti ir laiš- 
! kus rašyti.
' Virs minėta knygelė, duodama dovanų, yra su popfero’5 J 

apdarais. Kas nori gauti šią knygelę su drūtais audimo ap- 
! darais, turi primokėti dar 25c už jos apdarus.

Skaitykite šios knygelės apgarsinimą ant puslapio 8, o 
matysite jos vertę.

; Siųsdami pinigus adresuokite laiškus šiteip:

; A. OLSZEWSKI
• 3252 So* Halsted St* CHICAGO, ILL

LIETUVOS ŽENKLAS “Žirgvaikis”arte “Vytis”.
Kiekviena tauta sa

vo ženklą myli ir gno- 
doja. ii e* lietuviai 
turime ženki* “Žirg- 
vaikio" arba Vytį, ku
ri* turėtų rasti* kiek
vieno lietuvio gyveni
me, viešose safėse ir 
mokalain^se. Mano 
dirbti “Žitgvaikiai” 
arba Vytį* yra iškalti 
artistiškai iš balto 
gipso(Pla»ter of Parts, 
25s25, uždėti ant aaė-

ANT.
3227 Aubum Avė.,

K

1 Laivai
RO88IA 
KUR8K 
BIRMA

IiN*«$prk U Liepojaita
3 gruod, ’10 24 gruod. '10 
17 gruod. '10 7 sausio 1911
3 sausio 1011 
KAINO Si

3ž**ua. 1911

įki Rotter- 
damui

ikiIJ*po 
jui

III klasė >31 >38
III geresnė klasė >33 >40
Antra klasė >43 800
Pirma klasė W* tetr

KAINOS IŠ L1 EPO JAUS;

III klasė 143.50 j ir >4 pagalvė* emeri - 
II klasė >07.50 J konilko* mokeeties

Pirmoji klasė 842.50. z , 
Smulkesnių žinių klauskit pas svar

biuosius Linijos atstovu*.

A. E. JOHNSON & CO, 
27 Bro*dway New York.

aksomo, išveisi laba 
puikini u Kaina 
Dirbu visokia* figūras 
iš gipso ir medžio, iš- 
pjaustau paveikslus 
ornamentus, bažny
čiom*, mokykloms ir 
gražiems namams.

CHICAGO, ILL.

Mes Išgydom Vyrus
gydymais, aleliu pas mus Ir pamėgintu miiMį tikrf ir teiki
mu irydymį. Męs paaMkinste tau deHro kiti gytfymsi tavę* 
naiigyd* Ir kaip męs tave ilaydystos.

Krauj8UžwodyjiiNS~™S 
tls prie lWmy«4iko gydytojaus, rodos plėmos, topai teroo)*, .į 
skaudulis ant lle* tuvio, ri i ak i maa plauką, skausmas kauluo
se. sąnariuose, pttmvs ant Ironn. Jauslus tekanti sksrndullaL 
MBS IŠGYDOM ŠITOKĮ PADfiJIMA MKS NKLOFOMF.

Ar kankina tave nubėgitnal paeinanti nuo 
rWDWnia Prrtengteo gamtos tiesą. vyrUklsripnu- 
»suuwb>niM« nuaUlllMBt> ,llpv, atmintis, galvo* 
skaudėjimai, plėtosi privės i skis, nervlėkumas, skansasa istrė
nose’ Ar pats ėsi aptartas nors vienu ii tą šen k Ui? Ateik pa*

■ mus, mgs tave iigydysim nes kitaip nenikalauji mum mokė' L

Užsikimšimai Abelius Uusllpnbjimas

132 S. Clark, Cor.Madlson St. Sutinimai

maa, erzinimai, tašku* noras iituttlnlmo. mj* 
it*yten> viriui mtattut *ad*jteiu te vartojimo 
petito ir te aluutteo į Ugaatetį.

UtdagteaL (utinį Ir «kiui*atn<l

mu gyvenimo, nuiuteaa, yvairua gSdlnnnti 
ailpniMnai. irt*. ATIDfijnfAl YBA PAVO- 
JINGT—PA&1BODAVIK SU MUKI DABAR.

Tei. Frankli* 117®.

6yv. 3II2S. Halstrtst., irti 3lmos

Nauj— Išradimas

kln. ptaakte

*"* prfTt’
PROF. J. M. BRUNDZA

Dr.O.C.HEINE

tyvenim* nelaimingu, IŠGYDOMOS ANT VI
SADOS MK ŽVDIMO LAIKU

Giriotos ir Sssistke Gyslos

ilblylkut ortą, pajuodnvj paakiai. Vyrai, yra 
jum bu* to visko rautas. aUteaktnt na* 
maa ant K.vdymosi. GAU UŽMOKfiTI KA
PA BUSI IŠGYDYTAS.

Inkstą, Pitsles ir Sėbras Nesveiki!-
Gyrius yra užčiuopiamai ir nurodo kaip botagaa.

Atsišauk tuojau* jeigu esi klapate.

State Medical Dispensary
150 Sa CLARK ST., arti Madiaon latves, CHICAGO, ILL.

Ofiso valando*: nuo 10 ryto iki 4 po piet. 'Nno 4 iki 7 vakarai*. Nedadieniai* 
ir šventadieniai* nuo 10 iki 12 tiktai. Y pato* geidžiančio* gyd vmo turi atsišauk
ti aaabiškai, nes ligos negali būt gydomos teip pasekmingai per susirašinėjimą 
kaip ligoniui atsišaukus pačiam. Nerašyk bet atsilsnkrk.

atbotM, gafteOr* krta» li<aa tr košvtncart-

Kaiauoe tau tik *30. Mm 
(hitefta* rite net* skutimo 
prietaisų. »»•»**•* yra 
tinkamu p*rdėm Tisam*

Dr-asW.A.Martišus
Ofisas R. 409 Ttcoma Bldg.
Maliui & Latiilt Sts. Ctocago,

Gydau visokia* ilgas kaip šviežia* 
težą U ažul*eašlu*i*s. YąaUcgal vi-

iviu.
NOSTOKOFFS BARBER SCtfOOL J. “Si

akinius Ir pal

.nuo. 9 ryto iki & 
Nedėliotu* offisa* atdaraa 

1 £kui pagal sutarimą.



JAUNI VYRA
SENI VYRAI

VIDURAMŽINI VVRAI

50,000
KNYGŲ
DYKAI DIEL VYRU

Mitini Ligų,

Jelou nori kad tavo Biznis pasigerintu, tai apsloarslDk LJcuiyoJg

žra lig®. m®t«n|.

Kraujo UžRuodjJlm 
ir vtete adae figa*. kaip va poėkai 
piktoji dederviaė. karatė*, M 
tiuly*. bamekMai. laatipnaimo 
<y*lH. aaikinaaM aaHgimai. jai>« 
aiyo*.M tyre

Plaučių Ligas.
Dvetey. Broačytaa ir kita* pire 
tią Ug®. tikrai >ėgom. mare vd-

Dovaaal! Prisiųak 10 
centų markėmis apmo
ki ji mul stuntymo lėėų, o 

apturėsi tą knygą m

*rtl. atmink. jee ta kapas yra daoėana VYRAI DYKAL 
M*. aki ik m ir portą. UraUk aHkato i 
varde ir adiw* “♦ **° kopeaa ir Batute ji

Kopinis dykai gautos knygos.
Siusk JI teridena.

DR. JOS. LĮSTE* A CO.
L. 300, 22 F1FTH AVĖ, CHICAGO.

Banka A. Olszewskio
3252 So* Halsted St, Chicago, I1L

Priima pinigus taupinimui ir moka už juos 3% metams.
* Skolina pinigus pirkimui namų ir Botų mieste Chicagos. 

SuRolektuoja žmonių pinigus padėtus kitose bankose; 
teipgi iškolektuoja darbininkų neužmokėtas algas ir pasko
lintus pinigus.

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

Išmaino pinigus visokių žemių ant amerikoniškų ir 
amerikoniškus ant kitokių.

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

žiuoti, ir išvažiuojantiems Lietuvon parūpina pasportus nuo 
Rosijos konsulio.

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

Rašydami mumi visada adresuokite šiteip:

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

Malonus Dr. Hart- 
manai:

• -■ Su džiangsmu pri-
X*'siunčiu savo paveik- 

: slą U didelį dėkingu-
r ma uš išgydymą mr.- 

no vydurių ligas, U- 
turimo kūno, blogo 

W kraujo, sutinimo ir
skaudėjimo blauzdose. Dar karta 
sakau, nemažai esu dėkingas irt 
sveikatą. Jos. Turkevlėe, GMShcr- 
idan Road Canal, Wilmetle, UI

PERKUPCZIU ATYDAI.
GERA PROGA PADARYTI PINIGUS PRIEŠ 

KALĖDAS.
Kad atituŠtintf vietą naujoms knygoms, kurias męs ouolatai 

išleidžiame naujas, ėsame priversti išparduoti už % dalį jų ver- 
. tės visas:
PAVINČIAV0N1Ų KORTAS, STEREOSKOP1Š- 

KUS PAVEIKSLĖLIUS, IR RELIGIŠKUS 
ABROZELIUS.

Už $1.75 dabar pas mus gausi $5.55 vertės visas 6 serijas stereos- 
kopiškų paveikslėlių su teleskopu.

Už $5.50 gausi $21.CO vertės 15 tuzinų brangiausių ir gražiausių 
laiškams popierų, importuotų iŠ Francuos.

Už $10.00 gausi $35.00 vertės 1400 Visokių Šventųjų vardų 
abrozėlių-

• . I 7T ■
Virš paminėti tavorai užima musų štore daugybę lentynų 

kurios yra reikalingos mumis naujoms knygoms, ir todėl męs 
esame priversti šiuos visus tavoms išparduoti už % dalį jų vęr 
tės kad atituštinti vietą naujom knygom.

(Šitie tavorai yra geriausiai perkami prieš Kalėdas. Todėl 
kas nori pasipinigauti prieš Kalėdas, tai dabar yra geriausia 
proga, kada įdėti į šį tavorą $5.50 atveda $21.00.

Rašyk mumi, o męs pribusime tau cirkultorių kuris viską 
dėtališkai išaiškina kaip padaryti pinigus Prieš Kalėdas.

Adresuok

A. OLSZEWSKI
3252 S, Halsted St. \ CHICAGO, ILL

Knygele verta tiek aukso, kiek ji pati sveria. 
Jos Vardas yra: -

“Kaip rašyti Laiškus Lietuviškojo ir Angliškoje kalbose”.
Ko ji mokina? JT mokina rašyti laiškus (gromatas) lie

tuviškoje ir angliškoje kalbose. Žmogus gali visą amžį mo
kintis angliška kalbą, bet pakol jis nemėgins rašyti laiškų an
gliškoje kalboje, tai ir angli'kos kalbos niekada gerai neišmoks. 
O kad rašyti laiškus angliškoje kalboje, reikia tam tikros kny
gos, kuri nemokantį mokintų. Tauri ši knygelė mokina rašyti 
laiškus angliškoje kalboje.

Šioje knygelėje yra daugybė laiškų visokiuose reikaluose 
ir atsitikimuose į visokias ypatas: Laiškai tėvų į vaikus, vaikų 
j tėvus, vaikinų į merginas, merginų į vaikinus; tarnų į darb
davius,’ darbdavių į tarnus ir tt. Tie visi laiškai yra abiejose 
kalbosė, vftns lietuviškas'kitas angliškas, teip kad rašėjas skaito 
lituvišką laišką ir mato kaip tą jatį laišką angliškai rašyti. Ra
šant angliškus laiškus 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 visada atmena. 
Jokia gramatika, jokia kita knyga teip greitai ir teip gerai,žmo
gų neišmokins angliškos kalbos kaip kad virš paminėta knygelė. 
Žinoma pirm paėmimo šios knygelės, žmogus turi pirmiau per
skaityti knygeles “Vadovėlis” No. 1209 ir “Rankvelis” No. 1300, 
kad gauti pradžią, o paskui jau imti knygelę “Kaip rašyti laiš
kus lietuviškoje ir angliškoje kalbose“.

ši knygelė ne vein mokina laiškus rašyti, ne vien mokina 
angliškos kalbos, bet dar mokina ir daugybės kitokių labai nau-. 
dingų ir reikalingų dalykų, kokių pamokinimų jokioje knygoje 
nerasite. Ji mokina: # / u~.

- fuUP Kontraktus pirkimo, pat davimo, samdymo tr
visokių formų biznio reikaluose; kaip daryti vekselius skolinant 
pinigus; kaip daryt testamentus; kaip vesti draugysčių reikalus, 
ir visokį kiti pamokinimai. Teipgi mokina formų kaip žmonėse 
apsieiti visokiuose atsitikmuose; antai kaip apsieiti svečiuose, ap
silankymuose, supažindinime vieno su kitu, pakaltoje vieno su 
kitu, kaip užsilaikyti bankietuose, vestuvėse, krikštynose, pagra- 
buose, atsilankant ant metinių švenčių ir tt. Toliau knygelėje 
yra Šimai patarlių vartojamų angliškoje kaltoje išverstų į lietu
višką, kokių dar niekad negirdėjai, ir ant galo yra Žodynėlis 
svetimų žodžių, vartojamų yvairiose kaltose, 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 dovanojame uz dyką? Pir
ma todėl, kad mes norime kad kiekvienas lietuvy s 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 mes nuo tur
tingesnių daugiau biznio turėsime. Antra — mes norime, kad 
kiekvienas lietuvy* 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 geriausius 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 gerovei reikalinga, todėl mes ir 
rupinamėsi laikraštį “Lietuvą” tojeia žmonių mokykla padaryti.

Lietuviai jau pradeda suprasti musų gerą norą, nes kasdien 
vis užsirašo “Lietuvą” daugiau ir daugiau, ir gavę nuo mus 
virš paminėtą knygelę dovanų, kuodidžiausiai mumi dėkavoja 
nž Jos išleidimą. - • • « -1 >- «u-

Todė! ir tu, broli, kurs šį apgarsinimą skaitai, nelauk, ilgiau, 
tot tuojaus prisiųsk $3.00 prenumeratos už "Lietuvą”, 0 mes 
ir f»n prisiusime tą brangią knygelę dovanų ir siusime musų 
■1*ikraštį "Lietuvą” per pusantrų metų.

Siųsdami pinigu? savo laišką adresuokite šiteip:

A. OLSZEWSKI
So. Halsted Slnot. CHICAGO, ILL

AŠ KALBU LIETUVIŠKAI.

Dr. ZINS CliiciEO.

Daktaras yra geriausiai 
žinomas. per atliktas jo 
darbą*.

Dro0OlUns*o garsingą 
knygą

GINKITE PATS SAVEI 
padėdamasaukštą prekę ai pigų pat 
a didžiausio tarto, tai yra Sveikatos,

b KVIEČIA PAS SAVE SERGANČIUS SAKANT: <
I kurie tik sergat^ tai ateikit ar parašykit pas mane,

|U pagelbės! U1 aeg Ma senas daktaras, pažįsta Ilgas Ir tinau kakle vaistai ge-
įM 9 riss pagelbsti TYMAMS IR MOTERIMS) todėl, kad ai daug sergančią perieMfln ir

■S* taria didelį pasisekimą, geresnį ne kaip kak* kitas New Tarka daktaras. Ai asu pa-
.Irylę* sergančiu* gydyti ir įsakyti, kad be svsikatss, imagus yra nelalmingaa, • kad sergi tad tik geras daktaras gali pa- 
■ekmlngai išgydyti teip kaip a* darna; Ir pačią gydynią pavsžkaial Ir žadilal dėkiagama ItadlJai

Ouod. Dr. H ari
mą na*!

Esu labai d*k In
ga* ui garas gy-( 
duole*, kurio* man 
pagelta Jo nuo ul- 
sikrečiamos Ilgos, 
ne* v©* penkiolikę 
dienų pavartojau l 
ir Jau Jaučiuosi ga
rai. Labai dskin*

Vyrai kuria tada apsivesti— vyąd ligoti— vyrai kurie būdams 
noproSisgi dasiieida pervirtam^— vyrai nuailpoei. nerviiki. suoaikicti 
ir kečia Miaukia amiio, katram negale pvlnsi nauduoti priimnnma 
imaatoa— vysi tte vyrai tur pareikalauti viana lėtua knygų. 
Ta knyga paseki* keip vyrai aonsikin sava sveikata, kaip jie igafina 

u ligas ir kodiel Jie netnr apsivesti bodama tame padėtinė.
Ta knyga, teipgi pasekta suprantamoje kalboje keip 

ŽąįK vyrai kurie tur UtnuoUJjima kraujo, arba ayflll, 
■ -^2^ Triperi, arba gonarrhaaa, Nualipnolma, Abal- 
. n.i «*a pragalėtl dpoku, Pragaišti gyvybe# iSky- 

a Ūmo, Naktfnlua nubeglmua, Rhauma* 
tlzma, Organldkaa ligas, Pylva, Kepenų, 
Puelėa Ir Inkštu llgaa, gali bot galiutinai 

'<<* S 'igrlyti sava Buomus*, pdvatnai ir slapta, su ma-
lai’ krtuUk.^-- ’ -t ", • ■-

Naujiena Kuri Nudžiugins h 
Palinksnin* Daugel Serganczhi, 
Silpnu ir Nualintu Vyru kautrjbė*. ne?

( gf- i A /juMy ; - vilk**, nupuolė, sveikatoje* Ar peržengei tiesas sveikatos
*■ srtxi gamtos* Ar manai apsivesti* Ar ėsi llnkanėc.m nadi-

Y'J Ą , JlB* Užimti uždu< lis rcaybimo gyvenimo’ Jeigu yramažiaa.
s* abejonė jog raudami ulsivilknsl ehron>?ka Uga dagtyje 

r •?* kiapatų. tai ats ,*auk aut rrmiaiis paduoto adreso, o ap.
g turėsi pitariity ir l»tlriuf-j>mp dykai! Mes iftlrfnėsime tavg

r visai dykai, ir y igu iigydymas bu* gnligias, tai mes iėgytly-
Sime už kožemi:.u,i| kainį *e užvid«<!i ant sarfs pa- 
relgu atsmaukdama, pas mus dėl b. toolresliuio pesitrirsvl- 
■» Mf« perstatysime pade junęvlao dalyko tikroje ėviesojs, 

■&' o tada galėsi gydytis jeigu noreai.

Sol Dolerio Norolks Makoti Pikol Nebusi Užganėdintai Savo LooocJ 
tlintjfl kad Mos Esamo Teisingi, Pilnai Atsakanti ir Užsitikimi.
oesvelkumę inkstų, pu,iės ar il.tpumo ravelUĮ, jeigu jauti nrvmaguiBj ir skaosmf. jeigu raudasi 
koka padėjimas dėl kurio nesinori kreiptis prie iaiusyniėko gydytojaus, kaipo tai: silpnumas, ner- 
vUka negalė, sllpaa arba suiaasinta atmintis, nemiego4’— a*, gėdingumas, u u bėgimai, nuvarvėjimsl. 
Silpninanti sapnai ir iinaudoSa gyvybė; jeigu'turi t sustsukuses gyslas, jeigu kenti uuo
nisikrertansų lig^ kokios nebūt ruėies kurios tamGtai daro nc«magum|; je<KU turi nova vien f ii 
skaitlingę ligf kuriom vyrai gali būt apimti; Jeigu kenti nuo pertankių dasileidim,; jeigu turi vo
tis, skaudulius burnoje ir ant lieiiuvto; jeigu plaukai tavo slenka; jeį-u turi slaptingę Ug%; jrign 
turi užnnodlntf kraujy arba nors vieny ii ligiĮkuriij auka tampa vyrai—TAI MES GALIME TA VE 
IŠGYDYTI IR TA PADARYSIME. Ateik pasikalbėti su mumi didžiausiame pri va t rėknrae ir se
krete, o męs padėsime atsikratyti nuo visų kllnčiy kotrampiuiisiam laike. Mes turime labai didr-ą 
patirimy gydyme tokios mite* ligiĮ ir užtikriname ligydymy. Mes nešikui p dengrĮname, bet iėgy- 
Aome tikrai ir ant visados. Ateik ir pasižiūrėk ant skaitliais lietuvię kuriuos mes iėgydėme. Mes 
lėgydyslme teip tikrai kaip atsilankai pas mus. Silpni vyrai, kuri* ntfttojotė vlltĮ pasveUOmo besi, 
gydydami knr kitur, ateikit pas mus. mes atkreipėme ant jus rnust^ specijaUiky atydy teip jog at
gausite savu vyriikumy ir bosite vadovais terp savo sandraugą. i
PATARIMAS IR IŠTIRIKfiJIMAS VISAI DYSll. GYDUOLES DYKAI IKI IŠGYDYMUI

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

Musę ofiso valandos yra nuo 10 valandos ryto iki 4 po pi*t ir n no C iki T vakare. Jeigu ncgb.'i 
aulėaukti terp tę valandy, tai gali ntsiUiiktl terp 10 ir U Kedėliom. Atsiėaak asabiėkak.

- Mea kalbamo Mntuviiicai.

Noria įlydyti kiekvieną vyty sertant} tėpltr.me lytižką dali* gyslę, striktur*., ažsikrt 
čiamns kraujo anodas.acrvttlrą suntJMtjsmą.paslty.rty lytiik-, dali* ir tyas liulančias vyra 
šita* nnoėirdn* pasinhnimaa yrs stvira* vtaims. kent praleido daa< ptmg* ant daktarų G 
velet* be jokios nendoa ir mano noru yra pa.-odyti visiems i tiem, tmoatms. kurie buvo <y 
tausi tMimtiems ar dau/tan daktar* be jMso pasisekiau, kad aė tariu vieaintėų budy kur.ee- 
■i tikrai iigydea.

■•cneltšk ut gydymą b« naudos — mokik už tikrą Išgydymą.
Al tikrai Ugydau Ugae skilvio, glaudu, kepea* ir iakst*. Auris ir labai atsodintas.'

VYRAI IŠGYDOMI |5 DIENAS

š. Doko, kad prekė* tą. RTmt gydančių vaistą yra daa< leme- 
- sušs. Degu per tuos dak tariu. Aarlatano* yra statomo* ui 
ą siunčiamus be naudftkus, bledingu* vaistas, nea tiem* dak

taram* rūpi daugiau pinigai, kaip gydymas. -
L Dėlto kad Daktarai The CeUfamk T. Medieai lastitate 

Jum* pagelbėti kiekviename atsitikime, nežiūrint, kokia tai 
ne būtu ligą, ir kaip nuo senei ir kaip (sivieipatavu* orga- 
uiznn ligonio

4. Dėlto, kad nėra daktaro, kuri* galėtu gydyti kiekviena ligą 
maekmingdi, per tai yra įsteigti faatfMal ir ligonbnfeiai, 
kur kiekvi.ua ligą yra stydttai peržiūrėta ir atsakančiai gy-

T. Delta, kad Jąsą nusilpnėjimą* yra visados, apedalUksl ir 
Spertiurėtaa kuo rtubiaustal, o pris tam visados yra 

d vaistai tie, nuo kurtą stebėtino pasekuingumo, 
tūkstančiai tokiu ligų, kaip J asu, pagydyta. ..

reipdamieai ypatlikai, ar lailkn prie Daktaro 8. E.. Hyndman, 
K MEDICAL INSTITUTE

140 WE8T 34th STREET -.NEW YORK CITY
Oflso valandos: kandi imą nuo 10-fi vai Nedeldienlsis Ir iventąd. nuo 10-1 vai. po pietą- Utarninkah ir pltayM., 7-8 vai. vakare

S
 Tegul bu* pagarbintas, Jė*u* 
KristutY . 'y.

Širdingai dėkavoju Dr. Hart- 
manui už Hgydymj ligos skaudė
jimo po krutinę, sunkaus kvėps- 
vinjo, lirdks ligos, nes nors kili 
neĮstėngč iigydytl, o Nsjorko Šar 
latanų Inslilųta* tik sunkiai už
dirbtus ukno pinigus viljs; bet 

Dr. Hartmsnas, kad Ižgydė, tad jam ir dėkin
gas; lai prisiunėiu paveik*!*, kad į laikraštį ps- 
talpyti. ANT. JŪŠKEL1S, P. O. be* t,

DU BOIS, Pa.

ji* viršuj kalba, žmonėm, kuriems ai pagelbėjan, teip ir Tau akaitytojau galiu 
padaryti kaip ir kitiems.

8BRGMIS tygavlafo Isettteto, kartam aamir** Aaktarae imlliaci bak f y d** ir labai meiliai kalba, bet vtaiojae kai* aa<i> m •vptyalom.- 
pegaadoma,—lelžyttamaai „LIBTL VJAI TAUT1RCZIAI-, • «* ■■<—* „ra**o<*“ tari, kad ttk prtaivUloj***rigeaU Jomie. Me*patra*ki« 

VADOVU IN KIŠENIŲ arba lig* alsiom* kayrate dora*ai „■« 10 emt*.o»
> Kad jautiesi nesveikumą, nesendyk ligos jei nori buki ilgydytu, tad ateik arba narašvk lietuviikai nors ir toli gyveni, 

kas tau kenkia, o si
Atsišaukusius pagelbėsiu nuo:

Raamatlsmo, aSkietajime, ekSudAjimo Ir aedlrblmo viderią, Ortve* akmem*; eclrdlee, Jaksi* ir plsuči* liga*. Greito peltoiaio, Kibu k, < 
■avimo. Didelio etyykime, dyMpoMljoe tapgl atto j*a*y»Uo ktata*. jgaat* aMvelkam*, edktae aeM^mb. aSelkražtom* etaptą Ug*. Ttap pet 
MOTSMŲ: ekMcmtag* mdBoet*J*.taUt*l* tattjlmo, vteokl* motarie*** ligv BMtboklt kad klU daktarai Jam* aep**elbd>. mi tasgydy^* e«vte 
Šias ir u»*to**ėjo.laa ilga* >t te* karte paa man. atete*aak*t, pirmi*. Mg. knr kltar Maaayk kaip moki, mm e*pr**ta, tosUrala, deoela rod*, kad 
rriSta pritaikysią gydoote* kario, yra gerte«*tai. • apt.rSril .veikte*, bretonam* kaip toli gyve^ ,

TEEIKITE! Renavą*bar anąja* adrrea*, todėl atetaant į oftaą, ar raiant laiškus, visada reikia sdreaaati, ant šie 
naąje adrese teip:

DR. F. HARTMANN,231 *** 1 NEW” YORK
* ’ Valandos: nuo 11 iki 5 po pleL Nedėlioj ano 10 iki 1 po piet; Vakarais Pan. tePM. 7-A

TAUTIEČIAI
Saugokitės suvadMptaja daktaro, kuria nori išplėšti Jąsų kiSianiu 

Ir bledingas gydnoliaa, -r*šuns nori Apgaut Jus ir Jųsų šeimynas n 
Jums ne steaunčine vaietas, tiesiai ne rinodeml madikaUško mol 
DATKARAS KURIS KALBA JUMS MELAGINGAI aavospąsminim 
sreBs^muMMmuHMMUBsmmmM—JūDlfi, 16111
nime savo: “Aš San pirnrredtiu daktaru — a* šsu geriausiu daktaru — išrinktu per ____________________ ______ __
aselagystą! Nes takto daktaro, Aaaerikąie dar ■« b®vo! Ne gana to-tie daktarai net taip toli ušsivaro, kad net bandolkalbėt 
Uotaviama. idant ne Įtikėta stebėtinai gerai, laatitutų Ir ligonbučių, patalpai kentėjimuose, aiškindami, buk trt'fiaotitutai 
ir Hgonbučiai tvėrėsi U neteisingą žmonių”. Ant to galima vien tik tnom atsakyti, kad Ta^is vadina visu* s:tu? žmonis v&gi-

kitua lYoZasor.iis, kaipo 
Didžiausia knygą sveika- 
totel visą kitą, kada 
nortats paraėy t u per kokį 
norint* daktarą.

Nėra daktaro, kuris 
duotu Jum* tokią knygą.’ 
nes ne tari s tenkančio su
pratimo, kaip paralyt

atgauti sveikata sava,-kaip galiam M menkiauaiais pinigi
niai* ketais.

A Dėlto, kad tie stebėsimi pere km ingi vaistai, kurtuos skiria 
gamingi daktarai, TBM»Hno N. Y. Meškai Institute yra 
surengiami lamoje aprietoje H naujausiu ir auklčiaasioe 
vertės medikališkų amšegą. o kuria* dėl ją brangumo, nė 
gali įganti kiti įlėktoasL jąjgu gi k būtu Žinomi vardai tų 
grekučiausit^iyisnhtią gyduolią, tai ir taip ae tinote

Skubinkit dėlto. Tautiečiai, daaižinoti apie savo sveikata, I

#D5 HARTMANN*

kiekvi.ua
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