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; POLITIŠKOS ŽINIOS.
MASKOLIJA.

Su tais, kurie nieko blogo šiuom 
kartu negali padaryti, nors jie se
niau ir buvo.pavojingiausiais prie
šais, galima ir mandagiau pasielg
ti. Kam gi pyktiesi ir erzintiesi 
be naudos su apsilpnėjusiais prie
šais! To principo prisilaiko pa
ėmusi valdžią į savo rankas Tur
kijoj jaunųjų turkų partija su sa
vo buvusiu svarbiausiu priešu — 
Maskolija.

Po Krimo karui, kada prancū
zai ir anglijonai, gelbėdami Tur
kiją, sumušė caro armiją, išgriovė 
tvirčiausią Maskolijos tvirtovę Se- 
bastopolių. dėl ko net caras Mika
lojus I sau galą pasidarė, Pary
žiaus traktato tapo uždrausta Mas
koliai ant Juodųjų jūrių turėti 
kariškus laivus. Traktatą tą vie
nok maskoliai sulaužė laike karo 
prancūzų su vokiečiais, nes tąsyk 
viena Anglija neįstengė Maskoli- 
jai pasipriešinti, o Turkija prieš 
jos galybę, drebėjo. Po 1871 m. 
Maskolija sutvėrė Juodųjų jūrių 
laivyną, bet liko dar dalis Pary
žiaus traktato; kurs uždraudė per 
Dardaneliij siaurumą plaukti ka-
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sirgimai ir Vilniaus gubernijoj. 
Aišku, kad liga išsiplatino iš Peter
burgo, kur, matyt, apie užkirtimą 
jai kelio mažai tesirūpinta valdžios, 
kuri besirūpindama palaikymu kar
tuvių, neturi noro nė laiko saugoti 
žmonis nuo ligų: juk ligos daro 
tą patį ką ir kartuvės — mažina 
gyventojų skaitlių, ko, fnatyt, caro 
randas ir geidžia.

23 d. rugpiučio išdegė didesnė 
dalis miesto Kremenčugo, Polta
vos gubernijoj. Tūkstančiai šei
mynų neteko turtų ir pastogės. 
Nuo ko užgimė gaisrai, tikrai dar 
nežinia. Pirmiausiai užsidegė len
tų plovyklos.

PRANCŪZIJA.
Orlaiviai ateinančių laikų karuo

se be abejonės loš didelę rolę, bent 
teip mano specijalistai. Tas ir su
prantama : kaip pagerintos maši
nos dirbtuvėse užstoja daugelio 
darbininkų rankas, teip ir pagerin
tos karo pabuklės užvaduoja karei
vius. Ne tiek kareivių skaitlius 
sveria mūšiuose, kiek sumanumas 
vądovų ir ginklų gerumas. Juk 
šimtas gerai apginkluotų Europos 
kareivių atmuša lengvai tūkstan
čių prastai apginkluotų laukinių 
užpuolimus, paguldo tokių "šimtus, 
žudydami vos kelis iš savo tarpo.

riškiems laivams į Juodąsias jūres- ToJė| ,aį civiKzuotos ,aut„s dabar 
:* 1_ i.*,: c?_
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ir iš jų išplaukti. Sergėti Dar- 
danclius/ palikta Turkijai, kurios 
valdonas’ galėjo leisti per tą siau-

I rūmą kariškus laivus. Dėl to už
draudimo karan su Japonija Mas
kolija lųgalėjb siųsti savo Juodu- 
jų jūrių kariškojo laivyno, nes jo 
Turkija ne leido, ir Maskolija, 
mušama japonų, bijojo erzintiesi 
su Turkija, ūįž kurią tąsyk butų 
ir susirišusi siu Japonija Anglija 
užstojusi. Tokiu budu geriausie- 
jie caro kariškieji laivai turėjo 
likti namieje.

Bet laike karo Maskolijos su 
Turkija tas uždraudimas ne su
laikė Prancūzijos ir Anglijos nuo 
atsiuntimo savo kariškųjų laivų, 
kurie tąsyk sulaikė maskolius prieš 
Konstantinopolio^sieną, ne leido jų 
miestan. Laike karo Turkija ne 
reikalavo paisyti mat Maskolijos, 
todėl ji nesipriešino perplaukimui 
pranciškujų ir angliškųjų laivų per 
Dardanelių siaurumą. Paalsinta 
karo Maskolija ne dryso tąsyk nė 
protestuoti prieš pasielgimą angli- 
jonų ir prancūzų; jų kariškieji lai
vai tąsyk žymiai sumažino caro 
Aleksandro II godumą.

Dabar Turkijos randas sutiko iš 
leisti per Dandanelius du masko
lišku Juodųjų jūrių laivyno ka
rišku laivu lydėti carą jo kelionė
se Italijon. Mat nors Maskolijos 
kariškasis laivynas karuose nieka
da nelošė pats vienas svarbios ro
lės, bet ir tą menka jo garbė žuvo 
po Cušima., Dabar nė 
kija nesibijo caro laivyno, todėl 
noriai leidžia caro kariškus laivus 
per Dardanelips. Tokiam • Turki
jos mandagumui dabar nieks nesi- 
•priešina, nes su tais laivais šią- 

! dlen caras nieko blogo negali pa
daryti, jie gal ką blogo padaryti 
vien grekiškiems arba itališkiems 
žvejams,^ątsižyimėti panašiuose mū
šiuose kaip- atsižymėjo admirolas 
Roždestvcnsky, Anglijos pakrantė
se paskandinęs kelis angliškų žve
jų laivelius.

Caras keliauja Italijon, bet ir 
ten gal didesnė gyventojų dalis 
negeidžia jo atsilankymo. Parla
mente darbininkų atstovai, teip 
kaip Anglijoj ir Prancūzijoj, pro
testavo prieš caro priėmimą. Tikro 
prielankumo jis, turbut, neras šią
dien nė jokiam civilizuotam kraš
te, nes jo rankos suteptos krauju 
locnų ukėsų, gero per visą savo 
viešpatavimo laiką jis niekam ne
padarė, parengtoms kartuvėms pa
žemino garbę visų Europos vieš
patysčių.

Cholera Peterburge pradeda 
mažintiesi: pereitos seredos dieną 
buvo jau tik 24 nauji apsirgimai, 
o 14 mirčių. Bet užtai epidemija atgabenti,

Tur-

ir subruzdo gerinti ginklus, atsi
gynimo ir užpuolimo • pabukles. 
Kaip iki šiol, Prancūzija vis pra
džią padaro, o paskui ir. kitos tau
tos ’to paties griebiasi Povande
niniai torpediniai laivai pirmiausiai 
atsirado Prancūzijoj, o dabar juos 
turi veik visos civilizuotos tautos 
savo laivynuose.

Ir pirmutiniai orlaiviai prancū
zų išrasti, prancūzo Renardo iš
rastas pirmutinis prieš vėją pale
kiantis. Ant tos dirvos ir dabar 
dar prancūzai neapsileidžia kitų 
tautų išradėjams. Nors šiądien jau 
veik visų tautų kariumenės turi 
prieš vėją palekiančius orlaivius, 
bet prancūzai turi jų daugiausiai 
ir tai visokių sistemų — su ba
lionais ir be balionų. Prancūzai 
pirmutiniai parengė mieste Rheims 
prieš vėją palekiančių orlaivių lenk
tynės, kuriose daly va vau j a dau
giausiai prancūziškų orlaivių, o 
daugunps jų yra be baliono. Kat
rie pasirodys geresniais, tinkames- 
niais karo tikslams, tą parodys tik 
specijališki mėginimai. Lenktynėms 
prisižiūrėti . suvažiavo daugybė 
prancūziškos kariumenės oficierų, 
nors jos ne kariškų valdžių pa
rengtos. Kaip iki šiol, lenktynėse 
orlaivių be baliono geriausiai se
kasi prancūziškiems išradėjams, 
sekasi gerai ir amerikonui Curtiss.

Kaip iki šiol, armijos kitų kraš
tų turi tik orlaivius su balionais, 
Vokietija tokius turi trejų išradi 
jų; bet tų orlaivių balionai dideli, 
nors jie ir labai augštai gali oran 
pasikelti, bet j didelį balioną iš 
spevijališkų kanuolių lengviau pa
taikyti negu į mažą. Orlaiviai be 
baliono daug mažesni,’ bet užtai jie 
nepakįla teip augštai kaip turinti 
balionus. Katrie pasirodys tinka- 
mesniais, dar nežinia, bet tiek ži
nia, kad ateinančiuose mūšiuose ka
reiviai mušis ne tik ant žemės, 
minose po žeme, ant vandens, 
po vandeniu, bet ir ore.

■

MH

jau persikėlė į, provincijos miestus 
ir kaimus. | Mieste Vologdoj, 
turinčiame vos 50000 gyvento jų, 
buvo tą pačią dieną 46 nauji ap- 
sirgimai ir 23 mirtys; Perme buvo 
n apsirgimų ir 3 mirtys. Chole
ra apsireiškė jau Poltavos ir Sa- 
ratavo gubernijose ;buvo keli ap-

MORUKKO.
Padėjimas išpanijonų Morokko 

sultanate, nors jiems atsiųstas pa
stiprinimas, visgi negeriausias. 
Išpanijonų vadovas, jenerolas Ma
rina tapo pašautas, jo vietą užėmė 
jenerolas Real. Jis bandė su vi
soms savo pajiegoms traukti prieš 
maurus, bet pasirodė, kad maurų 
stovyklos teip gerai parinktos, kad 
iš pryšakio jų paimti negalima, o 
apėjimui stovyklų ir užpuolimui iš 
užpakalio jenerolas Real per ma
žai turi kareivių. Jis sumanė už
pulti iš pryšakio, bet tam tikslui 
reiks kasti nuo jūrių kanalai, ku
riais galima bus valtyse kanuoles 

“, iškasimas tokių ka
nalų užims porą asvnaičių. Jene- 
rolas Real pareikalavo atsiųsti 
jam dar daugiau kareivių, nors iš 
Ispanijos išsiuntė Afrikon jau 40- 
000 kareivių.

Tuom tarpu iš kanuolių išpani-

J I

>asekmių, nes kanuolių šūviai nuo 
calnų ne nuvijo maurų, o kad 
kalnas status, ant viršaus prie mau
rų negalima prisigriebti.

Manoma buvo, kad atkakę į 
Tangerą maurų pasiuntiniai už- 
rnegs"su išpanišku ambasadorių ta
rybas, .bet jie nieko panašaus ne
padarė. Morokko 
bė, liepė maurams 
mūšių, bet maurai 
tano neklauso.

------- -
d savotiškai. Nuskliaustieji vai
kai ketina skųsties dąf toliau.

Kalbėjo suprantamai, lietuviš
kai.

sultanas, teisy- 
susilaikyti nuo 
prisakymo si|l-

ŠVEDIJA.
Streikas darbininkų Švedijoj ar

tinasi prie galo. 1 Rodosi šiuom 
kartu streikas darbininkams nepa
sisekė. Tęsti toliau jį kalbina tik 
socijalistų vadovai, sanariai neso- 
cijalistiškų darbininkų organizacijų 
palengva grįžta darban. Apsirik
ta skaudžiausiai darbininkų ant tar
naujančių ant gelžkelių, kurie rods 
išreiškė simpatiją streikieriams, bet 
pats atsisakė prie jo prisidėti. Jei
gu streikas nepasisekė, tai gal ne 
be kaltės bus ir jį be atsakančio 
sutarimo surengę darbininkų va
dovai, kurie ne apskaitė prideran
čiai, kaip ilgai bus galima streiką 
išlaikyti. 
Švedijoj
prirengta, nes mažai yra tokių 
kraštų Europoj, kur kova darbo 
su kapitalu butų teip aštri kaip 
Švedijoj. Tik mat kapitalistai ga
li ilgiau išlaikyti, kadangi juos 
labiau paremia ir krašto valdžia 
ir išteklius jų kur kas didesnis, jie 
tvirčiau susiorganizavę.

Pereitą, sanvaitę kasant Kijevo 
gatvę, prie Orenburgo gatvės ra
sta daug žmonių kiaušų ir kau
lų. Rasta taip-pat irįaęklių kaulai. 
Kautai rasta dviejose krūvelėse. 
Nei ginklų nei rūbų* Berasta. At
rastieji kaulai buvo per pusantro 
aršino gilumo užkąst^ Ligšiol iš
kasta apie 400 kiaurų. Spėjama, 
kad pirm 200—300 nitų buvo čia 
koks nors didelis muša.

Lietuvos Žolynėlis, 
("šaltinis”).

IŠ SIESIKŲ, 
Ukmergės apskr. 

šįmet pas mus rugiai puikus; 
vasarojas vidutinis; linų yra taip 
gi gana gerų. Daržai vietomis 
geri, vietomis blogi. Soduose vai
sių susilaukti tikimasi. Obuolių 
yra vidutiniai, slyvų labai daug, 
vyšnių taip gi derėta; viskas tik 
dar

bilietais ir 1000 rub. pinigais, 
Tarp pavogtųjų pinigų 600 rub. 
buvę bažnyčios pinigų. .Vagįs ne
sugauti.

(“V-tis”).

Mažeikių 
be paš- 
pasisakė 
Iškrėtę,

tIš RUDOMINOS, ’ 
Vilniaus apskr.

Liepos 20 d. pražūto Biegunkų 
vienasėdžio ūkininkas D. Rance- 
vas. Pradėta jieškoti ir R. lavo
nas atrastas rugiuose paslėptas. 
Pasirodė, kad liepos 19 d. užmušė 
jį to paties vienasėdžio gyvento
jas M. Malinovskis. Užmušėjas 
pabėgo ir ligšiol dar nesurastas. 
Už ką užmušė Malinovskis 
cevą — nežinoma.

("Lietuvos Žinios”).

žalia. Ant. Gudzevičius.
("Šaltinis”).

IS LELIŪNŲ, 
Ukmergės 

Leliūnai iš seno 
vo girtuoklyste ir 
sidarbuojant juose 
pirmoji leliuniečių 
sta.

sa-

Ran-

Dirva vienok streikams 
nuo seniai sanlygų

KRETA.
Nesutikimai Turkijos su Kretos 

valdžioms ir Grekija dėl išplieki- 
mo grękiškos vėliavos, rodosi, bent 
šiuom kartu išdilo. Teisybė, kre- 
tiečiai, nuėmus jurininkams ka
riškų laivų Prancūzijos, Anglijos 
Italijos ir Maskolijos grekiškas vė
liavas, jas vėl iš naujo išpliekė. 
Bet kada laivų kapitonai Kretos 
valdžią pagazdino tokio pasielgimo 
pasekmėms, ji pasižadėjo klausyti 
kapitonų ir pati vėliavas nuėmė.

Pasižadėjus Grekijai nesikišti . į 
Kretos reikalus ir Turkija išreiškė 
pasiganėdinimą tokiu Grekijos at
sakymu. Tokiu budu išnyko ir ne
sutikimai Grekijos su Turkija, iš 
kurių be mažo ne kįlo karas. Da
bar ant Balkanų pussalio prasi- 
švaistė dangus.

PERSIJA.
Iš Persijos pasitraukė jau mas

koliškų kazokų viršininkas, nu
mesto nuo sosto šacho paskirtas 
Teherano gubernatorių, Lachov. 
Jis sugrįžo Maskolijon. Persijos 
randas atstatė nuo vietos ir jau
nojo šacho mokytoją, maskolių 
jenerolą Smirnovą, šacho moky
toju likosi paskirtas persiškas tei
sių žinovas, išauklėtas Europoj, 
Hodjasenah. Tas rodo, kad Per
sijoj, bent prie šacho puola mas
kolių įtekmė.

AUSTRALŲA.
Australijos valdžios nutarė, su 

parlamento pritarimu įsteigti nau
ją valdžios skyrių visoj šitoj an
gliškoj kolionijoj, kurios pareiga 
bus reguliuoti darbininkų algas. 
Užgimus nesutikimams, lygiai dar
bininkai, kaip ir darbdaviai algų 
klausime turės kreiptiesi į šitą val
džios skyrių. Bus tėipgi įtaisyti 
apeliacijos teismai, į kuriuos teip 
darbdaviai, kaip ir darbininkai ga
lės apeliuoti prieš minėto valdžios 
skvriaus nusprendimą.

IS LIETUVOS
IŠ VILNIAUS, -v

Vilniaus pradinių mokyklų 
džia nenorinti išduoti kai-kuriems 
baigusiems mokyklas vaikams liu
dijimų tik todėl, kad juos tėvai, 
patįs pereidami iš stačiatikių į ka
talikus, užrašė katalikais. Skau
džiamieji kreipėsi prie gubemato-

vai

riją (stačiatikių vyskupijos valdy
bą). Stačiatikių konsistorija at
sakiusi, kad vaikus reikią skaityti 
stačiatikiais. Ar jie jau užmiršo 
caro duotąją liuosybę? Vyriau-

jonai bomborduoja maurų stovy- sybė, mat, gali liepti ar leisti, o 
į liaudies mokyklų viršininkai elgia-kins, bet, kaip matyt, be didelių

Iš ŠIRVINTOS, 
Vilniaus apskr.

šiomis dienomis Veiveriškių vie- 
nasėdyje užsidegė ūkininko Jono 
Kanapienio grįčia, kurioje sude
gė ir 7 metų Kanapienio sūnūs, 
kurs miegojo ant krosnies.

("Lietuvos Žinios”)..

Iš KAUNO.
čion buvo neseniai byla 

policisto iš Kauno ir dviejų 
Vienas juodu šnipas, o kitas sulyg 
šito šnipo įsakymo padirbęs bom
bą, kurią šitas norėjo pamesti į 
vieno darbininko butą, kad jį įki
šus į policijos nagus. Žydai pri
rodinėjo, kad tas policistas liepęs 
padaryti tą bombą ir ją pamesti 
darbininkui, o poHčistas vertė be
dą ant vienų žydų. Teismas pas
merkė tuodu žydu į areštantų ro
tas, o policistą išteisino. Visų tri
jų gerų butą.

("R. Garsas”).

vieno 
žydų.

Iš SETNŲ.
Liepos 28 dieną miške, arti Sei

nų esančiame, rasta Jono Šimans
kio lavonas. Nelaimingasis — 
Suvalkų apskričio ūkininkas. Ji
sai ėjęs Lazdijuosna jomarkan. 
Nužudytas lazdos smugiu per gal
vą. Pikdarys nežinomas. — Tuš 
čias pinigų krepšiukas ir be batų 

drabužių lavonas liudija, kad 
paprasto plėšiko darbas.

Nepėša. •

ir 
tai

^“Saltinis”).

įvai-

IS PANEVfiŽfiLIO, 
Kauno apskr.

Musų krašte prasiplatino 
riųs laiškai su maldomis. Juose
liepiama kiekvienam, kurs tą laiš
ką gavo, pačiam perskaityti, o 
paskui stengties, kad jį perskaity
tų dar 10 žmonių. Jeigu to neiš
pildytų, tai kristų esą nelaimės ne 
tiktai ant jų pačių, bet ir ant ar
timųjų giminių. Tikimės, kad ku
nigai sužinoję, jog jų parapijonįs 
dar tebetiki niekams, paaiškįs per 
pamokslą 
kelius. v

ir išnaikįs panašius lais- 
Vienas iš tarnų, 

("šaltinis”).

IŠ ONIšfclŲ, 
Ežerėnų apskr.

Į Ginočių ir Remeiklų sodžius 
liepos 8 dieną buvo “atvažiavęs Eže
rėnų agronomas. Sukvietęs ūki
ninkus išklausinėję,* kaip jie veda 
ūkį ir, visa, ką tik anie išpasakojo, 
susirašęs, išvažiavo. Su žmonėmis 
labai mandagiai apsiėjo. Trum
pai pasakojo apie Danijbs ūkį, ra
gino musų žmones stverties prie 
ūkio pakėlimo. Ragino vartoti ge
resnius žemės apdirbimui įrankius: 
plugus, sprendžininest akėčias, mi
neralų trąšas, kiekvięnam sodžiu
je geresniam pieno išnaudojimui 
įgyti nors po-vieną seperatorių, 
sausinti pievas. Už {kokių dviejų 
sanvaidų žadėjo bud gerb. agro
nomas Kaune. Salįėsi pasirupį- 
siąs, kad Kauno ūkininkų draugi
jos sankrova ūkininkams, nega
lintiems ukiui įrankius dabar nu
sipirkti gyvais pinigais, duotų ant 
išmokėjimo. Sakėsi neužilgo ap
lankysiąs dar ir kitus išsidalijusius 
sodžius.

apskr. 
atsižymėjo 
tamsumu. Be- 
kun. Masaičiui 
tarpe jau nyk-

Valdžia matydama, kad ne
apsimoka monopolis, kuris čionai 
gyvavo kelerius metus ir veržda
vos pusėtinai, nutarė jį uždaryti. 
Berželio 29 d. per šv.*Petro atlai
dus jau paskutinį sykį šinkavo deg
tinę. Atsisveikindami su baltake 
girtuoklėliai įsiryžę vilko degtinės 
butelius ir, vienas kitą kurstydami, 
gerokai jos ištraukė. Mat pasku
tinį kartą, girdi, reikią atsisvei
kinti su savo mylimu draugu-deg- 
tine. Pavakariop buvo matyt ir 
gerai įkaušusių, bet vis nebetiek, 
kaip būdavo kitais metais per Pet
rą. Dar vienas atsitikimas čionai 
stebina žmones, t y., kad panai
kinti Leliūnuose monopolį padėjo 
miestelio žydeliai. Jie atkalbinėjo 
žmones, kad nebeitų monopolin ir 
kad jį uždarytų, šito tai niekur 
neėsti, nes degtinė, slapti šinkiai 
jų pirmas pelnas mažuose mieste
liuose. Užtai nevienas, išgirdęs, 
kad žydeliai padėjo pasmaugti mo
nopolį ,nusistebi. Mat dalykas ta
me. Žydeliai matė, kad ar anks
čiau ar vėliau monopolis turės 
žlugti ir, antra ėmus, jam gyvuo
jant jie negali pabranginti degti
nės slaptuose Sinkiuose. Išnykus 
monopoliui jie pliantu iš Utenos 
bei Ukmergės patįs gabens degti
nę ir pdtįs jai kainą dės, nes visa
me mieste tos smarvės negausi. O 
girtuoklių dar kolkas jiems užteks, 
kad 
nog 
nys 
kiai 
voj 
tai daręs kun. Masaitis. Tik reik
tų tai darant štai ko neužmiršti: 
turėtu parapijonįs išrinkti iš savo 
tarpo tvirtą dvasioje blaivininkų 
komitetą, kuris akilai veizėtų, kad 
niekur jų parapijoje nebūtų gir
tuokliavimo; o dar geriau, pada
rytų, kad parapijonįs visat uždrau
stų pardavinėti degtinę ir abelnai 
svaiginačius gėralus savo parapi
jos ribose. O kas svarbiausia, tai 
reiktų pasirūpinti apšvietimo reika
lais. Pagalios bent vieną vaikams 
mokyklą reiktų įsteigti miestelyje, 

apšvietimo išraut girtuoklystės 
šaknimis nepasiseks.

Blaivininkas B-as.
("Lietuvos Žinios”).

.. IŠ MAŽEIKIŲ, 
Balandžio mėnesyje 

stotyje žandarai sulaikė 
porto jaunikaitį, kurs 
esąs Petras Nomeika.
rado prie jo brauningą, laivakortę, 
56 rub. pinigų ir kasžin-kokį ad
resą iš Tukumo. Vaikiną suėmė 
ir nugabeno į Tukumo kalėjimą, 
kame ir išlaikė iki berželio 24 die
nos, kada jį išėmė ant savo at
sakymo iki teismo tūlas Nomeiki, 
kurs pristatė dokumentus, turįs 
Rygoje namus 10 tūkstančių rub. 
verčios. Išleizdami vaikiną, ne
pagrąžino jam nei vieno paimto 
iš jo daikto. Ir tik dabar tepa- 
matė, kad laivakortė išrašyta Alek
sandrui Mackevičiui, kurio jau se
niai policija jieškojo suimti. Gi 
Rygoje jokio namų savininko No- 
meikos nesą; taigi anų dokumentų 
butą netikrų.
skato j ieškoti

* (“R.

Dabar policija su- 
abiejų.

Vincentas.
Garsas”).

IS SARMACINŲ, 
Vilkaviškio ap., Paežerių valse.
Naktį, iš 19 į 20 liepos dieną 

per vestuves pas A. Vosylių nu
šauta Visgirių sodžiaus ūkininkai
tis Jonas Visgirdukas.

Štai kaip buvo. Naktį susirin
ko daug iš apielinkės nekviestųjų. 
Kasžin kas nupiovė veselninkų pa
kinklių viržį. Trįs veselninkai už
sipuolė ant einančių namo, tarp 
kurių buvo ir J. V. Po keleto 
žodžių vienas veselninkų paleidžia 
iš brauningo į anuos tris šuvius, 
ir staiga krinta vienas negyvas, t. 
y. J. V, Iš kaltininkų du suimti.

Tiktai Lietuvoje _yra tokia ne
tvarka.
kad neprašytas žmogus išdrįstų į 
vestuves nueiti. Naikinkime ir 
mes tą biaurų paprotį — neprašy
tus svečius išprašykime laukan.

Juozulis.
("šaltinis”).

, dvarų perėjęs ir iki šioliai akamo- 
. navęs. Dabar netekęs vietos, taigi 

ir jis šmakšt į Veiverius. Nėra 
to dalyko, kurio jis negalėtų: jis 
ir daktaras, ir matininkas,:ir advo
katas, žodžiu sakant, vispusiškas 
tamsiųjų žmonelių suyiliotojas.

1 Jisai yra toks daktaras, kad nėra 
■įligos ir jos laipsnio, kurių jis ne- 
apsiimtų išgydyti. “Visi, kuriems 
jau kiti daktarai atsakė, kreipki
tės į mane”, taip jis visieįms skel
bia. Neseniai nuėjo jis pas džio
va sergančią Krušinskienę. Prie
nų ir Kauno gydytojai seniai jau 
jai pasakė, kad nesą pagelbos. 
Žinoma, jaunai moteriškei mirti 
nesinorėtų. Vyras Amerikoj, o 
čia lieka maži našlaičiai. Tik štai 
į bėdiną grintelę įeina itk-ką at
vykęs “daktaras” “Duok, girdi, 
šešis rublius, o už dviejų sanvaičių 
busi sveika”. Kaip gi toks “aiš
kus vilties” spindulys nenuramįs 
ligonio! Sukrapštė paskutinius 
pusšešto rublio vargdienė moteriš
kė ir atidavė "daktarui”. | Bet li
ga savo darbą darė, o “daktaras”, 
jausdamas, kad daugiąu negaus, 
— nes tie pinigai buvo paskuti
niai, — liovėsi ėjęs. , Moteriškė 
liepos 2i d. mirė. Naujas gi “dak- - 
taras” lanko naujus ligonius, pra
šinėja ne tik po 6 rub., bet ir po 
25 rub., mieruoja laukus ir tt.

Ar gi taip turėtų būti? Kaip 
ilgai ta tamsybė viešpataus tarp 
žmonių, o netvarka — šalyje?!

Veiverietis.
("Šaltinis”). ' j d

1!

Negirdėtas kitur daiktas,

Be 
su

gerai pasipelnius iš jų. Vie- 
yra viltis, kad neilgai jie pel- 
savo šiokiuose. Ligšiol smar- 
kovojęs su girtuokliavimu sa- 
parapijoj, nepaliaus ir toliau

lauke 
Jase-

IS RAGUVOS, 
Ukmergės apskr.

Liepos 11 d., bedirbant 
Jačiunų sodžiaus ūkininkui 
vičiui su sunum, užėjo perkūnija.
Jiedu pasislėpė nuo lytaus po me
džiais. Tuo tarpu trenkė per
kūnas ir užmušė Jasevičiaus sūnų, 
apie 14 metų vaikiną. Buvo dar 
užkasę jį žemėn, bet nebeatsigai- 
vino.

(“Lietuvos Žinios”).

IŠ KARTINOS, 
Telšių ap.

Liepos 7 dieną Kūlupėnų
Barb. Jurkienė virė pusryčius. 
Tuomet užėjo debesys. Griausti
nis trenkė kaminan: užmušė Jur
kienę ir pirkti uždegė. Pirkties 
tik stogas sudegė, nes kaimynai su
bėgę apgynė. Kulupeniškis.

("Šaltinis”).

našlė

IŠ SKRIAUDŽIŲ, 
Marijampolės apskr.

Seniai jau girdėti apie Skriau
džių jaunuomenės ištvirkimą, bet 
nuo laisvės metų ir dugnas iškri
to. Pernai Kampinių kaime per 
vestuves šaudėsi Skriaudžių "vy
rai” su Veiverių "vyrais”! Šį
met per Devintines jau pradėjo 
šaudytis pas patį šventorių. Po 
Devintinių tą sekmadienį panašus 
ištvirkėliai nužudė našlę Krušin
skienę.

štai ir naują jaunuomenės iš
tvirkimo auka. Greta Kliniškės 
ir Kampinių yra Patašinės kai
mas. Keturi to kaimo vaikėzai- 
ištvirkėliai užpuolė to paties kai
mo savo draugą K. Brundzuką 
if taip sumušė, kad nelaimingas 
po dviejų dienų atsiskyrė su šiuo 
pasauliu.

Garsus buvo Patašinės vyrai, 
garsiai užbaigs ir savo jaunystę: 
viens grabe, o kits gal katargoje. 
Užmušta tam tyčia įtaisytais, ge
ležimi apkaustytais įrankiais. Nie
kai vaikai, bet negeresni ir tėvai, 
nes jie nežinodavo, nei kur jų 
vaikai keldavo, nei kur guldavo. 
Tai vis, mat, laisvė.

» V. Atžagareivis.
("šaltinis”).

IŠ KYBARTŲ,
Suvalkų gub.. ( į 

Neseniai buvo kratos pas Rau
dondvario Punišką ir Svotelį su 
Butkum 
ir nieko 
šaukta 
Svotelį.
"Kovos”, kuri, girdi, esanti drau- , 
džiama. ; Į <

Kaipo pasekmė kratos pas J.
Vabalą Daugėlaičiuose —. uždėta 
priežiūra ant studento A. Vabalo, 
žandarų viršininkas surašęs proto
kolą išsiuntė prokurorui. *

Liepos 14 d. sugrįžo iš Kalva
rijos Mickevičius, kurį iš Vilka
viškio siuntė'Kalvarijon etapu vien 
tuo tikslu, kad atsiimtų popierą. 
Be jokios kaltės išsėdėjo du 
nešiu.

Uždėta taip-pat priežiūra -ant 
Prapuolianio ir dar ant kelių vai- 

už tai, kad dainavę užsirau
damas. Kybartietis

(“Lietuvos Žinios”);

Kybartuose. Visur kaip 
nerasta. Už kelių dienų 
tyrinėjiman Punišką ir 

Klausinėjo jų, ar netiri^.

me-

■ ■■■

kinų 
stas

IŠ

lietuviai, nieko nebe 
viskas atliekama len-

buvo prašę dvasiškos 
kad paskirtų Čia ku-

Pagą-

Vienais

nu- 
ne- 
Cia

■B

t
*

-Ji

■K3

f S

ROSTOVO PRIE DONO.
Čia lietuvių yra nemažas skai

čius. Bažnyčia muro, graži. Kaip 
buvo kun. Dalungauskas, lietuvis, 
tai pamokslai būdavo sakomi vie
ną nedėldienį lenkų, kitą -L- lietu
vių kalba. Kaip tiktai tojo kuni
go netekom, viskas afsimainė, ir 
dabar bažnyčioje savo prigimtąja 
kalba mes, 
girdžiame; 
kų kalba.

Lietuviai 
vyresnybės,
nigą mokantį lietuviškai, 
lios prašę, kad nors retkarčiais 
atvažiuotų kunigas lietuvis jų iš
pažinties išklausyti. Vienok tie 
lietuvių prašymai pasilieka balsu, 
šaukiančiu tyruose.

Nūnai čia kunigas Stanga, vo- 
kietys. Darbštus vyras,
metais ištaisė-atnaujino bažnyčią, 
įvedė joje elektros šviesą ir k.

Prie bažnyčios yra prieinama 
mokykla. Mokytojos dvi. Abidvi 
lenkės. Pertai viskas mokykloje 
išguldoma lenkiškai. Reiktų, man 
rodos, lietuviams pasistengti, kad 
mokykloje jų vaikai nors kiek bu
tų mokinami lieutviskai.

Taipgi prie bažnyčios yra kny
gynėlis, bet musų jaunimas nekaip 
jį lanko: brangesni jiems susirin
kimai, iš kurių pargrįšta kaip su 
dvasiškomis, taip ir su kūniškomis 
nelaimėmis.

Dabartės čia 
nauja 
gautas, 
karnos.

"IŠ VEIVERIŲ, 
Marijampolės apskr.

Kas kur pasigėrė, kas, kur 
sigyveno, tai kur buvęs, kur 
buvęs pašmakšt į Veiverius,
pilna našlių ir gyvanašlių, kurios 
su vaikais smelkiasi arčiau mo
kytojų seminarijos. Vienos laiko 
pas save mokinius, kitos turi san- 
krovėles. .Viskas tai butų nieko, 
kad su vaikų burių neišnaudotų 
pačių mokinių. Kaip gi, juk vi
sos gyvena "popolckiemu” ir, ži
nom*, kalba "popolckiemu”. Bet 
ne tik našlės ir gyvanašlės "po 
pokkiemu”, ne; čia kur tik nueisi 
— ar pačton, ar sankrovon — vis 
rasi “szlachetno kraujo” lenkus su 
pravardėms ant"is”.

Negana to; šią vasarą kasžin 
iš kur čia atsidangino ir apsigyve
no P. Ankudavičius. Sako, daug

y
O

bažnyčia.
ir aukosIŠ DIDŽIOSIOS PANEMUNfiS 

Ežerėnų apskr.
Iš Didžiosios Panemunės kle

bono, kun. Senkauskio, namų, jam 
kasžin-kur išvažiavus, nežinomi 
vagįs naktį pavogė 14. tūkstančių 
rub. užstatomaisiais žemės banko

manoma statyti 
Leidimas jau 

tam tikslui rea- 
Pr. Nakutis 

("Šaltinis”).

IŠ LATVIJOS IR IGAŲI^IJOS 
Kuršėje dabar esą gyventojų iš-



Co. užaugo ant $80-

LIETUVIAI AIERKOJir

Phi-

U DARBO LAUKO.

sustengiame įgyti, bent negirdėti, profesoriams. M. Draugijos ko-
V'./l hutu rpnoMTmi _ __ . .

mimo.

kokią įstai-
tai neleng-

mano gyventi loo 
pirmu ant žemės bi-

nuo 
vel-

f Pereitą sanvaitę Jungtinėse 
Valstijose buvo 189 nusibankruti- 
nimaih arba ant 36 mažiau negu 
užpereitą.

Louisville, Ky. Sudegė čia ar- 
klydės Crapper Stable Co. Ug
nyje pražuvo 75 arkliai.

COLLINSVILLĖS, ILL. 
d. rugpjūčio trjs Collinsvillės

aplan- 
vieną 
nariai 

Tik

tautiškas mokyklas 
ir vidutines.
(“R. Garsas”).

liko- 
pasa-

f Scranton, Pa. Darbai anglių 
kasyklose eina čia prastai, darbi
ninkai keliauja kitur darbo j ieško
dami.

kunigu ne busi.
> Darbininkas A.

Augusta, 
Šiaurinėj 
pakrantėse 
kurios nemažai nuostolių pridirbo.
Vėjas nutraukė telegrafų _ vielas, 
sugriovė ant farmų ypač ne ma
žai namų.

Co.
se
bai.
du
taisymą,, prasidės darbai, prie ku
rių ras uždarbį keli tūkstančiai 
darbininkų. ■

PRAPUILĖ LAIVAS.
Saunderson, N. J. Netoli 

čia, laike smarkios vėtros nuo 
kančio garlaivio pasiliuosavo
glinis laivas Shaumont ir nežinia 
kur dingo, bent jo niekur rasti ne
gali. Ant jo buvo penki vyriškiai. 
Gal būt, kad jie su laivu pas
kendo. a: >

expliozijos:
Philadelphia, Pa. Įtaisose 

ladelphia & Reading Co. atsitiko 
smarki expliozija, kurios 19 dar
bininkų likosi sunkiai sužeistų.

PRIGĖRĖ.
Beloit, Wis. Rock River upėj 

apvirto valtis su pasibažinėtojais. 
Prie to prigėrė James McDonald, 
jo moteris ir astuonių metų sūnūs.

La Crosse, Kas. Sudegė čia 
farmerio Bullock namai. Ugnyje 
pražuvo 19 metų farmerio sūnūs 
ir dvi mažos dukterys.

VĖTROS.
Ga. Georgijoj ir 

Carolinoj Atlantiko 
siautė smarkios^vėtros,

me- 
pa- 
par 
ku-

f Columbus, O. Camegie Steel 
pagarsino, jog jos čianykščio- 
dirbtuvėse prasidės dar-

Tos dirbtuvės stovėjo 
metu. Dabar taiso; pabaigus

riai išsiskirstė. Kompanijos pa
samdyto važioti streiklaužius gar
laivio Steel Queen tarnaujanti at
sisakė tarnauti.

nuo 
an-

•) Mūsiškiems sunku Į tą 
gyvenimą Įsisprausti, nes 
kiaušiai nepažįsta, arba, kas 
giau, niekina pasielgimo fer 
retų visiems savo, tankia) ;

užsienių 
jie tan- 
dar blo

giau, niekina pasielgimo formas, no
rėtų visiems savo, tankia) fantastiš
kas pažiūras primesti. Argi paskui 
reikia dar stebėtiesi, jeigu užsienių 
draugija jiems duris uždaro. Į savo 
tarpą neįsileidžia ir mūsiškiems, kaip 
jie pats kartą skundėsi "Vilniaus ži
niose”, lieka tik prostitucijos Įstai
gos. Red.

kad butų rengiama tokie žinovai, 
ar 'butų matytį kame noras, pasi
stengimas tapti tokiais žinovais. 

'Tuo tarpu be šitos rųšies veikėjų 
sunku laukti tikro šalies gerovės

gi: Liepojuje — 83,500; Mintau
joje — 38,400; Tuk ūme — 8400; 
Bauskėje — 6,900 ir Jakobštate— 
6,70a

1 Augštus mokslus išėjusiųjų la
jau draugija įsikūrė liepos 7 d. 
Rygoje. Šitos draugijos tikslas 
— vienijimas augštus mokslus išė
jusiųjų visur išsiblaškiusių tau
tiečių ir savitarpinės pagdbos su
teikimas. .j

Paskutiniuoju laiku igauuiai 
pradeda liaudies leidę vaikus į igau- 
nių apšviečiamųjų draugijų moky
klas, kame iŠguldomoji kalba igau1 
niška. Tos priežasties dėlei — 
sako “Rev. Izviest.” — šitos ap
šviečiamosios draugijos pradeda 
skursti ir nėtrukus turės paliauti 
taisiusios 
rentines

h----------  ,
NEMURO KRANTAI.

-Graži srauni upė Nemunas, o 
ypatingai pavasarį, kada vanduo 
išsilieja plačiai, plačiai iki-pat pa
kalnių. Gailą tik, kad tai yra gra
žu gamtoje, ,0 dažnai nenaudinga 
ir pavojinga žmogui. Taip Ne
munui greitai gal priseis apverkti 
savo senuosius krantelius, nes Kau
no Žemės Tvarkomoji Komisija 
sumanė jį Sutvarkyti. Mat pa- 
nemuniečiai skundžiasi, jog Ne
munas jiems daro “iškadą” nes 
pievas apneša pavasarį smėliu, 
nuo kurio žolė neauga, o vietomis 
plėšia krantus net su medžiais ir 
karklais. Butinasai (nepremien- 
nyj) Žemės Tvarkomosios Komisi
jos narys, paliteiravęs su panemu
nės žemės savininkais ir tikėda
mas rasiąs juose paspirtį, varo šį 
klausimą tolyn, ir štai kelių inži
nierius neseniai jau pradėjo tyri
nėti vietas, kur ketinama taisyti

• krantus.
y' Tik pikti panemunių lietuviai 

netiki, kad taip fengvai viskas pa
sidarytų ir, žinoma, Komisijai 
negalima bus atlikti to darbo ir to
kiu budu sąsauvinys su “N. 00” 
apie Nemuno krantų tvarkynrį eis 
ilsėties neapribotam laikui archy-, 
van.

j . I . .Musų visuomene tun vienog zi- 
■noti, jog tvarkyti Nemuno vagą, 
tai svarbus neatidėtinas reikalas, 
ir tai ne dalis jo, kaip mano Že
mės Tvarkomoji Komisija, bet vi- 

*sas N&nunas.
Mykolas Daukinis.

(“Lietuvos Žinios”).

BALTOSIOS JUROS TYRINĖ
JIMAS.

Neseniai išplaukė laivu Korh- 
pas iš Peterburgo į Baltąją jurą 
taml tikra ekspedicija tyrinėti jos 
iš mokslo bei pramonijos atžvil
gio. Ekspediciją veda žurių pre
kybos inspektorius Grimmas jau 
kelinti metai, sulyg tam tyčia iš
dirbtos tarptattyškos programos. 
Ekspedicijoje dalyvauja keletas 
spėri jalistų: vandens chemikas, 
ichtiologas, agronomas, meteorolo
gas. Ta ekspedicija kas metai 
darbuojasi po mėnesį laiko: 2 san- 
vaiti liepos mpnesyje ir 2 sanvai- 
ti rugpiučio mėnesyje.

(“R. Garsas”).

MUMS TRŪKSTA ŽINOVŲ.
Kas bandęs steigti 

gą, gerai žinį>, ,koks 
vas yra darbak Nekalbėsime apie 
ęepaprastas įstaigas, maža težino
mas. Paimsime papraščiausias, —■ 
sakysime, vartotojų draugiją (san
krovą) arba skolinamąją kasą. 
Pirmiausiai reikia žinoti, kokios 
tų įstaigų teisės, kokiu keliu iš
gaunamas leidimas, toliau — kaip 
sutvarkyti sankrova ar kasa, ko
kios užvesti Įmygos ir kaip jos 
vęsti, iškur gauti (sankrovai) pre
kė? ir tt. Nedaug tėra tarp lie
tuvių žmonių, kurie nusimano apie 
šftas, kitur gerai pažįstamas ir pas 
mus jau įvedamas įstaigas.

štesnės kategorij os ■ 
irių' įstaigų ir or- 

tarnaujančių žmonių 
kraštuose, reikia 

.’ 7 ‘ Urp
ios geriausiai tin- 

sąlygoms. Dėl- 
kokios įstaigos ir 

jamos įvairiose 
sąlygomis ir kaip 
vedama.

žinovai tarp lie-

Yra dar augsi 
reikalų. Iš frfaii ’. ‘ 
ganizacijų, r1“ 
gerovei kituose kraštuose, 1 
mokėti pasirinkti įvykdinimui 
musų tokios, 
ka musų gy 
to reikia ži 
organizacijos 
šalyse, 
jos steigiama

Kur šitų dal 
tuvių?

Tokių žinovų, rodosi, permaža 
teturime. Dar blogiau, kad ir ne

“Musų mokytiems ir besimeki-Įsiėmęs p. prof. Ed. Volteris, kuris 
Į pastaruoju laiku Šilavote (Mari
jampolės apskr.) ir kitur rinko 
daihų gaidas. Draugijos nariams. 
Dr. Basanavičnri ir p. V. Nagevi
čiui, Imp. Rūmų ministerijoa 
(Imp. archaiologų komisijos) lei
sta yra tyrinėti senovės Lietuvos 
pilekalnius ir kapus Suvalkų ir 
Kauno gubernijose.
x Tiek tuo tarpu galima yra pa
sakyti apie Draugijos ir jos narių 
mękslo darbus, kurių organu, kaip 
žinoma, rūpinasi tam tikra redak
cijos komisija, kuri ir šiais metais 
išleis neužilgo “Lietuvių Tautos” 
3-jį sąsiuvinį.

Draugijos komitetui, kaip buvo 
minėta, praeitais metais pasisekė 
užmegsti artimesnius ryšius su 
įvairiomis kitų tautų mokslo įstai
gomis ir draugijomis; ateinančiais 
metais manome panašių ryšių, taip 
svarbių Draugijos gyvenime, su 
mokslininkų pasauliu, jei pasiseks, 
dar daugiau užmegzti. Tuo tarpu 
galima yra paminėti, kad pavasarį, 
gavęs pakvietimą, komitetas Moks
lo Draugijos vardu dalyvavo rusų 
rašytojo Gogolio iškilmėse balan
džio 26 dieną, paminklą Maskvo
je atidengiant, nusiųzdamas Gogo
lio komitetui pasveikinimo tele
gramą. - .j

Iš sumanymų, kurie galėtų turė
ti nemenką vertę pačiai Mokslo 
Draugijai, reikia dar paminėti, jog 
ir šiaiš metais Komitetas svarstė 
klausimą apie “Tautos namus’*, 
dar įsteigiamąjame Draugijos su
sirinkime Dr. Basanavičiaus pakel
tą, bet vėl nieko neišėjo.

Baigiant Mokslo Draugijos 
tų darbų apyskaitą, nereikia 
galiaus užmiršti nepaminėjus 
čių Komiteto posėdžių, per 
riuos komitetas svarstė ir tvarkė 
ne vieną svarbų Draugijai dalyką. 
Posėdžių protokolus peržiūrint, 
pirmučiausiai akysna puola faktas, 
kad dalyvaujama labai menko ko
miteto narių skaičiaus. Taip, pen
kiolikoje posėdžių, iš 9 komiteto 
narių tik vieno dalyvauta 14 kar
tų, vieno — 12 dviejų — 11, vien 
no — 10, vieno — 8, vieno — 7 
ir dviejų — vos po 5 kartus. 
Toksai menkas ir neruguliariškas 
komiteto narių dalyvavimas posė
džiuose buvo kaltas, kad 4 posė
džiams taptis neteisotiems, reikėjo 
gaišinti laiką ir antrą kartą su
šaukti. Ar tai vieniems-kitiems 
Komiteto nariams laiko trūkstant, 
ar kitų kokių priežasčių dėlei taip 
nereguliariškai posėdžius 
kant, per ištisus metus nei 
kartą nepasitaikė, kad visi 
butų dalyvavę posėdyj.
vieną kartą buvo susirinkę 8 žmo
nės, 4 kartus — po 7, 4 kartus 
— po 6, 1 kartą — 3 kartus.—
kartus — po 4, 1 kartą — 3 ir 1 
kartą — 2. Toksai statistiškai do
kumentuotas silpnas Komiteto na
rių dalyvavimas Draugijos valdy
boje ir menkas užsiinteresavimas 
bendraisiais Mokslo Draugijos rei
kalais — jau a priori spėti reikia 
turėdavo dažnai nesmagiu budu at
siliepti svarstant ir tvarkant Ko
mitetui pavestuosius Draugijos rei
kalus.

Rods, ir iš energiškiausių narių 
susidėjęs Komitetas nei muzėjui, 
nei bibliotekai platesnės vietos iš 
pirštų neišlauš, nepastatys ‘iš nie
ko” nei “Tautos namų” ,kur galė
tų rasti pastogę ir Mokslo Draugi
ja su visomis savo įstaigomis, jei
gu pati Lietuvos visuomenė nepa
dės įvykinant tokius sumanymus, 
kurie reikalauja daug pinigų; bet 
vis dėlto M. Draugijos komitetas, 
kaip ir visa Lietuvos inteligentija, 
daug ką padaryti galėtų, turėda
ma tvirtą gerą notą patarnauti 
tautai ir jos kultūrai, kurios ąugš- 
tyn kėlimas juk turėtų būti arti
mas kiekvienam lietuviui.

Sulyginus M. Draugijos Konr • 
teto praeitųjų dviejų metų vei
klumą, matoma, kad šiais metais 
jam pasisekė šiek-tiek daugiau ir 
svarbesnio darbo atlikti, ir komi
tetas gal?, bent tuo tarpu, pasaky
ti quod potui — feci.

» ' J. Basanavičius.
C,Vrtis”). •

nantiems žmonėms rupi vien teo
rijos” — gailestavo prieš mane 
.vienas ne iš paskutinių savo kraš
to mokytojų. “Dagi tie, kurie j ieš
ko mokslo užsieniuose, mokosi tik 
“filozofijos”, pasitenkina knygomis 
ar dažnai tiktai brošiūrėlėmis eko
nomiškojo turinio, veda pažintį 
vien su tokiais-pnt išeiviais, nesi
rūpina pažinti tikrojo užsienių gy
venimo, nesistengia įsižiūrėti į nž- 
sienių įstaigas, permanyti jų užda
vinius, veikimą, gaunamąją iš jų 
naudą. Ir grįžta atgal su tuščio
mis rankomis, nieko praktiško ne
išmokę, tik brošiūrėlių kišenius pri
sidėję”*).

Gal netaip blogai yra, kaip čio
nai pasakyta; man pačiam teko il
giau pasikalbėti su vienu kątik 
sugrįžusiu iš užsienio, dargi kuni
gu, kurs kitaip buvo tenai sunau
dojęs laiką. Tačiaus, 1 “galiu pa
sakyti kitaip, kaip kad mes per- 
maža tesirūpiname praktiškais, ki
tų išbandytais įrankiais pekelti sa
vo krašto gerovei.

Butų gera, kad musų moksleiviai, 
kurie ketina darbuoties tarp sa
vųjų, bent kelintas pasistengtų tap
ti žinovais kokios nors šakos eko
nomiškojo gyvenimo, susipažintų 
gerai su vedimu nors vienos ko
kios ekonomiškos įstaigos, įvykdi- 
nimu kokios tinkamos musų kraš
tui ir žmonėms organizacijos. 
Daug turime teoretikų su plačio
mis svajonėmis, bet neturime žino
vų ir praktikų.

Dovanos man musų puikių troš
kimų jaumiomenė, kad aš kalbi
nu ją prie tokių siaurų studijų, 
prie taip maža garbės siūlančio 
darbo. Bet iš ko gi laukti to, kas 
būtinai šaliai reikalinga, jei ne iš 
jaunosios kartos, tautos vilties?

- Čiabuvis.
(“R. Garsas”).

L. MOKSLO DRAUGIJA *1908 
—9 METAIS.

Metinę apyskaitą apie L. Moks
lo Draugiją negalima pabaigti ne
paminėjus Draugijos Komiteto 
darbų per 1908—09 metus. Po
sėdžių komitetas turėjo 16, kurių 
10 buvo pašvęsti Draugijos admi
nistracijos dalykams ir 6 — admi
nistracijos ' ir mokslo _ reikalams. 
Per pastaruosius posėdžius buvo 
skaityta riešai, svečiams dalyvau
jant, sekantieji referatai:

1) P. Mykolo Roemerio: Prie 
kun. Antano Strazdo (1763— 
*833) gyvenimo ri karakteristikos;

2) Dr. Basanavičiaus :«Apie kun. 
A. Strazdą ir jo surastas nespauz- 
dintas dainas;

3) A. Janulaičio: Apie Žemai
čių kunigijos dalyvavimą 183/ m. 
maište.
' 4) Dr. Kosialkovskio: Antanas 

Tyzenhauzas, Lietuvos didžiosios 
kunigaikštijos finansų ministeris 
(1765—1785 )>

5) Dr. Basanavičiaus: Iš Seinų 
vyskupijos istorijos (1795—1837), 
ir Dr. Griniaus^ Tūli Vygrių di- 
jetezijos valdytojo vysk, sufraga
no Maciejevskio aplinkraščiai 
(1813—1825).

6) Kun. J. Tumą: Žemaičių 
vyskupijos Simano kunigaikščio 
Giedraičio rolė per krakusmetį 
(1832 m.).

Be paminėtųjų mokslo referatų, 
kuriuos skaitė daugiausiai Mekslo 
Draugijos nariai, Draugijai rūpėjo 
dar kiti mokslo dalykai, kuriuos, 
deja, netaip pasekmingai, kaip gei
džiama butų, atlikti galima, men
kai tuo tarpu teturint Lietuvoje 
mokslo vyrų. Draugijos Komite
to tam tikrai paskirtoji komisija 
yra apsiėmusi sutvarkyti ir reda
guoti P- Povilo Matulionio suma
nyto Lietuvos žemėlapio geogra
fiškąją nomenklatūrą ir, padedant 
Dr. A. Paškevičiui medžiagiškai, 
išspauzdinti ir žmonėsna paleisti. 
Toliau M. Draugijos, komitete bu
vo kilęs sumanymas įtaisyti Vil
niuje viešas lekcijas iš tų mokslo 
šakų, kurias apima M. Draugijos 
įstatuose nurodomoji programa, 
pavedant jas skaityti speci jap
stams, daugiausiai universitetų

miteto inicijativa, palesta Dr. Gri
niui sustatyti instrukcijas folkloro 
rinkikams, kurios bus umu laiku 
apskelbtos, ir pasirūpinta medžia
giškai padėti renkant dainų gaidas 
su fonografo pagelba; tuo yra už-
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AUTOMATIŠKA BAUSMĖ.
Cincinnati, O. .Miestelyj Ken- 

tucky Higlands, nors lange buvo 
persergėjimas, negras Mt Gurdy 
naktyj įsiveržė į vieną pardavinę 
ir norėjo kasą ištuštinti. Tuom 
tarpu prie kasos buvo uzprovytąs 
karabinas teip pritaisytas, kad ka
są atidarant, turėjo šauti. T’ * 
gas negras tokiu budu gavo visą 
šruoty šuvj j pilv^.
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TURTAL
Jeigu jo ftartą apkeist į $1 po

pierinius piftigus, tai juoa ištiesus, 
5syk apjuostam ėemę.

Rockefelleris 1865 m. buvo ver
tas $5,000. M )
, Dešimts mėtų Vėliaus — $5,000- 
00a f

Sekančiai* dešimtmetyj pasie
kė $100,000,000.

1900 m. buvo vertas $400,000- 
000.

1905 m. — $550,000,000.
Dabar jo turtas apskaityta į 

$700,000,000.
Per du perėitu metu vertė jo 

Standard Oil 
000,000.

Rockefeller 
metų ir būti 
lijonierium.

MUSIS DARBININKŲ SU ŠE
RIFO ŽMONĖMS.

Pittsburg, Pa. Prie įėjimo į 
įtaisas Pressed Steel Car Co. užgi
mė kruvinas mušis terp streikuo
jančių darbininkų ir šerifo žmonių. 
Darbininkai- bandė įsiveržti į dirb
tuves. šerifo žmones patiko dar
bininkus su savo lazdoms, o pas
kui pradėjo šaudyti. Susirėmi
me iš abiejų pusių kelios ypa- 
tas užmušta, o daug tapo sužeistų; 
sužeistų sunkiai skaitlių paduoda 
ant 20 ypatų.

DEBESŲ PRAPLYSIMAI.
Pueblo, Cal. 18 d. rugpiučio 

šitose aplinkinėse siautė audra su 
debesių praplyšimais. Upė- Ar- 
kansaš išsiliejo per krantus ir už
liejo visus aplinkinius laukus..

f Newark, N. J. Valstijos gu
bernatorius Fort pagarsino, jog 
jo besistengimai sutaikyti streikuo
jančius skrybelninkus su dirbtuvių 
savininkais nepasisekė ir streikai 
traukiasi toliau. - u.

NETIKRI CENTAI. .
New York. Paslaptį policijos 

agentai suėmė čia du italijonu. 
Juos apkaltina dirbime rietikrų va
rinių centų. Tai nepaprastas atsi
tikimas, kad teip mažos vertės pi
nigus kas norėtų dirbti. Kas gali 
centą padirbti, tas mokės padirbti 

doliarį.

UŽTROŠKO NUO VYNO 
GARŲ.

Cucamonga, Cal. Vyno kelno- 
rėj įlipo išmazgoti vyno bačką 
darbininkas Fernando. Bet įlipęs 
apmirė, o kada jį ištraukė, buvo 
jau negyvas. Užtroško jis 
vyno garų, kuriuose yra daug 
gliarugšties.

NEPAPRASTAS KERŠTAS.
Pittsburg.Pa. Policistas suėmė 

čia ant gatvės 44 metų Steponą 
Hudak, kuris su kirviu pats sau 
kapojo galvą. Nuvestas polrcijon, 
jis pasakė, jog pajti liepė jam nak
voti kclnorėj, aš ką jis, kapoda
mas sau galvą, norėjo jai atker
šyti.

AUTOMOBILIŲ LENKTYNĖS.
Indianopolis, Ind. čia atsibūva 

automobilių lenktynės. Vienas iš 
automobilių, vedamas prancūzo 
Cheorplet, į 8 miliutas nubėgo 10 
mylių. Laike lenktynių du auto
mobilių vedėjai likosi užmušti, 
ubudu, rodos, buvo prancūzai.

NUPUOLĖ NUO TILTO.
Seattle, Wash. Nupuolė nuo 

tilto “Tide Flats” greitai bėgan
tis automobilius. Prie to užsimu
šė keturios jaunos moterys ir vie
nas vyriškis.

APSKUNDĖ ASEKURACIJOS 
DRAUGIJAS.

Little Rock, Ark. Valstijos pro
kuratorius apsktlndė teisman 65 val
stijoj esančias asekuracijos drau
gijas už peržengimą prieš trustus 
išduotų teisių. Prokuratorius 
reikalauja nuo minėtų draugijų 
65 milijonų doliarių bausmės, tai
gi po milijoną nuo kiekvienos.

PIENO PARDAVINĖTOJAI 
BOYCOTUOJA MIESTĄ.

Lorain, Ohio. Pieno pardavi
nėtojai, už miesto valdžių aštrius 
padavadij imus,atsisakė gabenti pie
ną miestan ir tokiu budu 30000 
gyventojų jau 19 d. rugpiučio ne 
turėjo pusryčiams pieno.

GAISRAI.
Decatur, III. 22 d- rugpiučio 

viduryj miesto siautė čia didelis 
gaisras, kuris pridirbo nuostolių 
ant vieno milijono doliarių. Gais
ras užgimė rytinėj miesto daly j, 
ant Main str. ir greitai į visas 
pusės išsiplatino.

Vencouver, B. C. {taįsose Wes- 
tem Expliosives Co. ant Bowen 
Island atsitiko expliozija, kurios 
penki darbminkai likosi užmušti, 
tame skaitliuj buvo vienas Euro
pietis ir keturi chiniečiai.

' TVANAI.
Denver, Colo. Daugelyj vietų 

Colorado valstijos užgimė tvanai, 
kurie labai daug nuostolių pri
dirbo. Tarpkalnėse daugelyj vie
tų Vanduo nuplovė gelžkelius ir 
juos mfstumė žemyn teip, kad 
traukiniai negali bėgioti.

NEPASISEKĖ GREITAI PRA
LOBTI.

* Louisville, Ky. Čia tapo suareš
tuoti du broliai, John ir Marion 
Robert, besistengiant iškeisti ne
tikrą. jų pačių padirbtą meksiko- 
nišką 100 pesų popierinį pinigą. 
Skrynutėj John Roberto rado ant 
milijono doliyių netikrų pinigų. 
Mat šitiedu yyraj norėjo greitai 
pralobti, tik tas Jiems nepasisekė.

NAUJOS MCSSOURI VALSTI
JOS TEISES.

80 naujų teisių išleido šįmet 
Missouri valstijos ^išdarių butas; 
terp tų teisių1‘yra ir tokios, 
kokių civilizuiSttio^ kraštuose jau 
niekur nėra.6 Uttl rausta laikyti 
ginklus, pardiVinėše ne valia ma
tomoj -vietoj riė jdkių ginklų lai
kyti. Uždraust^ valstijos rubežiuo- 
se gelžkelio vagonuose gerti kokius 
nors svaiginančius gėrimus. Už
drausta valstijoj ne tik lau
kinius paukščius pardavinėti, bet 
ir dovanoti; gali juos valgyti tik 
pats medėjas.

KARŠČIAI.
Kansas City, Mo. Čia neišpasa

kyti karščiai viešpatauja. - 18 d. 
rugpiučio nuo karščio pasimirė 12 
ypatų. Nuo 18 d. rugpiučio karš- 

Naba- čiai žymiai sumažėjo. Karščio už-

NELAIMĖS ANT GELŽKELIŲ.
Detroit, Midi.

Lcdge 
ąuette 
to jo 
si ant 
žierių

Netoli Grand 
iššoko ir vėžių Pere Mar- 
gelžkelio traukinys. Prie 
vedėjas ir pečkurys 

vietos užmušti. Terp 
užmuštų nėra.

f Philadelphia, Pa. Dirbtuvėj 
Cram & Sons padavė pigiausią 
kainą padirbimo Amerikos randui 
dviejų kariškų laivų. Dirbtuvės 
dabar turės priimti prie darbo dau
giau darbininkų.

f McKees Roks, Pa. Prie dirb
tuvių Pressed Steel Car Co., kur 
traukiasi streikai, 18 d. rugpiučio 
užgimė muštynės. Mat streikieriai 
užstojo kelią vienam streiklaužiui; 
tas paleido į streikicrių pulką šu- 
vį ir pašovė vieną vyriškį. Darbi- 

mėtymu.

f New York. Darbai eina čia 
negeriausiai, daug žmonių yra be 
darbo, o dar atkanka vis daugiau 
iš Europos, ypač žydų, kurie ne
gali ^u darbo rasti.

f Orange, N. J.- Cianykščiai 
skrybėlių darbininkai, kurie strei
kavo 7 mėnesius, priėmė guberna
toriaus sumanytas išlygas. ' Da
bar reikia, kad tas išlygas priimtų 
ir dirbtuvių savininkai.

IS ST. CHARLES, ILL.
. Čia yra ne mažas būrelis lietu
vių. Apšvieta stovi ant žemo laips
nio. Laikraščius mažai kas skai
to. Kiekvienas teisinasi, kad nėra 
kada skaityti, nes dieną reikia dirb
ti, o parėjus nuo darbo sėda prie 
kazyrų, arba traukia smuklėn. Yra 
čia diktai tokių, kurie nenori lietu
viškai kalbėti, net slepiasi, kad jie 
.lietuviai, bet gerai rudžiuko pa
ragavę netik lietuviškai kalba, bet 
pradeda ir dainuoti naktimis ant 
gatvių, rėkauja, kiek tik gerklė 
leidžia. '

Yra čia pašelpinė draugovė D. 
L. K. Vitauto. Narių turi apie 
90. Nors ji tautiška, bet niekų 
neveikia. Susirinkimuose, jei užma
nyti, kad reikia knygynas įsteigti, 
arba prakalbos parengti, tai susi
rinkę visa gerkle rėkia, kad ne
reikia. Kam, girdi, knygas skai
tyti,

ras protestonas; viena didelė val
gomų produktų pardavyhe užlaiko
ma’ poros lietuvių protestonų; vie
na aprėdalų krautuve; kelios lietu
viškos smuklės, terp kurių 4 yra
lietuvių protestonų užlaikomos. /•

4 . , Bahrenitis
-x; - <

15 E. ST. LOUIS, ILL. .
Iš čia neperseniai prapuolė pa

garsėjęs Rainis ar Rodawicz. Jis 
buvo įsitaisęs spaustuvę, knygų ir. 
visokių šventenybių krautuvę. 
Teipgi turėjo užsidėjęs biurą lai
vakorčių pardavinėjimo • ir pinigų 
siuntimo. Reikalai jam ėjo gerai, 
nes p. Rainis ar Rodowicz nudavė 
šių aplinkinių lietuviams dideliu 
patrijotu, socijalistų ir globėju 
vargšų darbininkų,. todėl darbi- 
nipkai pas jį ir eidavo su viso
kiais reikalais. * Bet Rainis ar 
Rodowicz pardavė savo spaustu
vę ir kitus rakandus ir išvažiavo 
nežinia kur, o daugybė Sėtuvių da
bar* žvalgosi netekę tokio geradė- 
jo; sako buk kaip kam {jprisiėjo ir 
ašaras apsišluostyti. Pusens.

IS BROOKLYNO, N. Y.
9 d. rugpiučio, Siuvėjų Unijos 

59 ir 58 skyriai parengė viešaZpra- 
kalbas. Prisirinko nemažas būrelis 
žmonių: lietuvių, lenkų ir keletas 
italijonu, kalbos buvo ^ietuviškoj 
ir rusiškoj kalbose; buvo krięsti 
anglių, italijonu ir lenkų kalbėto
jai, bet nepribuvo. Pirmas kalbė
tojo J. Bučinskas. Jis aiškino 
priežastis, kurių dėl kįla bedarbės. 
Nurodė, jog su mašinoms r du dar
bininkai atlieka tiek darbo, kiek 
tūkstantis darbininkų. Ragino vi
sus jungties į krūvą iškovojimui 
trumpesnio darbo laiko. 1

J. Lutkauskas, savo kalboj aiš
kino vargingą darbininkų gyveni
mą. Ragino visus tapti piliečiais, 
nepasiganėdinti unija, bet jungtis 
į visas vietinę uniją, taigi susivie
nyti visų šalių darbininkams ir 
susivienyjus paimti į savo rankas 
viską, kas tik yra darbininkų- Juk 
darbininkai viską padaro, todėl ir 
gali viską valdyti, bet valdžią gali 
įgyti tik vienybėj eidami ir per 
apšvietimą.

J. Kačergis aiškino kontrakto- 
rių nesupratimą, kurie stengias 
darbininkus pavergti, nors jie tx> 
kie pat kaip ir visi darbininkai, b 
statos kapitalistais; kotraktoriai 
ne kapitalistai tik jų pagelbinin- 
kai, kaip antai Rosijos caro žanda
rai. Kačiargiaus kalba nepatiko 
kontraktoriams, kurių keletas čia 
buvo. 1

Maskoliškoj kalboj kalbantis 
(pravardės jo nenugirdau) teipgi 
ragino visus vienytiesi.

J. Šaltis savo kalboj aiškino, jog 
Unija tai motina darbininkų, bet 
ją palaiką tik susipratę ir apšviesti 
darbininkai, todėl ragino visus 
šviesties, skaityti knygas, laikraš
čius, lankyti darbininkiškus susi
rinkimus, gyventi sutikime, nesi- 
pravardžiuoti cicilikais, bedieviais, 
šliuptamiais, bet visiem^ veikti iš 
vieno. Keli metai atgal Dr. J. 
Šliupą niekino kaip kas išęianė, bet 
Dr. J. šličpas nevienam suteikėt kp- 
šyietos spindulėlį.

Naujų sąnarių prisirašė netoli 
du šimtai, kadangi šiame vakare 
buvo sumažinti įstojimo mokes
čiai. Unija privalytų pasirūpinti* 
tokius vakarus kelis sykius metuo
se parengti, o ne į kelis metus vie
ną; Toki vakarai didelę naudą at
neša unijoms. Dabar dar matyt, 
kad unistai žemai stovi, kadangi 
straikų laike trečia dalis jų tapda
vo straiklaužiais, kadangi jie nesu
pranta unijos vertės ir jos užduo
tos, nes to jiems niekas nepaaiški- 
na. Todėl, kur tik galima* unijos 
privalo dirbti, kiek spėkos neša, 
kad ir tamsesniejie broliai suprasti 
galėtų unijos naudą. Geriau są
narius šviesti vietoj pęr metinius 
ir pusmetinius susirinlpmus skirti* 
po kelis doliarius pragėrimui; ge
naus paskirti pinigus parengimui 
tokių vakarų kaip dabar buvęs, jis 
atneš daugiau naudos negu gėri
mai. Davatkos Vaikas.

Iš
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lietuvių draugijos: “Amerikos Lie
tuvių Pagelbos Dr-ja, Laisvės My
lėtojų”, “Amerikos Lietuvių Susi- 
vienyjimo kuopa”, “Evangeliška^ 
Liuteriška Draugija” (lietuvių pro
testonų) ir “Šv. Kazimiero Dr-ja” 
iš East St. Louis, III., apvaikščio
jo 40-metines sukaktuves lietuvių 
ateivystės Amerikon. Visos ke- ■ 
turios draugijos maršavo Main 
gatve, nuėjo į Collinsvillės daržą, 
kur, apart šokių ir kitokių pasi
linksminimų, buvo laikytos prakal
bos. Pirmiausiai kalbėjo angliš
kai Collinsvillės miesto majoras 
ir dar .koksai attorney. Jiedu savo 
trumpose kalbose pagyrė lietuvius 
už jų tėvynės meilę, ragino juos 
mylėti naująją tėvynę Ameriką; 
išsiimti ukėsystės popieras; mo
kintis, šviestis, kadangi tik tuomi 
galima pagerinti savo gyvenimą. 
Jiems pabaigus, kalbėjo lietuviškai 
vienas vaikinas apie lietuvių imi- 
grciją Amerikon. Prakalba gerai 
nusisekė, nes kalbėtojas, matomai, 
gerai buvo išsilavinęs. Paskui, 
valandą palaukus, kalbėjo tas pats 
kalbėtojas ir p^ Banevyčius apie 
žmonių vargus Maskolijoj, neti- 
kumą dabartinės draugijos surė- j 
dymo. Ragino šelpti kankinius ir 
kovojančius už Lietuvos laisvę ir 
darbininkų tiesas. Ragino musų 
lietuvius prie aukų. Ragino ra- 1 
šytis prie tautiškų organizacijų ir ' 
tt. Buvo tenai ir kunigų biznis 1 
užgautas, bet ne daug. Publika J 
užsilaikė laike prakalbų gražiai, 
teip buvo ir laike pasilinksminimų. 
Nebuvo jokių ginčų, vaidų. Vis
kas buvo geroje tvarkoje; tokios 
tvarkos galėtų pasimokinti ir ki
tų vietų lietuviai ’ visokiuose ap- 
vaikščiojimuose.

Reikia pastebėti, kad ir Collins- 
villes lietuviai liuteronai tvirtai lai
kosi lietuvystės ir pripažysta Lie
tuvą savo tėvyne, o Jetuvius savo 
broliais. Liuteronų daug šiame 
miestelyje gyvena, daugumas jų 
paeina iš Kauno ir Suvalkų guber
nijų, yra ir iš Prūsų Lietuvos. Jie 
turi savo tikrai lietuvišką bažny
čią, tvirtą parapijinę draugiją, ir 
abiejose Collinsvillės tautiškose 
draugijose yra nemažai lietuvių jų yra 4 šeimwo/, 
liuteronų. Taigi ColHnsvillės Iie-r ' 
tuviai protestonai bunda, ir gal ne- 
tižiigio kibs prie tautiškų darbų.

Darbai šiame miestelyje eina blo
gai, todėl tegul niekas nevažiuoja

Jis aiškino

I§ ROUNDUP, MONTANA.
Tai nauja vieta, nes prieš dų 

metu buvo tik 20 gyventojų, dabar 
yra per 200a Nutiesus gelžkelį 
Chicago-Milwaukee &l St. Paul 
Co., atidarė trejas anglių kasy
klas ir urnai pasidauginu gyventojų 
skaitlius, terp jų yra ir lietuvių:

. • Sfc > vyrų 33. mo
teris 4, vaikų 1, mergaičių 5., Sa
vo namus be žemės ttm n lietu
vių, namai tie verti aįjie $200 ar 
$300; veik visų namai audekli
niai todėl ir skolos ant j ų nėra. 
Iš lietuvių pirmiausia čia apsigy
veno Povilas Bukis, iš Kauno m 
dybos h- Fr. Krfazius iš Šuva iv..



-..i

redybos, nuo Naumiesčio, Čia tai 
pirmą vietą vakaruose radau kur

«-,EtFVA

yra lietuviai. i'Abelnai lietuviai gy
vena ne per gražiausiai, per daug 
myili mirkalą; Uždarbiai čia ne
prasti: moka 70c. uą toną anglių. 
Dajrbininkų daugiau yra negu rei
kia. todėl, jeigu kas darbo papra
šo,, tai lieptai Velvkų palaukti.

V. P.

Bet štai Didžiosios Lietuvos ir 
Amerikos lietuvių agitatoriai juos 
mokėjo pabudinti ir be milijonų 
doliarių. Pabudinsime mes tr Prū
sų Lietuvą be milijonų, nes ten gy
vena ne kitokie žmonės, bet žmo
nės tos pačios tautos ir to paties 
kraujo, tik patekę po kita valdžia. 
Todėl broliai lietuviai, neklausy
kite tokių žmonių, kurie ar iš ne-

15 RONALD, WAŠH.
• Lietuviškų ( šeimynų čia vra 

vyrų yra 16, moterių 5, vaikų
. margaitės 3. Savo namus turi 6 
lietuviai; jie verti apie $3800, sko
los ant jų yra apie $joc^ be že
mės. nes čia žemė priguH Northern 
Pacific Co. l*z žemę moka kom
panijai po $1.00 mėnesyj; žemės 
lotai 50 pėdų pločio, IOO pėdų il
gi^). Kompanija mat gudri: 
kompanija tųojaus gali paliept nuo 
jos žemės apsiimti savo bakūžę ir 
valrgšas darbininkas, nors ant pe
čių užsidėjęs, neškis. Dirba čia 
pusę laiko, j Kalnakasiai priguli į 
uniją. į 8 darbo valandas gali
ma uždibti 4pie $3.50 ir $4.00.

V. P.

5:
9.

čia
12.

Iš ROSLYN, WASH.
Nuo Roslino į pietus yra 

syklos; vadinasi Shaft No. 5. 
lietuvių yra 6 šeimynos: vyrų
moterų 7, vaikų 5, mergaitės 2. 
Visi gyvena: kompanijos namuose, 
dirba visi kasyklose. Veik vi
soj Washingtono valstijoj anglių 
kasyklose uždarbiai vienoki. Pra
gyvenimas mėnesyj apie $25. AI- 
gas anglių kasyklų darbininkams 
moka kartą mėnesyj tarpe 15 ir 
20 dienos nįėnesio. Tokia sutar
tis darbininkų su kompanija pada
ryta dviem (metasi. V. P.

lietuviškuose laikraščiuose 
irio "Šviesos” drau-

PANEŠIMAS.
Jau buvo garsinta visuose Ame

rikos 
apie Wateri 
gijos rankdąrbių parodą, kuri tu
rėjo būti 6< iki 11 d. šio mėn. 
Šhioomi pranešu vardu “Šviesos” 
draugijos, kad paroda perkelta to
lesniam laikai t y. 11 — 27 d. 
lapkričio. Mat rengdami pirmą 
tokią parodą Amerikoj, negalėjo
me tikrai pinoti, kiek laiko ims 
jos surengimas; ir daugelio norin
čių dalvvauti parodoj darbą su
trukdo vasaros karščiai.

Todėl draugija, apsvarsčius tą. 
nutarė atidėti parodą tolesniam 
laikui. Norinti išstatyti parodoj 
.savo daiktais, malonės prisiųsti 
juos ne vėliaus I d. lapkričio šių 
metų. j 1

“Šviesos” draugijos susinėsimų 
sekretorius.

M. P. Brazauskas, 
883 U Bank st. 

Waterbury, Conn.
P. S. Kiti laikraščiai malonės 

atkartoti.

-O-e 1’1zius jiems bustus, duoda jiems ge- Eaimintis to, kad pas mus per- kus ryšius su visurna butų nudulkinti, ir1 jis pastotų 
tikru tautišku “entuzijastu”. A. 
a. Jurgis Miksas, kuris nemažai 
darbo prie “Aušros” pridėjo (bet 
paskutiniuose gyvenimo laikuose 
visai nuo lietuvių pasitraukė. 
Red.) ; ciecorystės seimo pasiunti
nys Smalak’ s buvo pirmiaus su
vokietėjęs, bet susipažinęs su ki
tais pabudusiais lietuviais, stojosi 
karštu tautiečiu ir karštai stojo supratimo, ar dėl kitos priežasties 
už lietuvystę. Prūsų lietuviai dar į nori mus atkalbinėti nuo gelbėji- 
klanso savo bažnyčiose ir susirin- mo musų brolių ir seserų Bru
kimuose lietuviškų pamaldų, dar į suose verčiamų į vokiečius! Bu- 
jie vartoja lietuviškas maldakny-j kitę vaikais Gedemino, Keistučio 
ges, dar jie skaito ir lietuviškus i ir Vytauto, ir stokite už savo nai- 
laikraščins, nes jeigu neskaitytų, i kinamą tautą; už žmones to pa- 
iš kur galėtų užsilaikyti 4 du ties kraujo! Stokite už kraują, 
kartu sanvaitėj išeinam;, vienas už lietuvišką kraują! Kad lietu- 
sanvaitims ir vienas niėr.c nis laik- vių kalba ir tauta išliktų nesunai

kinta. ,kol šis pasaulis stovės. Kas 
nor ką nuveikti ir veikia, tam nė
ra nieko negalimo.

“Vienybė Liet.” sako: “Pir* 
minus reikėtų milžinų, kurie juos 
nuo vokiečių įtekmės atskirtų*. 
Milžinai susiras. Jeigu Prūsų 
Lietuva pagimdė mums Mažvydį, 
Bretkūną, Rhesą, Donelaitį, Kur
šaitį ir kitus, kodėl negal pagim
dyti milžinus panašius Sliupuiį 
Basanavičiui, Daukantui, Valan
čiui, Kudirkai, Burbai ir kitiems. 
Rasi jau ten keli toki augštadva
šiai yra užgimę, tik reikia juos 
paraginti, kad jie pastotų lietu
viškais Periklais, Epaminondais, 
Therhistoklais ir Solonais. Jie 
gelbės savo brolius nevien gera 
rodą, bet, jeigu reikės, už lietu
vių tautą ir už bočių kalbą dės 
kiekvienas savo galvą.

‘ "Vienybė Lietuvnin.” toliaus sa
ko, kad tasai Prūsų lietuvių fon
do sumanymas “praktikos gilumo
je nesiskiria nuo kadaisiai užma
nyto nupirkimo nuo 
Ramhynkalnio”. Kuomi 
bė Lietuvninkų” tą gal 
Rambynkalms, kaip kiti 
kalnai, yra tik tuščia žemės kal
va. Iš jo nieko lietuviai nelai
mėjo ir nelaimės. Rods, kaip pa
davimai sako, musų pratėviai ant 
to kalno savo dievaičiui Perkūnui 
amžiną ugnį kūreno. Bet ką 
mums apeina tas kalnas ? Jis yra 
tik sena istoriška vieta, kaip an
tai Amerikoje Bunker Hill, Stony 
Point, arba kitos amerikonų isto
riškos vietos. O kad visos civili
zuotos. tautos garbina savo pra
bočių relikvijas ir istoriškas vie
tas. tai ir lietuviai garbina savo 
Rambynkalnį, Birutos kalną ir ki
tas istoriškas vietas. Bet kaip ga
lima likimą daugiau kaip šimto 
tūkstančių Prūsų lietuvių prilyginti 
prie Rambynkalnio ? Argi jau 
“Vienybė Liet.” negal atskirti to
kio didelio žmonių skaitliaus nuo 
senovės kalno? Kv!ėl Prūsų. lie
tuvių atbudinimas iš letargo turi 
būt lygus nupirkimui Ranibynkal- 
nio? Ąrgi jau Prūsų lietuviai tik 
tiek te verti lietuvių 
dėl “Vienybė Liet.” 
stuoia, o tą ji pati 
metų liepė daryti?

Broliai lietuviai! kas supranta 
svarbą Prūsų lietuvių likimo, ne
laukiame ilgiaus, bet pribukime 
jiems su pagelba. Sekkime pa
veikslą “Laisvos Minties”, Rač
kausko. Dr. Rutkausko ir P. T. 
Grigaliūno. Šen su pritarimu ir 
aukomis Prūsų lietuvių reika
lams! Tas užmanymas tai ne ko
kios vpatos arba partijos politi
ka, ne paprastas “gešeftas”, bet 
tikrai tautiškas, visuomeniškas rei
kalas.
stė, 
lai 
bet

raštis, apart užsidėtlančių ir vėl 
pranykstančių religiškų ir misijos 
laikraštėlių? Juk Didžiosios Lie
tuvos tautiečiai Prūsų lietuvių laik
raščių neskaito (skaito juos lietu
viai protestonai. Reti.). Tas ro
do, kad su Prūsų lietuviais dar nė
ra teip kaip "Vienybe Liet.” bando 
pertikrinti. Klaipėdos apskrityje 
lietuviai, nors tautystės meilę pra
žudė, bet dar vis tvirtai lietuviš
kos kalbos laikosi, ir jeigu tenai 
prasidėtų tautiška agitacija, butų 
galima juos veikiai laimėti. Teip 
eitųsi ir su kitų vietų lietuviais. 
Prūsų lietuviai pasikakina savo 
tautišku užmirimu tol, kol nieks 
juos iš to užmirimo ne gaivina; 
gaivinant, jie atsigaus ir toliatts 
užmirimu nepasikakins. Juk ir 
Didžiosios Itietuvos lietuviai pirm 
"Aušros” užtekėjimo pasikakinda- 
vo tautišku užmirimu; ir jeigu 
garbingasis daktaras Basanavičius 
su pagelba keletos entuzijastų 
(teip-pat ir iš Prūsų Lietuvos) 
nebūtų pradėję Didžiąją Lietuvi} 
gaivinti, tai gal ir šiandien ji savo 
apmirime begulėtų. Pasikakino 
ir Amerikos lietuviai: pradžioje 
emigracijos lyzdavo į lenkų maišą, 
bet tik tol,, kol daktaras Jonas 
Šliupas, vėliaus kun.' Burba su 

LAndziulaičiu juos nuo lenkų ne
atitraukė. Šiandien jau diduma 
Did. Lietuvos ir Amerikos lietuvių 
pabudo, rodo ženklus gyvasties ir 
žengia, nors palengva, pirmyn.

“Vienybė Liet” užmeta Prūsų 
lietuviams, kati jų "spauda pusiau 
suvokiečiuota”. Tas tiesa. Bet 
peikiant savo brolį dėl krislo akyje, 
reiktų žiūrėti ar pats ne turi balkį 
akyje. Kokia^-buvo lietuvių spau
da pirm atsiradimo "Aušros”? 
ne vien kelios maldaknygės, 
pusę sulenkintos, kurias dar 
šiol kunigai neįstengia kaip
kiant pataisyti? Taigi. Didžioji 
Lietuva tuom kart kaip ir neturė
jo literatūros, o šiandien jau turi 
savo šiokią-tokią. Kokia buvo 
pradinė literatūra amerikiečių lie
tuvių? Ar ne Tvarausko “Lietu
viška Gazėta”, ir pati “Vienybė 
Liet.”, Turskitn-Bočkauskui re
daguojant buvo spaudinama len
kišku žargonu su lietuviškomis ga
lūnėmis. Dr. Jonas šliupas tuo
kart vadino "Vienybę Lietuvnin
kų”. “skerslietuvišku” laikraščiu, 
o velionį Juozą Paukštį “įdurti 
žmogumi, dergiančiu savo gimtu
vės lizdą”. Ir ištikro tuolaikinė 
"Vienybė Lietuvninkų” nevien der
gė lietuvius, bet stūmė juos į len
kų maišą; tik paskui, pramokinus 
kunigui Burbai biskelį lietuviškos 
kalbos, pastojo lietuviška “Vienybė 
L.”, o paskui lietuvių pirmeiviš
ku laikraščiu. Prūsų lietuviai, jei
gu turėtų savo rankose spaudą, 
gal jau butų seniai išmetę, arba 
nors sumažinę, germanizmus kal
boj. Bet šiandien,, esant . Prūsų 
lietuvių spaudai vokiečių rankose, 
jeigu ir kas norėtų kalbą taisyti, 
negali, nes vokiečiams rupi tik lie
tuvių markiai, o ne jų tautystė ar
ba kalba ? Vokiečiai prieš savo 
pačių tautą negal kovot Todėl 
mes turime įsteigti Prūsų lietuvių 
pašelpos fondą, kuris gelbėtų jiems 
užlaikyti tikrai tautišką, pirmei
višką, agitatyvišką laikraštį. O 
kada tenaitiniai lietuviai pabus, 
kada supras savo reikalus, tada 
pataisys ir savo kalbą, raštus;.tada 
jie balsuos laike rinkimų už tokią 
partiją ir už tokius kandidatus, 
kurie užtars tiesas, tada jie 
stengsis savo kūdikius lietuviškai 
pamokyti ir lietuviškoje dvasioje 
užauginti, tada, galiausiai, jie ap
juoks tą, kuris, būdamas lietuviu.

vokiečių 
“Vieny- 

darodyt? 
Lietuvos

Fondo organu r tiktų geriausiai 
“Lietuva”, kaipo vienas iš rim-

giausiai išsiplatinusių lietuviškų 
laikraščių. Aš šiam sykiui aukauju 
Prūsų lietuvių fondui 25c., bet 
kaip tas sumanymas taps visuome
nės priimtas, pasidarbuosiu dau- 
giaus. Lai tas sumanymas, anot 
daktaro Rutkausko “pastoja kū
nu ir gyvena tarpe musų”.

1 Jonas Šiądienykštis.

dangaus, numirus. Apie tikrąjį 
žmonių gyvenimą: įų tamsumą.

juokinga. Kiekvienas atsiradimas

Ar 
per 
iki- 
rei-

BALSAI PRŪSŲ LIETUVIŲ 
REIKALUOSE. ’

Patilpus 31 num. “Lietuvos” p. 
Račkausko straipsniui, ragman- 
čiam sutverti fondą Prūsų Lietu
vių Šelpirraui, “V ienybė Lietuv
ninkų” patalpino 32 num.. savo 
peržvalgoje., visai močekišką pa- 
tėmijimą. Ji rašo:

“Sumanymo autorius pažymi, 
kad Prūsų ir Amerikos lietuviai 
atžaidę didelę rolę, gelbėdami nuo 
rusinimo it lenkinimo Lietuvą., 
Taigi dabar prisieitų eilė gelbėti 
pačius Prūsų lietuvius nuo vokieti
nimo. Mums vienok rodosi, kad 
Didžiosios Lietuvos* ir Prūsų gel
bėjimas visai nepanašias turi isto
riškas sąlvgas. Did. Lietuva te- 
beminta savo tradicijomis ir jas 
tautiškai kultūrina; buvo laikas 
( ir da šiandien tebėra), kad D. 
Liet net geidavo autonomijos su 
seimu Vilniuje, tuomtarpu Prūsų 
lietuviai, išimant būrelį entuzijastų 
(deja, labai nedidelį ir jau su- 
sigermanizavusį!) — pasikakina 
savo tautišku užmirimu.... Tą 
parodo jų pusiau su vokiete jusi 
spauda ir visas jų politiškas gy
venimas”. j

Kad Prašų lietuviai iš didžiau
sios dalies yra suvokietėję ir kad 
geresnių tautiečių tenai yra ne
daug, tas vra tiesa. Bet ant kiek

tautai ? Ko- 
dabar prote- 
pinn keletos

Todėl, kam rupi lietuvy- 
kas linki jai geresnės ateities, 
nepraleidžia šito sumanymo, 
lai sušelpia tautišką fondą, 

tik tąsyk tegalėsime baismgiau-
šią lietuvystes pnesą—germaniza
ciją įveikti. Todėl visi stokime 
vienyben, meskime fanatizmą, mes
kime vaidus! Laisvamanių kuo
pelė “Laisva Mintis” su savo auka 
jau prisidėjo, kur yra kiti lietu
viai? - Kur progresistai. kur at- 
galeiviai, kur klierikalai, kur so-

BUTINAI REIKIA TIK 
PAVANDENIU P LAUKTI ? 
Gamtos įstatymu yra, kad kiek

viena srovė tenlink bėga, kur ji 
randa mažiausiai besiprišinimo. 
Vanduo bėga pakalniui, vėjas, kal
ną sutikęs, suka aplinkui, žaibas, 
oro srovę radęs, lekia pavėjui — 
vis tai dėlto, kad ten mažiausiai 
spėkos reikalaujama padarymui 
sau kelio.

Bet tegul užtvenkia kas upę. 
pastato vėjui sieną, ar užstoja žai
bui kelią — ar jis tuomi šitas gam
tos pajiegas sulaikys? Ne. Jos 
prasiskverbs apačia, šonu, ar vir
šum, suskaldys daiktą, užstojusį 
joms kelią ir tekės sau tolians sa
vo amžinu tekėjimu pakalnėn, 
erdvėn — tenlink, kur jos mažiaus 
priešinimosi ras. Gamtos srovės 
teka vis tiek, ar jos randa sau ke
lią, ar ne. Jų tekėjimas yra am
žinas. Jos teka ir teka be palio
vos. Ir kur jos teka?.— Ten, kur 
jų prigimčiai yra tinkamesnė vieta, 
kur jos gali genaus plėtotis. Vi
sa gamta, visais savo pavidalais ir 
apsireiškimais be perstojimo, nesu
laikomai eina prie vieno ir to pa
ties taško — didžiausio išsitobu- 
linimo. Prastesni pavidalai pasi
keičia vis sudėtinesniais, ne teip 
grąžus — vis gražesniais. Sitam 

I mes turime tikėti, jei mes bent 
kiek tikime mokslo parodymams.

Žmogus, kaipo gamtos padaras, 
negali būti suvis laisvas nuo gam
tos įstatymų. Jis savo gyvenimu 
eina ten, kur ią visa gamta — 
prie tobulybės. Jo užduočia, kaip 
ir visų kitų gamtos daiktų, yra 
krutėti,, stumtis pirmyn -— iš su
varžyto, sunkaortte padėjimo į 
lengvesnį, laisvesnį, su tuo tik skir
tumu, kad jis turi, ar bent jis ma
no, kad jis turi šiokią-tokią valią 
ant savo veiksmų, kuomet kitos 
gamtos spėkos neturi jokios va
lios. Situomi žmogus pasirodo, 
kad jis daugiausiai yra pats savo 
sutvertoju. Jo geras, ar blogas 
padėjimas pnkiauso nuo to, ką jis 
sau pasirinko; gerą, ar blogą — 
vadinas, ar jis ėjo gamtos vysty
mosi keliu prie atrgščiausio išsito- 
bc lininio, ar žengė atgal i žemes
nį padėjimą. Tokiu budu, žmonių 
draugijoje, kaipo ir pačioje gam
toje, srovė gali būti dvejopa: augš- 
tyn, prie tobulumo, arba žėmyn, 
prie išsidėstymo, ir žmogui, atsira
dus tam tikroje ur-je, reikia pa
čiam žiūrėti, ar jam geriaus butų, 
ėjus su srove, ar prieš ją£

Bet kadangi draugijos srovė 
kuoi.e visuomet susideda 
kurie neturi gana spėkų ] 
aplinkybes ir todėl joms 
da ir, kaipo tokia, nors i 
pusėn ji butų nekreiptą, 
iš jos iškrypsta, nes vienatos, vicn- 
val vengdamos kovos su priešin
gybėmis, kas sykis vis daųgiaus 
žudo įsitikėjimą į savę, o su tuo 
drauge ir valią ant savo veiksmų, 
te kurios jos negali kilti augštyn; 
tai ėjimas su srove nevi suome t 
yra pagirtinas. Bet mes išsišokė
lius prieš senąją tvarką, stiprios 
valios asmenis, pasiryžusius plaukti 
prieš srovę, labai tankiai be jo
kios teisybės nemielaširdingai ke
dename. Vienok, kad jie drau
gijos srovės sveikumui yra butini.

n.R

iės kitus prie savęs patraukti. Jei

pataikįs rūpintis lietuvių visuome
nės reikalais, tai jis ir gyvuoti 
negalės, o jei jis tą savo užduotį at
tiks geriaus už kitus, tai žus tie— 
ir labai teisingai — kurie nespės 
eiti su juo draugė. Išeiga to bus 
□asigerinimas musų laikraščių, o 
to mums nėra ko bijotis.

nėra teip suvok:etėję, kad juos

ti. Dar tenai gyvena nemenkas 
skaitlius lietuviškai manančių ir 
lietuviškai kalbančių žmonių. Ir 
geresnių tautiečių arba, kaip * Vie-

“ Vienybė Lietuvninkų” sako: 
‘‘Sunku butų juos atgaivinti net 
milijonus doliarių sudėjus, nes

juos atskirtų auo vokiečių gyveni-

o katras iš jų yra ir iš dalies ap-

tarijatu; nepritarė, žinoma,: ir tau- 
tininkai. į

Susivažiavimas buvo snšanktM 
į Zakopane (Galicijoj), traukėsi

1 iš tų 
pergalėti 
pasiduo- 
ir geron 
ilgainiui

Žmonijai buvo reikalingi išgany
tojai: Buddos, Maižiai, Christai.

cijalistai? Stokite prie darbo, prie Mahometai—ir bus. Mąsties svei- 
kovos -už Prūsų Lietuvą! nes. kūmas tiktai tol gali būti pas žmo

nes, kolaik ji yra jįms matoma sa-
Tas ne lietuvis, kurs tėvynę 
Bailiai kaip kūdikis apleis, 
Kursai negįs ką amžiais gynė 
Tėvai kraujo lašais brangiais!

mąstis stojasi nematoma (abstrak
tiška), teip ji tampa jiems nesu
prantama. Patvirtinimui šito yra

butų balsu šaukiančiu tiruose, mes 
turime išrinkti komitetą Prūsų lie
tuvių šelpimo fondui tvarkyti. 
Todėl visi tautiečiai, kurie tam su
manymui pritariate, paduokite sa*

gyvastį pašventė tam, kad pakelti

Kad jo toksai tikslas buvo, tai 
pirmiejie . krikščionys neabejojo

daktarui Basanavičiui pradėjus ninku — p. A. Olszewskį”, “Lietu- 
tautišką agitaciją Did. Lietuvoje; vos” išleisto ją ; apdirbėjais to viso

Kokia 
tokia ir valdžia”, "Kokia 
toki ir jos laikraščiai”, va- 
mes negalime laukti, idant 
laikraščiai butų geresni uz

gyvasties žudymą, ir tt. bažnyčiai 
nei motais. Ji nei nemano drau
gijos gerinti, savo žmones iš pa- 
klydimo gelbėti. Jai matos užten
ka išpažinties ir paskutinio pate
pimo kaipo atlyginimo žmonėms 
uz savo gerą gyvenimą, o jei dar 
to nebūtų gana, tai yra gi mišios, 
ekzekvijos už mirusių “dusias” ir 
tt — Prieš tokią srovę reikia at
sikreipti.,

Vinciunas “Tėvynes” num. 32, 
kritikuodamas "Laisvos Minties” 
ketinamą išleidimą, pasako: "Koks 
ponas, toks ir kromas' 
tauta, 
tauta, 
dinas, 
musų
vidutinišką musų pačių gerumą, 
(bet jie turi būt geresni: jeigu 
draugija puola doriškai, laikraščių 
pareiga ginti tikros doros pama
tus, o tuom pačiu ir draugiją. 
Red.). Sulyg šito išvedimo išeina, 
arba, kad nemokančiam ko-nors 
nėra vilties išmokti, arba, kad laik
raščių tikslu nėra žmonių švieti
mas. Šeip ar teip imant, keistas 
tai manymas.

Toliaus, prirodinėdamas suma
nytojų “Laisv. Minties” leidimo 
obsurdiškumą ir bereikalingumą. 
kadangi, ’ anot jo, tas rengiamas 
laikraštis netamausias musų tau
tos didumai (katalikams, refor
matams), bet jos mažumai (lais
vamaniams) — kiaustiną, ar "L. 
M.” steigėjai žada nesiųsti savo 
laikraščio kitokiems, kaip tik lais
vamaniams ? ir kaipo toksai ne
galėsiąs būti naudingas musų tau
tai, bet dargi vodingas, nes kliu
dysiąs kitiems, senesniems laikraš
čiams — “V ien. Liet.”, “Liet, ir 
kitiems paverždamas iš jų skaity
tojus (ar jie tą darys su prie
varta, per apgavystę, ar kitaip?), 
jis pranašauja, :kad pradėjus eiti 
“L. M.”, tuojaus pasipilsią Romos 

į krokodiliai, parazitai ir tt, o to 
vaisiai — “labai menki, o rasit 
ir visai nė joki”. “Ar matome 
rezultatus kokius po “Kardui”, 
"Galybei” ir kitų laisvamaniškų 
laikraščių— klausia Vinciunas, 
Pats atsakydamas, sako grynai 
“Nėjokių”. Vietoje to, jis “L. 
M.” steigėjams pataria savo cen
tus (matyt jis turi prie jų kokią- 
nors tiesą) pavesti “Liet Mok. 
Dr-jai” arba pažangesniems laik
raščiams.

Čia aš nesiimu prirodinėti reika
lingas ar ne mums dabar steigia
masis laikraštis — tą palieku jo 
steigėjams paaiškinti; noriu tik 
parodyti, kaip šitas kritikas siau
rai žiuri per savo apnikusius sti
klus. Pirmiausiai, mes pasitarnau
jame tautos didžiumai ne patai
kaudami jos prietarams, tik prie
šindamiesi jiems ir todėl šitam 
tikslui visuomet turime eiti friri 
srovę. Toliaus, jis nemato jokių 
rezultatų po "Kardui"Galybei” 
ir jiems panašių laikraščių, kuomet 
juos kiekvienas čiuepte gali ap
čiuopti. Nėra tai senas laikas, 
idant neatsiminti, kokia tąsyk ėjo 
kova ir kaip lietuvių gyvenimo 
pažvalgos pirma jos skyrėsi nuo 
tų pačių pažvalgų dabartiniais lai
kais. Šitie laikraščiai, koki jie 
nebūtų buvę, buvo pagimdyti laiko 
ir. kaipo toki, savo pripuolamą da
lį atliko. Atmename laikus, kuo
met musų tūli kunigai žinojo tik 
girtuokliauti, pinigus sau krauti, 
demoralizuoti, o žmonės mokėjo

LENKŲ MOKSLEIVIŲ SUSI
VAŽIAVIMAS.

Viename garsiųjų Lenkijos gy
dymosi vietų, Zakopane (Galici
joj) kelios dienos atgal užsibaigė 
lenkų besimokinančios jaunuome- 
lės susivažiavimas. Tikėdamas, 
kad ir lietuvių jaunuomenė žin- 
^eidauja artimiausiais siekiais sa
vo sądraugų, nors trumpai para
šysiu apie buvusį susivažiavimą.— 
Susivažiavimas buvo sušauktas ap
arti, ar ir toliau boycotuoti Len- 
<ų Karalystėj esančias augštesnią- 
tias rusiškas mokyklas? 1905 m., 
kuomet ir visoj Rusijoj virte virė, 
ir Lenkija sukruto Ijovoti už tau
tiškas, lenkiškas mokyklas: turtin
gieji ir beturčiai, bajorai ir mu
zikai, klierikalai, endekai (tauti
ninkai) ir socijalistai visi kovojo, 
visų šauksmu -buvo, jog visose Len
kijos mokyklose išguldomaja kalba 
turi būti —t lenkiška. Sustreikavo 
ir patįs mokiniai, — pradedant uni
versitetais, baigiant liaudies mo
kyklomis. Revoliucijos metu val
džios buvo daug žadėta, bet už
stojus reakcijai pažadėjimai ne
buvo įvigdinti; šis-tas visgi iš pa
žadėtų palengvinimų buvo • išpil
dyta, būtent, — liaudies mųjfyklo- 
se mokama lenkų kalba, greta val- 
diškų-rusiškų, leista steigti priva
tinės mokyklos, teip pat gimnazi
jos, realinės. Augštesniose gi mo
kyklose viskas liko po senovei. 
Jaunuomenė apskelbė augštes- 
niomsioms mokykloms . boycotą. 
pakol nebus išguldoma visi daly
kai lenkų kalba. Buvo laikas, pir
majai durnai besidarbuojant, kada 
buvo- tikėtasi išgauti Lenkijai au
tonomiją ir kartu su tuo lenkiškas 
augštesnes mokyklas. Ir neabejo
tina, Varšavos universitetas butų 
užėmęs įžymią vietą, nes garsieji 
Krokavos ir Lvovo profesoriai bu
vo pasižadėję persikelt Varšavoo.

Bet vilties, tikėjimo laikai pra
ėjo, prasidėjo paprastoji kartuvių 
gadynė. Dešiniosios lenkų visuo
menės srovės pradėjo atkalbinėt 
nuo aktyviškos kovos, taip pat 
nuo boycoto, kairiosios partijos tu
rėjo atlikt svarbesnius tai dienai 
savo reikalus, turėjo gintie® nuo 
užpuolusių jas iš visų pusių prie
šų. Politika gi tautininkų, su 
Dmovskiu priešakyj, visiems žino
ma iš jų darbų II ir II 
(Kolo Polskie)....

Viso to pasekmė, kad 
nemano greit užleisti

Delegatus atsiuntė šimtas ir ke
lios dešimtis jaunuomenės organi- 
zacijų; išviso susirinko 239 atsto
vai, turintieji 350 mandatų. Jajt 
pirmą susivažiavimo dieną galimu 
buvo pastebėti, kad pusė delegatų 
tautininkai (n.d.) ir kad jie pra
ves savas rezoliucijais, kitą susi
važiavimo pusę sudarė progresi- 
stai-demokratai ir abiejų šakų P. 
P. S. nariai. S.-D. beveik nebuvo ' 
susivažiavime, nes jųF kaipo prie- * 
šingų boycotui, draugijos nerinko. 
— Be delegatų į susivažiavimą at- 
viko ir į 300 svečių. '

Susivažiavimą atidarius, paprašė 
balso garsus lenkų rašytojai Sie- 
rošewski ir Damlowski; jie iškil
mingai pasveikino “tautos viltį 
ateitį” jaunuomenę, ragimiami ne
užmiršti "neišsemiamo, bemirštan
čio nuo Tatrų viršuftių lig mėli- - 
nųjų bangų Baltjurių skambančio 
šauksme: Tegyvuoja neprigulmm- 
ga Lenkija!” Priešų boyroto buvo 
vos keli, bet vienbalsiai rezoliuci
jos negalėjo pravesti, nes. jos for- 
muliavime nesutiko tautininkai ir 
socijalistai (P. P. S.). Galų ga- ' 
lais tautininkai, prog*eitstai-de- 
mokratii ir P. P. S. **frakcija” su
taisė “kompromisinę” rezoliuciją, 
kuri praėjo daugumu balsų prieš 
33 balsus, buvusius už P. P. S.. 
“lewicos” rezoliuciją. Priimtoji 
rezoliucija taip skamba: “Kadan
gi kova už lenkiškas mokyklas su
jungta su kova už išliuosavimą vi-

durnose

tvirtino darbu: jie gyveno ir mirė 
teip, kaip juos Christus mokino.

galvos pasitenkina tuo, kad jų ga-

suglaudę, klausyti. Tai buvo lie
tuvių gyvenimo srovė, su kuria 
kiekvienas stengėsi plaukti. Bet 
atsirado drąsus žmogus Jono Šliu
po asmenyje, kuris leidosi plaukti 
prieš srovę, užsimerkė ant visų 
sunkenybių jį sutiksiančių, rodė 
žmonėms juos rijančius krokodilius 
ir traukė juos iš tamsos teip, kaip 
jis išmanė. Kad šitas jo darbas 
buvo be nudavimo dažo ir bū
tinas, tai tą prirodo mums jo pa
sekėjų skaitlingumas ir jo vardo

valdžia 
_ lenkams

augštesnes mokyklas Lenkijoj ir 
terp pačios jaunuomenės dabarti
niame laike nieks netiki ■ sulaukti 
greit lenkiškos augštesnes moky
klos, o vienok rusiškos ir toliau 
boycotuojamos. Ypač nukenčia 
tame jaunuomenė: nors retas kas 
iš Rusijos lenkų valstiečių eina į 
augštesnius mokslus, tačiaus ne
turtingųjų miestiečių vaikai mėgi
na prasimušti, tiems tai ir yra\gy- 
va beda: išvažiuoti iš savo kraš
to ar į Rusijos gilumą, ar į už
sienius nėra skatiko, Lenkijoj gi 
mokinantis butų galima šiaip taip 
prasimušti. Žinoma, tiems, kurie pa
baigė privatiškas lenkiškas gimna
zijas negalima įstoti į rusiškus uni
versitetus, juos vargais negalais 
priima lenkiški Krokavos ir Lvo
vo universitetai. Bet čia terp “sa
vųjų” bene blogiausia iš materi- 
jališkos pusės jiems prisieina. Dėl
to tai klausimas, ar boycotuoti to
liau Lenkijos mokyklas buvo la
bai svarbus neturtingajai lenkų 
jaunuomenei; visgi ne daug buvo 
iki susivažiavimui girdėti balsų,

pabukles. Nesmių jo garbintoju, 
matau tą biėdį, kurią jis padarė

nekliudo man teisingai jo darbą

bams ir Vinciuno sakymas, kad 
laisvamaniški laikraščiai nepadarė

iitiškų partijų tik vieni socijal-de-

tuoti; anot jų, tik tada bus len-

mainos, beboycotuodama dabarti
nes mokyklas, jaunuomenė už
kenkia tik sau; būdama tėvynėj,

Nepritarė jiem net PJP.S. (Len
kų Socijalistų Partija), jos —

mažų kompromisų einant negali
ma išgauti Lenkijai tautiškų, po
litiškų ir visomeniškų palengvini
mų, kadangi užbaigimas boycoto, 
kuomet visos tautos spėkos stoja 
į kovą su užgriebė ja-rusų val
džia, negerai atsilieps į Jais vės ju
dėjimą Lenkijoj, kadangi ant ga
lo nuo boycoto daug priguli liki
mas viduriniųjų lenkiškų mgkv- 
klų, — susivažiavimas, salidariauo- 
damas su nenuilstančiai kovojančia 
tėvynės išliuosavimni lenkų tauta, 
nutaria ir toliau boycotuoti augš-

Be to buvo svarstyta, ar galimo, 
lenkams stoti į augštesnes Rusi- 
jos“ (ne Lenkijos) mokyklas. Tau
tininkai stovėjo už tai, kad ir jas 
boicotuoti: girdi ten jaunuomenė 
ištautėjanti, universitetai neprie
lankiai žiuri į lenkų tautos atgiji
mą ir tt. Pirmeiviai, atsakydami 
jiems, klausė, kodėl tokiu budu ne
kviečiama boycotuoti Vokietijos 
universitetų, kurie yrą kur kas ne
prielankesni lenkams 3 nurodė, kad 
rusų pirmeiviškoji visuomenė vi
sai neseka pėdomis caro tarnų ir 
prielanki lenkų atgijimta. Tanti- 
ninkai balsavo šolidariškai — jų

100 pirmeiviškųjų balsų. Ta ma
žuma įnešė “votum seperatum”, 
kuriuo apreiškia, kad jpalieka sau 
tiesą lankyti Rusijos augštesnes 
mokyklas. Tuomet tautininkai 
buvo įnešę rezoliuciją, kad visuo
menė nešelptu lenke, lankančių 
Rusijos mokyklas. Ta rezoliucija 
visgi ne buvo susivažiavimo priim
ta. Susivažiavimas išrinko komi
siją, į kurią įeis teipgi lenkų jau- 
numenės draugijų Susivienyjimų 
atstovai. Ta komisija rupįsis iš
gauti leidimą stoti į visus Austri-, 
jos ir kitų Europos šalių universi
tetus lenkams baigusiems privaBš- 
kas lenkiškas gimnazijas, teipgi, 
kati Rusijos pavaldinei butų pri
iminėjamos į Austrijos universite
tų medicinos fakultetus lygioms su 
vyrais teisėmis, ko iki šiol nebudi- 
vo, taip-pat komisija rupįsis su-

Lenkijos rybų jatmuorrenei.

visuomenę, ypač į laisvos Galici
jos, šelpti materijaškai besimoki
nančią užsieniuose j jaunuomenę ■ 
teip pat kreipiasi į Galicijos se» ‘ 
mą įr Mokyklų Tarybą rupinties 
likimu Lenkijos jaunuomenės

aukaujant savo vpatos reikalus tė-

'M

didelio pasišventimo iš pusės bu- * . 
vusios susivažiavime jaunuomenės

kijos mokyklų klausimu, buvusieji

nuo tėvynės, nors ten ir vargų



pinigų, pereitais metais negalėjo į 
užsienius išvažiuoti, — susivažia
vime buvo labai-labai neskaitlinga 
'dalelė. Privatiškai teko kalbėti 
su keletu lenkų studentų; tie į 
boycoto pasekmes netiki, bet visgi 
pripažįsta reikalų toliau boycotuo- 
ti — nepatogu esu pamesti pra
dėtų darbų. Juokais nurodžiau 
Jiems, ar nesigailės paskui, kaip 
.valdžia perkels Varšavos univer
sitetų kitur, kaip ne kartų buvo 
besirengianti padaryti. “Tegul 
perkelia” — atsakė — “ar į Sa- 
ratavų ar į Vilnių”. Tegu perke- 
tų, pamislijau, į Vilnių, nors ir 
rusiškai butų viskas išguldoma ir 
butų atžagareivi škoj dvasioj ve
damas, bet su laiku legviau bus 
jis priversti mums tarnauti, negu 
visai naujų pastatyti.

Negalima nepripažinti teisybės 
Lenkijos socijaldemokratams: jie 
eina tiesiu keliu: buvo atsakantis 
laikas -4 boycotavo Lenkijos augš- 
tesnes mokyklas, dabar atėjo kita 
gadynė, reikia nuo > boycoto atsi
sakyti, kaip reikėjo atsisakyti re
akcijai užstojus nuo daugelio re
voliucijos metu statomų reikala
vimų ir šauksmų. Studentas.

Tikėjimy Istorijos Rankvedis
.Su paveikslais

Paraše, bendradarbiaujant kitiems mokslininkams,

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

. Verte J. Laukis

liesti. \ Graikai apsipažinę su gyvulių garbinimu Egypte, 
sutverė visokias nuomones apie tai, kurių daugumas buvo 
labai be suomonės, apie ką galima rasti pas Deodorų Sieilie- 
tį: bet įdomu gana, jog pražiūrėjo panašius apsireiškimus 
savo pačių tikėjime. Plutarchas atžymi skirtumą terp grai- 
kų, kurie laike gyvulius tik kaipo pavedamus dievams, ir 
egyptięčiųr kurie laikė juos tiesiog dieviškais. De Brosses 
padare svarbu žingsnį prie supratimo gyvulių garbinimo 

> Pas egyptiečius, sulygindamas jį su negrų gyvulių garbi
nimu.. Bet męs neišvedžiosime iš to, jog fetišinė teorija 
išaiškins visą, egyptiečių gyvulių garbinimą, tik kad egyp- 
tiečių tikėjimąs neturi būti apšnekamas, kaip jis pirmiau 
kad buvo, pavieniui, bet drauge su analogiškais etnografiš
kais ir istoriškais faktais. . <

Įspūdžiai, kokius žmogus įgavo nuo artymiausio jam su
tvėrimo, tariant gyvulių, buvo ypatingai gilus. Kaip žmo
gus, teip gyvuliai turi abelną gyvasties principą ir sanmonė 
šitos giminystės išaiškina _sąjautą kaipo' ir nemėgį, ku
riuos žmogus jaučia prie guvulių. Kartais jis įgauna nema
lonius įspūdžius nuo gyvuliško prigimimo, kartais jis mato 
jame apsireiškimą abelnos gyvasties. Tokiuose suprati
muose sunku yra atskirti simbolišką nuo anemistiško su
pratimo. Neišsivysčiusi sąmonė niekur negali pažinti tikro 
rubežiaus atidalinančio dievišką, žmogišką, ir gyvulišką. 
Laukiniai tankiai yra nustebinami pajiega, išminčia, ar ne- 
permanomybe gyvulių, pav. negrai žiuri į beždžiones kaipo 
į nelaimingus ar kenčiančius žmones. Jungimas prosenių 
su gyvuliais yra labai abelnas, ką Spenceris išaiškina tuo, 
kad įvairus gyvuliai, ypatingai žalčiai slankioja apie kapus 
arba gyvena arti jų. Ištikro, tikėjimas į gyvulišką žmo
giškumą ir žmogišką gyvuliškumą yra labai išsiplatinęs. 
Jį galima rasti pasakose ir gyvulių epikose, kuris iš žmo
nių padavimų perėjo į rašliavą, supratimu apie vilkalokus, 
apsaugojimu visos gyvybiškos gyvasties, kuri tūlose tike- 
jimiškose srityse, ypatingai buddizme, perėjo į priedermę, ir 
mokinimu apie persikilnojimą vėlių, ir daugeliu kitų su
pratimų.

Paminėjus kaikurias pamatines nuomones apie gyvu
lių garbinimą, toliaus peržvelgsime įvairias nuomones, ku
rios rišasi su anomis. Gyvuliai kartais yra garbinami tie
siog viename pavyzdyje, k. a šventasis negfų žaltys Whida, 
arba kaipo visa rųšis, kurios, tokiame atsitikime, nė vieno 
beleista užmušti, šventieji gyvuliai pirmosios rųšies yra 
rūpestingai užlaikomi, jiems patarnauja kunigai ir kunigės 
savo š^entnamiuose, parinktinas maistas ir dailios pataitės 
yra atgabenamos jiems, o pastipus jie yra laidojami su di
dele iškilmė, kaip męs atsižinome ypatingai nuo egytiečių. 
Žinoma, atsitikdavo, kad šventiems gyvuliams apgavus jų 
lūkestis ir nelaimėje nedavus pagelbos, jie buvo baudžiami 
ir užmušami. Įdomut paprotys yra pas tūlas tautas, medžio
klėje užmušus gyvulį prašyti jo atieidimo, idant tuomi nu
ramdyti gyvulio dvasią; kafrai daro tą dramblams, o šiau
rinės azijatiškos veislės meškoms, bet negana to, jie net 
laukia* idant užmuštos meškos galva, kuri yra kabinama 
jų gyvenamose, atgabentų jiems palaiminimus. Pereiga 
nuo tiesioginio gyvulių garbinimo į sudėtinį gy vulių ir die
vų garbinimą tankiai yra neįžyntT męs žinome tik iki tūlam 
laipsniui, kaip tas įvyko. Šitas apsireiškimas atsitinka pas 
civilizuotas tautas, k. a. egyptiečius, garbinusius gyvulį, die
vystei perėjus vėl gyvastin; pas indus, persistatančius savo 
dievus gyvuliniais simbolais ir pas grekus suteikiančius 
dievams gyvulių savybes. Kas tankiai galėdavo atsitikti, 
tai suteikimas naujos prasmės garbinimui gyvulių. Jis 
buvo stumiamas į užpakalį, ir bet užlaikomas ir šventi gy
vuliai tąsyk stodavosi gyva atstovybe arba tik dievystės 
simbolu. Analogija balse ar rašte padarydavo kartais su- 
vedastį (homonymišką ir hieroglyfišką). An£ galo atėjo 

L kunigai ir išdirbo gyvulinį simbolizmą, kuris padaro gyvu
lių garbinimą filozofišku, būtent visuotinos gyvasties gar
binimu, apsireiškiamos pas gyvulį. Šitie trys laipsniai tan
kiai yra randami vienu ir tuo patim laiku įvairiuose. tau
tos sluogsniuose, kas neabejojamai turėjo* būti ir pas

tai ne medžiai patys, ką buvę garbinami, bet dieviškasis de
besių, audrų ar šviesos medis. Įdomu, kad kuone visa niy- 
tologiškoji terminologija, tarytum, susitaiko su šita pažval- 
ga, kadangi debesiais yra lapai, saulės spinduliais šakos, 
žvaigždėmis to medžio vaisiai, ir .tt. Teip pat kitokiais "ir 
daugiau mąstingais bei pasekmingais budais buvo bandyta 
persodyti šventus medžius nuo žemės dangun. Baudissin 
su apstingos ir akylai sutvarkintos medžiagos pagelba sten
gėsi parodyti, jog pas semitus medžiai buvo garbinami tik 
kaipo “gyvybę' tveriančios Dievo, gamtoje apsireiškiančio, 
pa j iegos. ženklai”. Žaliuokliai medžiai, k. v. tarputynmedis, 
ciprisas, paima,, pome, granatas su savo sėklų gausybe ir 
aržuolas, kaipo tvirtybės ženklas, yra šventi dievams,; ir 
ypatingai dievėmš, kurių pajiegą ir veikmę jie simboliškai 
parodo. Kiti šitų medžių, kaip Afrodėtas-Astralės cipri
sas, buvo priimtas grekų teipgi. Iš kitos pusės Robertso- 
nas Smith stengėsi sujungti medžių ir vandens garbinimą 
pas semitus.

Medžių, kaipo gyvų esybių garbinime, galima žiūrėti į 
jų gyvastį kaipo į medžio paties vėlę, arba kaipo į dvasią gy
venančią medyje. Abu sanprotavimai tankiaisusitinka ir 
neretai susivienija. Medžiui yra priskaitoma pajautimas 
ir atjautimas ir jį sužeidus jam bėga kraujas. Manymas 
gyvuliškos ir augališkos gyvybės bei augio giminingumą, 
kad žmonės iš augalų^ar medžių išdygę, kuris dabar pri- 
klausd tik poetiškai kalbai, yra išreikšta mytuose. Toki 
mytai priklauso įvairioms tautoms; jie yra randami pas 
zulus pietinėje Afrikoje, kaipo ir persų bei germanų my- 
tologijoje. Mannhardtas apšnekėjo įvairias manymo pu
ses sulyg medžių vėlių ir medžių dvasių germaniškoje kaipo 
ir klasiškoje senovėje. Medyj gyvenanti dvasia tankiai yra 
skaitoma kaipo globinga pavienio asmens, namo, ar kaimo 
dvasia. Su šitais gyvenimo ar likimo medžiais (Švedijoje 
vadina juos Vardtraed) ankštai rišasi gyvenimas ar pasiseki
mas pavienių žmonių, ar namų, kurių pusėje yra, ar kuriuos 
jie sergsti. Aš nesakyčiau, jog manymas apie sukurinį 
svieto medį Yggdrasil bufyj šiteipos aiškinamas; griežtai 
simboliškas šito svieto medžio aprašymas atrodo man teip 
mažai išaiškinamas animistiškomis nuomonėmis, kaip ir 
simboliškasis dviejų rojaus medžių aprašymas Šen. Įstat. 
ii. Bet Mannhardtas turi teisybę, žiūrėdamas į nuomonę 
apie medžių dvasią kaipo į augio genijų, augmenybės de
moną ir parodė šitą nuomonę skaitlingais liaudiniais papro
čiais ir garbinimo apeigomis, germaniškuose gegužio me
džiuose, grekiškame Eiresione, romiškame Arbor intrat, ir 
tt., kurie ėjo drauge, ar turėjo atvesti atmainą meto laikų, 
arba gerą piutį. - Bet abejojama, ar Mannhardtas turi tei
sybę, statydamas čion laukinius žmones ir miško dvasias, 
kuriuos jis atranda germaniškoje ir klasiškoje senovėje, bet 
kurie teipgi apsireiškia kitur, pav. Indijoje, kaipo pulkas, 
sekantis paskui Sivą, kadangi jie greičiau priklauso prie 
elementariškų ir gamtiškų dvasių. Aš bent priskaitau drya- 
dus, bet ne centaurus ir faunus, kaipo priklausančius prie 
medžių garbinimo. Nėra aiškesnės prierodos nuomonei, 
jog medžiai buvo laikomi gyvomis esybėmis, kaip papro1 
tys medžių sutuokimo, kuris Indijoje ir po šiai dienai yra 
apvaikščiojamas sti didele iškilme. Augštesnės civilizacijos 
laipsniuose dendolatrija arba aržuolų garbinimas oficia 
liškai yra užlaikoma tūluose rituališkuose veiksmuose. Bud- 
dizmas linksta prie to labai-: pasakose apie pirmesnį Bud- 
dos gimimo, jis apsireiškia keturiasdešimts tris kartus kai
po medžio dvasia, medžio šakelė, po kuriuom jis įgavo Bud- 
dos augštybę, tapo nunešta ir pasodyta ant Ceilono salos, 
kur ji aplaiko tikėjimiškus pagarbinimus; paminklai teipgi, 
su kuriais Fergussonas supažindino mus, liudija buddistų 
medžių garbinimą. Medžių garbinimas klėsti daugelyje 
apeigų pas grekus ir romėnus, per viešas šventės (Pija- 
nepsia, Thargelia, ir tt.). Męs jau paminėjome, jog jis 
vis dar tebegyvuoja žmonių papročiuose.

Budas medžių garbinimo buvo įvairus. Šaknys buvo 
šlakstomos aukos krauju;* maistas ir kitos dovanos buvo 
dedama po medžiu, ar kabinama ant jo šakų; buvo skudur- 
medžiai, nukabinti visokiais sklypais ir siūlais. Žmonės teip
gi šaukėsi prie medžių nulėmimams ir manė, jog jie girdi 
juos vaitodami viršūnėse; Dobonos aržuolas, Nagrano pai
ma Jemene ir aržuolas paminėtas Teis IX. 37 priklausė prie 
šitos rūšies nulemiančių medžių. -

Bet kiti augmenys teipgi buvo šventi. Tikėjimas į ap
saugojimo ir atgriebimo sveikatos, apturėjimo ilgo amžiaus 
pajiegą, kuri abelnai buvo manoma esanti vandenyje ir 
augmenyse, yra parodyta, kaipo buvusi indogermaniškoje 
senovėje, Rig-Vedos, Avestos ir žmonių tikėjimo. Daug 
augalų įgavo didelę tikėjimišką svarbą. Indijoje ir Persi
joje buvci toksai augalas soma ar haoma, iš kurio šventas 
gėralas'buvo daromas; tasai augalas išėjo į galingą dievystę. 
Bramanizme, kaipo ir buddizme lotus augalas buvo laiko
mas didelėj garbėj. Indijoje po šiai dienai garbintojai 
Višnu garbina augmenį tulasi. Keltiškojoj, kaip ir germa
niškoj senovėj amalo šakelę lošia svarbią rolę.

Ter^> tikėjimiškų supratimų vargiai yra toks daugpūsiš- 
kas, kaip garbinimas gyvulių. Jame galima surasti įvai
riausi pajautimai ir nuomonės įvairių civilizacijos laipsnių 
ir visai butų klaidinga priėmus abelną pradžią ir vieną iš-' 
aiškinimą viskam. Jei vediškasis indas pavadina debesius 
dangaus karvėmis, ui tas nieko neturi bendro su karves 
garbinimu kaipo švento gyvulio, kuris net musų laike pri
veda Indijoje prie kruvinos karės su anglais, nepasigailin- 
čiais šito tikėjimo, o kaip senoviškieji germanai dėdavo indą * 
su pienu namą sergstančiam žalčiui, tai tas nieko bendro 
neturėjo su supratimu apie kovą terp dieviškojo dievaičio 
ir tamsaus žalčio demono. Todėl męs turime tei
sybę, leisdami sau čion teipgi įrankius išaiškinimus viso
kioms apsireiškimų grupoms. Terp tų, žinoma, yra kiti, 
ką neišaiškina nieko, ir pasirodo neturį jokios vertės. Jei 
męs, kaip Grimm daro lygšiol, išvesime kaipo vieną iš svar
biausių priežasčių gyvulių garbinimo, jog “sulyg pavieniais 
dievais jie buvo iki tūlo laipsnio tarnystėje pas juos”, tą
syk tai lygiai bus tas, kas reikėjo išaiškinti, šitas, galbūt, 
daugiausiai ir buvo, kad garbiniiųas gyvulio kilo neprigul- 
mingai nuo garbinimo dievo, bet su juo susiliejo, arba 
kokiu-nors budu prisitaikė prie jo. Tą patį galima pasakyti 
apie daugumą kitų išaiškinimų, kurių mfi nereikalaujame

DABARTINIS FINANSINIS 
EUROPOS VALSTYBIŲ PA-

A DĖJIMAS.
Skolos svieto tautų, kaip mes 

žinome jas dabar, savo *pradžių 
ima iš devyniolikto ir dvidešimto 
metašimčių ir ’ remiasi tautiška 
tvarkadarybe bei veiklumais ir pa
tikėjimo taislo išsidirbimu. Jos 
yra skiriamas ir sprendžiamos įsta- 
tymdaviškų keletos šalių galybių. 
Besididinantis valdžių atsidavimas 
vis besidauginančioms tautiško 
jungtinio gyvenimo pakraipoms, 
ypatingai didžiųjų tautiškų darbų 
tvėrimui, kaipo ir karui, priveda 
kartais prie didelių išlaidų, ku
rioms pądengti paprastų įplauki
mų neužtenka. Tokiu budu Euro
pos tautiškos skolos išaugo bai
sios. Bet skaitlinės, parodančios 
šitų tautiškų skolų apštį, nepadaro 
pagrindo apskaitymui tam tikros 

- šalies ar valstybės turtingumo, ar 
bėdinumo, kadangi darant tokių 
apskaitų, visuomet reikia atsižiū
rėti į tautiškų nuosavybių ir už
siėmimų , vertę. Todėl paduotos 
’ribltttnes nereikia imti tikroje žo
džio reikšmėje, nors jos gali duoti 
supratimų apie pastebėtinų tautų 
veiklumų.

Sulyg laikračio “Manual of Po- 
litical Science’*, viso Europos tau
tų skolų 1785—89 metais buvo 
$2.070.600.000; 1814—18 metais 
iki $7.213.800.000; 1845—48 m- 
— $7.967.000.000 * Paskui .jos dar 
daugiaus pasididino; iki 1874 m. 
pasiekė $18.027.800.000

1845 m. Didžiosios Britanijos 
tautiška skola buvo didesnė negu 
kokios kitos Europos šalies, ji pa
siekė $3.819.200.000, kuomet Pran
cūzijos skola siekė tik $792.000- 
000. 1874 m. po pragaištingam
karui su Vokietija ir po apmo- 

• kėjimui penkių milijardų karo lė
šų Didžiosios Britanijos ir Pran
cūzijos įsiskolinimo atnaša atsi
mainė, Prancūzija buvo įsiskolinu
si tuomet $4.350.200.000, kuomet 
Didžioji Britanija tik $3.776400- 
000. Nuo to laiko Prancūzija pe
reina visas Idtsa tautas. Sulyg 
“La Statistiųuė Internationale dės 
Valeilrs Mobilįeres” VIII praneši
mo, paduoto Alfredo Neymarcko 
1908 m. tautiškos Europos skolos 
nuo 1866 m. išaugo iki šitokių 
skaitlinių, apskritais skaitliais; 1866 
m. jos siekė $13.200.000.000; 1870 
m. — $15.000.000.000; 1887 m. — 
$23400.000.000; 1906 m. — $29- 
600.000.000 Palukenos išmokėtos 
už šitas milžiniškas sumas pripuo
lamais metais: $480.000.000, $600- 
000.000, £1.010.000.000 ir $1.340- 
000.000.

Paskutine dvidešimties metų 
abelna Europos skolų suma pasi
daugino šešiais milijardais dol., o 
palukenų kas metas išmokėta kuo
ne du milijardai dol., o kasmeti
nės išlaidos kariumeniškiems tiks
lams siekia- keturių šimtų milijo
nų dol. Abelnos kariumeniškos 
išlaidos šiteipos kas metas kokiais 
dviem šimtais milijonų doi. iš
eina daugiau, negu mokamos už 
skolas palukenos.

Prancūzija savo tautiškomis sko
lomis pereina visas kitas šalis, o 
teipgi palukenų didumu. Šitas ve 
teisinga ne tik sulyg abelnos 
kas metas mokamos palukenų su
mos, bet ir sulyg dalies pripuo
lamos ant kiekvieno gyventojo. 
Rusijoje gi, nors valstybės skola 
išneša keturis penktdalius Pran
cūzijos skolos, bet palukenų išpuo
la ant kiekvieno žmogaus ne kų 

(Tąsa ant 5 puri.) „ J

egyptiečius. .
BeF męs, anaiptol, nesisakome aiškiai ir galutinai iš

painioję susimazgiusius šito kulto siulus. Tas neteip yra. 
Męs vargiai tepalytėjome didžiąją simbolišką svarbą, ku
rią gyvuliai įgavo mytuose ir apeigose. Šita svarba, ži
noma, gali būti perdėta ir klaidingai išreiškiama. De Gu- 
bernatis deda ruytologiškuosius gyvulius visai į dangiškas 
sritis ir sutveria “dangiškąją zoologiją”, kurioje gyvuliai 
stojasi debesių, perkūnijos* saulės simbolais, ir tt. Lenor- 
mant savo aprašyme Semiramis myto permainė žuvis ir 
balandžius semitiškosios mytologijos į gamtos vandeninių 
ir ugninių principų atstovus. Baudissin teipgi eina pertoli, 
užgindamas, jog semitai garbinę gyvus gyvulius ir sakyda
mas, jog pas juos jie esą tik paveikslinėmis dangiškųjų die
vų ypatybių atstovybėmis; teip pat Reville, dedąs kuone iš
imtiną svarbą ant to gamtinio simbolizmo, kuris stato mė
nesį kaipo paukštį, saulę kaipo žuvį, juras ip žaibus kaipo 

Į žaltį. Šitas viskas neteisinga, arba vienpusiška; bet kas 
neužginčijamai teisinga, tai tas, kad mytiškoji kalba ir su
pratimas neatmetamai pripažįsta tokį gyvulinį simbolizmą. 
Žaltys, su kuriuo Indijos, Persijos ir Egypto mytologijos 
dievai ar didvyriai kovojo, yra tamsus debesinis žaltys; 

į žaibai teipgi yra tankiai išreiškiami žalčiu. Kiekviena 
į mytologija duoda prierodas patikrinimui musų tvirtumo, 
nors kartais yt*a nelengva surasti, ar męs galime aiškinti 
dalyką kaipo gamtinį simbolą, ir kaip tą padaryti. Dabar 
męs nurodysime tik į didžiąją svarbą, kokią turėjo slibinai 
ir tigrai Čhinuose, kaipo veikiamosios ir neveikiamosios 
gamtos pusės ir tpdėl kaipo pamato atstovai visai dievini
mo sistemai. .................... .

Surašąs gyvulių, esančių tikėjimisko garbinimo tiks
lais, jei galima butų pilnai jį paduoti, apimtų visokius gy- 

i vulius — laukinius, naminius, pavojingus ir naudingus, 
bijomus ir mylimus, šliaužiančius, lekiančius, bėgančius ir 
plaukiančius. ' Vienius didelė galybė yra priskaitoma, ki
tiems tik aprybotas veiklumo skraitas. Jei męs norėtume 
išskaityti kaikiiriuos gyvulius, kurių garbinimas labiau
siai išsiplatinęs, tai męs atrastume, jog pas germanus di
delė garbė "buvo teikiama ožkoms, buliams ir arkliams, 
kaipo nulemiantiems gyvuliams; pas šiaurines Europos, 
Azijos ir Amerikos veisles turime paminėti mešką. Bet 
jokis gyvūnas nėra toks svarbus ar teip labai issiplatinęs, 
kaip žaltys, kuris arba tikėjimiškai garbinamas, arba bijo
mas perdėm po visą svietą, išėmus kaikurias saitas sahs, 
kur žalčių nėra. Čion veikia įvairiausi motyvai. Daug 
niekiškų nuomonių buvo išreiškiama apie žalčių garbini
mą ir žmonės stengiasi surasti visokias sanprotaujamas nuo
mones. Męs norime laikytis šalyj nuo tokių nesuprantamų 
nuomoniavimų ir norime nurodyti tik < svarbiąją zakių 
Senimo puU Žalčių garbinimas yra ypatingai prigim- 
SAfrikosPiręAmerito negrams laukinėms gentems kai
po ir civilizuotoms veislėms Meksikos ir Peruvijos.

_____ erarbinant Nadziaius, o CrraiKijoi£

ir Romoje žymės žalčių garbinimo nevisai išnyko net ii 
oficijališko kulto. Negalima užginti, jog panašios žymės 
teipgi atsitinka Sename Įstatyme. Įdomu, jog žalčiai kar
tais pasirodo antagonistiškomis pajiegomis pasipriešinan
čiomis dievams, kartais kaipo draugiškos globingos dva
sios. Męs susitinkame su pirmaisiais jau minėtame pa
vyzdyje indiškoje Vritra, persiškojo Aji Dahaka, egyptiško- 
jo Apep, eddiškojo kirmino iš Midgarto, prietam visur pas 
semitus, kur žaltys atstovi “tamsias gamtos pajiegas, neor
ganizuotąjį chaosą” (Baudissin).- Iš kitos pusės, graikų 
garbinime Asklepijaus žaltys yra simbolu ątsigriebimo, at- 
naujėjimo ir augio; romiškasis genijus priėmė žalčio pavi
dalą, o germanų liaudiniame tikėjime jis yra sargine namų 
dvasia. Pranašiškoji žalčio svarba yra labai išsiplatinus. 
Sename Įstatyme jis yra vadinamas išmintinguoju gyvunu; 
daugelyje atsitikimų jis duoda nulėmimus teip, kad prie 
Markaus Aurelijaus, apgaudinėtojas Abonatichus, nore- , 
damas suorganizuoti naują kultą su orakulu, negalėjo rasti 
nieko geresnio per šaKio gimbolą. * Išėmus žaltį, jokis,gy
vūnas nebuvo garbinamas riragiau per paukščius. Žmonių 
tikėjimas riša įvairius paukščius su laime ar nelaime; ge
gužė, juodvarnis ir varna plačiai yra laikomi likimo paukšr - 
čiais. Vėliaus apsistosime daugiau ant pranašiško mokslo, 
atkreipiančio ypatingą atidžią į paukščių ženklus. , •

Neminėjome dar vienos svarbios formos gyvulių gar
binimo — garbinimo gyvulių, kaipo totemo, nuo kurio, kair 
po savo prosenio, gentes gavo pradžią. Žodis Totemas, 
kurio tikra forma lygšiol nėra tikrai žinoma, yra perimta 
nuo Amerikos raudonodžių, pas kuriuos šitas supratimas 
pirmiausiai atkreipė atidžią į save. Nuomonė ir paprotys, 
su ja surištas buvo tie, kad gentė turėjo vardą ar ženklą 
tūlos gyvulių rųšies, k. v. karvelis, vilkas, meška, ar žaltys, 
ir tt. (kartais teipgi augalo). Tasai gyvulys tąsyk buvou 
skaitomas gentės protėviu, buvo laikomas garbėje ir jo^ 
kiu budu nebuvo užmušamas narių tosios gentės; šitas iš 
dalies gali išaiškinti išsiplatinusį draudimą kaikurių mai
stų. Iš kitos pusės, tasai gyvulys buvo .gentės ir jos pa
vienių narių draugų ir padėjėju. Šitas tikėjimas yra su
jungtas su tūla draugijine įstaiga, žinoma abelnu matriar
chato vardu, kuri yra ypatingai tame, jog gitninjngumas 
yra skaitomas tik nuo moters pusės ir kad to paties totemo 
asmenys niekuomet nesituokia savytarpėj. Tokios tote- 
miškos gentės buvo randamos netik terp Amerikos raudon
odžių, bet ir terp australiečių — totemas ten yra vadina
mas Kobong — ir terp daugelio kitų žmonijos veislių. Ne
seniai, zpasidekavojant ypatingai Maclennanui, plotas, pa
skaitomas totemizmui, gana labai pasididino: negana to, 
kiti net bandė išvesti nuo jo visą gyvulių garbinimą, ar 
bent, su lyloru, atrado jame svarbius gyvulinio garbinimo 
elementus. —Daug nurodo ton pusėh. Nors dar nė' viens 
iš svarbiausių egyptologų nepriėmė to, bet labai norėtųsi 
šitą teoriją pritaikyti prie egyptiškojo tikėjimo, kur tiek ‘ 
^aug gyvulių yra garbinama pavieniuose provincijose. Se
novės šeimynų įstatymų ir indogermaniškų veishų tikėji
miškų papročių tyrinėjimas teipgi paduoda argumentus pa
laikymui šitos nuomonės. Galiaus naujas patvirtinimas 
atsirado ten, kur jis negalėjo būt laukiamas, būtent semitiš
kose studijose. Varduose ir išmėtytuose ruožuose, suteik 
kiančiuose mums žinias apie gentišką senovės arabų ir1 \ 
izraelitų gyvenimą Robertsonas Smith atrado patvirtinimą 
Maclennano teorijos, jog totemizmas padaro draugijinio 
gyvenimo laipsnį, kurį semitai teipgi perėjo. Stade teipgi 
pritarė šitam. Teisybė, kad šitas klausimas, kuris pri
klauso daugiau mokslui apie draugiją negu tikėjimo istori- 
jai*), nėra dar nuspręstas; Maclennanas gi rado stiprų

•) Ii knygų apie šituos klausimus, moksliškai gvaldomų dvidešimts 
penki metai atgal, paminėsime — J. J. Bachofen. Das Mutterrecht 
Eine Untersuchung ueber die Gynaikakkratie der alten Welt nach ihrer 
religioesen und rechtllchen Natur (1861); J. F. Macleunan, Prlmitive 
Marriage (1865); L. H. Morgan, Systems of Consanųuinity and Affinlty 
of the Human Family (1870) Slr Henry Sumner Maine, Aneient Law 
(1861), Dlseertations on Early Law and Custom (1882); G. A. Wilken, 
Daa Mairiarchat bei den alten Arabėm (1884); W. Robertson Smith, 
Kiuhlp and Marriage in early Arabta (1885) ir neseniai jo Išleistos 
Burnett Lecturos (1889).

priešininką Sir Henry Sumner Maineyje, patriarchališkos 
teorijos apgynėją. Męs čion norėjome tik parodyti, jog 
totemizmas padaro gyvuliško garbinimo šalį, — kuri nė
ra rubežiuojama vien keliomis Amerikos ir Australijos 
gentėmis.
- Idant neapleisti nieko svarbaus, čion pridėsime, jog 

gyvuliai ne tik yra laikomi šeimynų veislių ir genčių pro- 
seiiiais, bet teipgi lošia rolę kaikurių miestų įsteigimo my
tuose, k. v. vilkė Romos įkūrime, kiaulė Albos, šernas Efesų 
ir meškos Berno, ir tt^ rolė gi šiteip gyvulių lošiama tan
kiai duoda nurodymą busimojo miesto padėjimo.

13. GAMTOS GARBINIMAS.
Gamtos, dangaus ir žemės, saulės, mėnesio, vandens 

ir ugnies garbinimas priklauso prie primytiviškiausių iri 
abelmausių garbinimo formų. Jį randame pas laukines gen
tes greta su animizmu ir tankiai susimąišitlsi su juo. Pas 
civilizuotus tautos tikėjimas į daugiau asmeniškus dievus 
nenusmelkė jo visai ir greta su šitais dievais dovanas ir 
garbė tankiai yra duodama medžiagiškai gamtai. Beto, už
pakalyj mytų ir ceremonijiškų papročių oficijališko tikė
jimo, tankiai gali būti randama liekanos gamtos garbini
mo, ir net dvasiškai augščiausiuose tikėjimuose gamtos gar
binimas pasilieka žmonių papročiuose. Su šitų daugpusiš- 
kų atnašų pagelba gamtos garbinimas ypatingai rodosi pri-1 
taikomas paakinimui mus ant tikėjimiško ūgio vienumo. 
Tyloras todėl ir tie, ką su juo susitaiko, labai geidžia sta-f 
tyli jį kaipo jungiamąją grindį terp fetišizmo ir politeizmo, 
nors jis priverstas yra pripažinti, jog pavieniniai šito pro
ceso laipsniai nesuteikia jokio tikresnio apsklembimo. Įvai
rias pažvalgas į šitą dalyką aprašysime, apskelbdami tikėji
mo pradžią. Žiūrint į plačią prasmę, Tyloro priduodamą 
animizmui, išeina, jog jis prirašo jam- gamtos gyvybiškumą 
teipgi, ir kadangi šiame atsitikime vėlė ir dvasia apgyvena 
medžiagiškus daiktus, tai gamtos garbinimas yra priskai- 
tytas prie supratimo apie fetišizmą. Fetišizmui męs davė
me siauresnę prasmę ir išemėme iš jo, ką Schultze vadina 
“nauju dalyku”. Pasirodo, jog i|tikro nėra galimu žiūrėti 
į gamtos garbinimą, tikrų-tikriausiai numojantį ant origina
liškumo, kaipo į fetišizmo išsišakojimą, kuris yra origina
lišku. Kokios vietos juodviejų susidūrimo nebūtų, visgi 
geriaus yra drauge su Reville atskirti gamtos garbinimą 
(kurį jis vadina naturizmu) nuo animizmo. Lygiai teip 
pat yra sunku pasakyti rubežius gamtiškdjo garbinimo 
priešingoj pusėj. Tikėjimų paskaidymas parodo, kaip di
delis plotas daugelio yra skiriamas gamtos garbinimui. 
Teisybe, negalima abejoti, jog mytoiogiškas politeizmas nė
ra visiškai perėjęs kiton laipsnio pusėn, bet čion dievai 
tikrai yra daugiau negu asminamos gamtos esybės, nors dau
gumas jų pfiskaitomybių ir piktenybių, daugumas mytų ir.



Kiek senovės Graikai ir Romėnai pri 
aidėjo prie pastumėjimo gamtos 

mokslų priekyn.
Iš VISOKIŲ AUTORIŲ SULASĖ

Jonas Šliupas, M. D.
irchaldejiškojo Saros arba perijodo 18 metų 

10 dienų, kurs patikrina reguliariską atsikar
tojimą eklipsos. Graikus, kurie, pirma jo lai
kų, pasitenkino jurėn leisties pagal Didęję 
Mešką — grubus prisiartinimas šiaurėn — jis 
supažindino su mažesne konsteliacija to var
do, daug geresjpiu keliarodžiu jūreiviams. Vie
nok jo systėmoje buvo itin daug navatnumų. 
Tarp^kitų dalykų, jis tikrino, kad žvaigždės 
susideda iš ugnies, ir kad žemė yra centru 
visatos. J • /

Anaksiniandras, sūnūs Praksiado, o moky
tinis ir draugas Thalio, gimė Milete 610 m. 
prieš Christų ir mirė 546 m. Vyriausia jo 
studija buvo matematika. Sako — jis išradęs 
prakypumą (obliquitas) ekliptikos ir tatai mo
kinęs. Rodos, jis naudojosi gnomonu suse
kimui saulėgrįžų (solsticijų) ir ekvinokcijų. 
Išradimas geografiškų žemlapių taip-gi jam 
esti priskaitomas. Kaipo filozofas, Jis mą
stė apie pradžią (archė) matomojo svieto, ir 
principu to sakė esant to apeiron (begališku
mą, neapsklemtinuma); nežinau, ar tatai žen
klina daugskaitlingmną pasaulių. Manoma 
yra, kad tas Anaksimandro neapsklembtinas 
principas tolyginasi chaosui kitų filozofų. Iš 
jo jis išvedžiojo visus priešpryšumus, kaip šil
ta ir šaltą, sausą ir drėgną, atsirandant per 
nuolatinį judėjimą, ir kad viskas .vėl grįžta 
atgal į jį. Kaip tie priešpryšumai — anot jo 
— susitaiso, lyginai kaip apie jo hypotėzą, ko
kiu buriu iš jų pasidaro dangiškiejie kūnai, 
neturime tikros žinios. Rodos, jis netikėjo į 
užgimimą jų (tikrojo prasmėje to žodžio), 
bet manė, kad begaliniai atomai ar vienatos, 
iš kurių arche (pirmapradinė medega) susi
dėjo, tik atmaino savo atnašias vietas ar sto- 
venes, paklusnus būdami judinančiai galybei, 
juose esančiai. Tarp jo ypatingų nuomonių 
randame, kad saulė esanti augščiausioje šalyje 
dangaus, kad savo apemyje yra 28-kart dides
nė už žemę (kurią tvirtino sukanties aplink 
savo ašį), ir kad panėšauja į cylinderį, iš ku
rio tek.a nuolatinė srovė ugnies; kad eklipsos 
pasidaro užsikemšant skylėms, per kurias 
ugnis teka; £ad mėnulis, kurio šviesa esti re
flektuojama nuo saulės, taip-gi esąs cylinde- 
riu 19-syk didesniu už žemę; ir kad mėnulio 
vaizdomainos (fazos) pasidaro per praky
pumą pozicijos, o eklipsos — per pilningą ap
sisukimą. Jis mokė, kad žemė turi pavidalą 
velano arba cylinderio, ir kad ji plauko vidu
ryje visatos, kad ji pasidarė saulei išdžiovinus 
drėgmę, ir kad gyvūnai tapo pagaminti iš 
drėgmės.

Anaksagaras, vienas iš kilčiausiųjų filozor 
fų Joniškės mokyklos, gimė Klazomenuose, 
Jonijoje, 500 m. prieš Christų. Jo šeimyna 
buvo kilta ir turtinga, ir todėl jis galėjo pasi-, 
svęsti tyrinėjimams. Vienok jis pats, regis, 
turtų nevaldė, bet pavedė saviems giminai
čiams. Susilaukęs 20 metų amžiaus, jis kako 
į Atėnus, kur, bį^nt laikui, įgyjo garsų var
dą, ir turėjo keletą prakilnių mokytinių, tarp 
tų: Periklį, Euripidą, Sokratą ir Archelaų. 
Galiaus, apskųstas už įžeidimą dievų, jis ta
po mirtim pasmerktas. Vienok ištarmė tapo 
atmainyta išgujimu iki mirčiai per iškalbu
mą Periklio. Jis prasišalino į Lampsaką pa
gal Hellespontą, kur ir mirė, susilaukęs 73 
metų amžiaus. Senis su išdidumu sakydavo 
išgujime: “Ne aš netekau Athėnų, bet Athė- 
nai neteko manęs”. Kada jau merdėjo, mie
sto rAigystratas klausėsi, kokios garbes jis lai
dojamas norėtų^ 
diehį”, buvo k

Duokite vaikams šventa- 
Ivinio atsakymas, ir 

per keletą šimtmečių kliena jo mirties buvo 
minima visose mokyklose Lampsako.

' Nelengvu yra atsiekti nuomones Anaksa- 
goro filozofijoje, nės tik trupiniai jo veikalų 
teužsiliko, o ir tie kartais vieni kitiems prie
šinasi. Vieną dalyką žinome, kad jis giliaus 
pažinojo fyziškus įstatymus negu jo prano
kėjai ar sągadyniečiai. Absurdai jam pri
skaitomi nieko neatrodo, nėsa jo gadynėje 
mėginimas išaiškinti nors keletas gamtos ap
sireiškimų turėjo drauge eiti su svajonėmis. 
Dideliu pridėjimų prie senovinės filozofijos 
buvo jo mokymas apie pradžią visų dalykų. 
Jis manė, kad visa medega iš pradžių buvo 
padėjime atomų; kad tie atomai, be 
galo skaitlingi, ir be galo dalytini, bu
vo nuo amžinųjų amžių, ir kad iš to bega
linio chaoso mažmenų tvarka tapo įvenlinta 
per įtekmę ir veikmę amžinosios išminties 
(nous). Jis taip-gi tvirtino, kad visi daigtai 
yra tik sukroviniu šitų atomų, ir kad šmotas 
aukso ar geležies ar vario susideda iš neper
manomai smulkių dalelių tos pačios medegos; 
bet — anot jo — daigtai įgyjo savo pavidalą 
ne iš netyčių ar per aklą likimą, bet per veik
mę anos “žiedžiančios dvasios”, kurią jis ap
rašo kaipo begalinę, savgalingą, ir su niekuo- 
mi nesumieštą. “Nous — jis sako — yra ty
kiausia ir smulkiausia iš visų daigtų, ir turi 
pilningą žinią apie visąką, ir begalinę galybę”. 
Jis tikėjo dangų esanti kietu skliautu; žvaigž
dės — tai akmens, augštyn mesti nuo žemės 
kokia-nors smarkia konvulsija, ir padegti 
ėtheriu, kurs nuolatos dega augštutinėse ša
lyse visatos; Paukščių kelias — tai žemės 
šešėlis saulė — tai deganti kaugė akmenų, 
didesnė už Pelofonnėžą. Jis sąprotavo, kad 
kaip žemė, taip-pat mėnulis turįs gyventojus, 
kalnus, ir lankas. Jis įgyjo tūlas apitikres]

nuomones kasi ink priežasties mėnulio šviesos 
laumes juostos, vėjų ir garso.

. Pythagoras, įsteigėjas itališkosios moky
klos filozofijoje, buvo kiltu astronomu, ir toli 
pralenkė savus pranokėjus. Gyvenimas jo 
tapo aptamsintas daugybe legendų ir neįtikėti
nų pasakų. Gimė (apie 570 m. prieš Chri
stų) ant salos Samos, kaipo sūnūs pirklio 
Mnėsarcho (anot kitų signetų įrašytojo), gy
veno laikuose Polykrato bei Tarkvinijaus Su- 
perbo (540—510 m. prieš Christų). Sako jį 
buvus mokytiniu Pherekydo iš Lyros, Thalio 
ir Anaksimandro; jis keliavęs beveik per 30 
metų, aplankė Egyptą ir svarbesnes šalis Azi
jos, net Indiją. Egypte, gal-but, jis išmoko 
doktriną Metempsychozies (perėjimo vilnį), 
ir perėmė mystiškus įmonius; asketizmą, ir 
įpatingumus dijėtos ir drapanos, nupiešiamus 
pobūdį pythagorėnų mokyklos.

Kelionėse subrendo plianai Pythagoro; bet 
sugrįžęs į gimtinę salą, negalėjo gyventi dėlei 
tyranijos Polykrato, ir to dėlei apsibuvo,Kro- 
tonos mieste, pietinėje Italijoje, kur trumpa
me laike įgyjo neapribotą įtekmę 4nt gyvento
jų ir įsteigė garsią pythagorėnų broliją (a la 
zokono Igno Loyolos) iš 300 turtuolių ir kil- 
tesnių žmonių, su apžadais tyrinėti filozofiš- 
ką systemą savo vadovo ir glamonėti asketiš
kus papročius bei religiškus įmonius, pasiūly
tus jojo. Toji filozofiška mokykla ir reli
giška brolija veikiai įgyjo taip-gi politišką 
galybę, kurią panaudojo labui aristokratijos. 
Sako, jis padidinęs savo įtekmę prileidimu mo
terų — ko kiti senovės galviniai nepadarė — 
lankyti savo lekcijas ir pamokvmus. Tačiaus 
apie vidujinį sutvarkymą ir grosą šitos bro
lijos mažai kas žinoma; tik vist sutaria tame, 
kad kas buvo daroma ir mokoma tarpe jos są
narių, buvo gilioj paslaptyje laikoma nuo iš
laukinio' svieto.

Stropiai parinktiejie sąnariai, kame Pytha
goras daug tikėjęs į savo pažintis fiziogno- 
mijos, turėję pereiti ilgą laiką probacijos, kur 

' išmėginamas buvo jų kantrumas ir susivaldy
mas. Mokiniai buvę visatinai padalinti į eso- 
teriškus, prileidžiamus prie augštesnių doktri
nų ir pamokyTnų, ir eksoteriŠkus, kurie gau
davę visatinus pamokymus. Gyvuliškas mai
stas buvo uždraustas, ir, be abejonės, blaivu
mas buvo labai reikalaujamas. Mokyme, daug 
atydos dėta ant matematikos, muzikos ir astro
nomijos, ir gimnastika įėmė svarbią vietą la
vinime. Religiškas mokslas buvo suteikiamas 
taip vad. Phytagoriškošė Orgijose ar Myste- 
rijose. Mokytiniai turėjo neapribotą pagarbą 
savo mokytojo (ką liudija žinomasai išsitari
mas: ipse dixit), buvo prisirišę prie vienas 
kito, bet labai neapkentė savo išlaukinio svieto.

Politiškoji galybė, vartojama tik labui ari
stokratijos, sukeldino liaudyje pavydą ir ne- 
apikantą, dėlei ko galiaus brolija pairti tu
rėjo. Karas tarp miestų Krotonos ir Syba- 
ries kurioje pythagorėnai ėmė žymų dalyvu- 
mą, pasibaigė išardymu pastarojo miesto 
(510 m.), ir dabar pythagorėnai latiaus negu 
pirma užsispyrė prieš liaudies partiją. Įvyko 
smarkus sukylimas; namas, kur vadai pytha
gorėnų buvo susirinkę, tapo padegtas, ir dau
gelis dingo gaisre. Tolygus sukylimai kilo ir 
kituose miestuose pietinės Italijos, kur pytha
gorėnų kliubai buvo surengti, ir pythagorėnų 
politiškoji galybė tapo visur nusmaugta, nors 
kaipo filozofiška sekta jie išsilaikė dar per 
ilgus metų metus. Pats Pythagoras, sako, pa
bėgo į Metapontum, ir ten mirė'504 m.; bent 
jo kapas ten rodomas buvo Cicerono laikuose.

Sako, Pythagoras pirmas priėmęs titulą 
filozofo (išminties mylėtojo) ažuot vardo so
fos (išmintingas), kaip galviniai pirmiau bū
davo šaukiami . Neabejotina, kad jis laikėsi 
doktrinos apie transmigraciją vėlių kunuosna 
žmonių ir kitų gyvūnų. Šiaip sunku yra tik
rai žinoti Py’thagoro filozofijos systėmą, nės 
priversti esame remtiesi kbmpiliacijomis vė
lesnių raštininkų (labiausiai Diogeno Laer- 
tiaus, Nauja-Platonistų, Porphyriaus ir Jam- 
blicho). Mokykla buvo linkusi galvoti apie 
abstrakcijas kaipo vieninteliai tikrą pagrindą 
mokslui ir skaičiui; anot pythagorėnų, tik 
skaitlinėje tėra galima užtikti absoliutiškas 
tikrumas; skaitlinė yra esybė visų daigtų, net 
— tulu mysterišku budu — pačiais daigtais. 
Atitrauktu principu viso tobulumo buvo Vie
nas ir Finitum (galas, o netobulumo — Daug 
ir Infinitum (begalinis). Ant tos pačios dok
trinos rėmėsi Muzikos teorija; Systėma Visa
tos, manorųos kaipo Kosmos (viena harmo- 
niška čielybė), susidedančios iš 10 dangiškų 
kūnų, besisukančių aplink Cenarišką Ugnį, 
Židinį ar Aukurą Visatos; ir garsinga doktri
na Harmonijos Sferų, , muzika, padaroma 
(kaip manė) judėjimu šitų dangiškų kimų, 
kurie buvo sutaikyti protarpiais sulyg įstaty
mų harmonijos, sudaranti kiltą MuzikaTišką 
Skalę. Etiškas mokymas pythagorėnų buvo 
tyras ir dvasiško budo; Dorą laikė už harmo
niją dvasios, prisiartinimu prie dievystės; su
sivaldymas, tikrumas ir vaiskumas širdies, 
sąžiniškumas bei ’ ^mokumas reikaluose gy
venimo — regis - ivo žyme jų pobūdžio.

Visokeriopi išradimai muzikoje, astrono
mijoje ir matematikoje buvo priskaitomi Py- 
thagorui; tarp kitų, propozicija dabar žinoma 
kaipo 47-ta Euklydo (knyga I). Juk jis pa
skelbė, rods ant išsvajotų pamatų, teoriją, ku
rios teisybė vienok tapo vėliau atrodyta, kad 
saulė yra centru planetariškojo svieto, ir ka i 
žemė sukasi aplink ją. Pythagoras taip-gi 
pirmas mokino, kad Aušrinė ir Vakarinė yra 
iš tiesų viena ir ta pati planeta. Bet Pythago
ro pažvalgos mažai ar suvis nerado palaiky
tojų iki Koperniko laikų. Jis pirmas įvezdinęs 
tarpan graikų tikras svarstykles ir mieras. 
Jis pramanė padauginimo toblyčią, ir 
L ^Toliau bus).

(Tąsą nuo 4 pusi.), 
daugiau kaip vienas Jrečdalis pri
puolamo Prancūzų valstiečiui; ta
čiaus mokesčių sunkenybė Rusijo
je daug sunkiaus turi gulti ant 
gyventojų dėl menkesnių jų pel-

Kokiais milžiniškais žingsniais 
tautiškos įvairių Europos šabų sko
los nužengė paskutiniais laikais, 
galima matyti is šito: 1906 m. Vo
kietijos skola pasididino $654.000- 
000; Belgijos $124.000.000; Pran
cūzijos $87.000.000, o Didžiosios

Austrija (ISkn; ..... 
Belgija (1907)..........
Bulgarija (1906) • • 
Danija (1906) .■•••• 
Suomija (1906)........
Prancūzija (1907)... 
Vokietija (1907) .... 
Did. Britanija (1906) 
Graikija (1905)........
Vengrija (1905)........
Italija (1906)........į.
Luxemburga s (1906) 
Olandija (1907)........
Norvegija (1905). • • • 
Portugalija (1905) •• 
Rumunija (1907) •• •• 
Rusija (1907)............
Serbija (1907)..........
Išpanija (1907)........
Švedija (1906)..........
Šveicarija (1906) • • • • 
Turkija (1905)...........

viso rn.5w.ioo joo

Britanijos $61.920.000. Pasididi- 
nimas abelrių -Europos tautų išlai
dų kairiumeniškiems tikslams, yra 
parodyta tokiomis skaitlinėmis: 
1866 m. viso kareiviiai ir laivy
nams išleista $600.000.000; 1870 
m. — $700.000.000; 1887 m — 
$900.000.000, ir 1906 m. — $1.340- 
000.000.

Žemiau paduota lenta parodo vė
liausias abelno tautiško įsiskolini
mo skaitlines kiekvienos europinės 
šelies:

PacalviM pana
1 BHiyMSiS p 8 ■ vIib * tu vmttyM

■U SiNjtUiS IMI B.
2.018 80.8 3.08

666 25 3.78
69.6 6.4 1.72
66.6 2.2 .83
28 1.2 .44

5.835.4 246.4 6.32
4.220 165 2.92
3.945 155 3.70

179 17.2 2.88
1.140 40.8 2.12
2.604.4 115.4 , 3.56

2.4 - ■ 1 "
479 15.2 2.98
83 3.2 v 1.44

800 24.4 4.50
287 16.8 - 2.80

4.591.4 < 202 1.86
110 5 2.08

1*829.2 81 4.20
105.6 4 .76
20.2 1.2 .22

474 1 ■

ATEIVYSTĖ Į ARGENTINĄ.

Mananti, buk visi išeiviai, ap- 
leidžianti Europą, traukia į Jung
tinius šiaur. Amerikos Valsčius, 
nusistebės, išgirdę, kad Argentina 
sulaukė daugiau ateivių 1908 m. 
negu Jung. Valsčiai 1897 ar 1898 
m.: 1908 m. į Argentiną pribuvo 
255,75° ateivių. Tai yra apie tre
čia dalis ateivių skaitliaus, atėjusių 
tais metais į Jung. Valsčius, bet 
kadangi Jung. Vals. pereina Ar
gentiną žmonių skaįtliumi pen- 
kioliką kartų, tai aišku, kad, su
lyg žmoningume atnašos ji kur- 
kas pereina Jung. Vals. kaipo ža
dėta žemė savo tėvynę apleidžian- 
tiems europiečiams. Vienok, pa
sižiurėjus į nusisiuntimo knygas, 
kur šitos skaitlinės randama, ma
tyt, kad apie likusią pietų Ameri
ką nereikia spręsti pagal Argenti
ną: Brazilijos ateivystė eina ma
žyn jo Chilies ateivystė yra men
ka. Iš 76.292 ateivių 1901 m. 
apsigyvenusių Brazilijoje, kasme
tinis prie žmonijos prisidėjimų 
skaitlius sumažėjo ir paskutiniai 
surašai 1904 m. parodo tik 12447. 
Per penkerius metus, skaitant 1901 
ir .1905 Chili paduoda viso tik 
14.000 ateivių. Bolivijoje ir Pe- 
ruvijoje nepaduota jokių skaitli
nių "Diplomato metaknygėj”, to
dėl reikia manyti, kad ateivių skait
lius yra perdaug mažas jo pa
žymėjimui.

Viena svarbiausių priežasčių, 
dėlko Argentina teip noriai pasi
renkama apsigyvenimui, anot laik
raščio “Liter. Digest”, yra be 
abejo tame, kad valstybė pati rū
pinasi apgyvendinti vidurių žemės 
plotus. Nuo Eugenio Garzono, 
laikr. "Figaro” (Paryžiuje) atsi- 
žinome, kad ateiviams, išlipus ant 
kranto, per penkias dienas duoda
ma geras maistas ir tinkama prie
glauda. Tautiškasis Darbo Biu
ras suranda jiems vietas, jei jie 
prasti darbininkai ar amatininkai, 
išsiunčia juos į jų vietas po Biu
ro agento priežiūra ir duoda užlai
kymą dykai 10 dienų, šitas ra
sėjas sako, kad jei, atėjąs į paskir
tą vietą, "ateivys nori važiuoti dar 
toliaus. kitu gelžkeliu, tai jam iš
perkama tikietas ir jis važiuoja, 
agento prižiūrimas, iki stotei”. 
Sulyg Garzono, Argentina ateivių 
priėmė 1865 m. 11.7^7; 1875 m. 
42.066; 1885 m. 198.722; 1897 m. 
— 135.205; 1905 , m. — 221.622; 
1907 m. — 209.108 ir 1908 m. 
255750-

Apie šitų ateivių kokybę ir 
šį Garzonas sako šitetp:

“Mes neprivalome žiūrėti į

AUKOS V. KUDIRKOS RAŠ
TŲ IŠLEIDIMUI:

Philadelphia, Pa., "Laisvės”
Kliubas, per A. Zuikį .. $20.00.

New Haven, Conn., Draugija
šv. Frančiškaus, per A.
Vaišį .................................. .5.00.

New Britain, Conn., aukos pri
siųstos 24 seiman S. L. A. 2.25.

Viso
iki 16 rugp. pribuvo.. $27.25.

labo nuo 22 berželio •

Tėv. Myl. Dr-jai metinės 
duoklės pribuvo .............. $33.70.

Viso labo pribuvo nuo 22 
berž. iki 16 rugp..........^0.35.

Išmoksta:
Reikale kasieriaus naujos 

kaucijos ant $2000.... $10.00.
Perkraustymas T. M. D.

J- Simanavičiui.. $20.00.

Viso labo išmokėta iki 16 
dienai rugpiučio ....... $30.00.

Buvo ižde T. M. D. iki 22 
berželio, žiūrėk "Lietu
vos” 27 num..........

Pribuvo nuo 22 berž. iki 
rugp. T. M. D. iždan

$2403.93.
16

30-35-

Viso turto T. M. D. iki 
dienai rugpiučio turi

16
$2434.28.

Tėvynės Mylėtojų Draugijos iž
dininkas A. J. Povilaika.

Argentinos valstybes žemdirby
stės ministeris sako, kad paskuti
nių metų ateivystė atsižymi pasto
vumu, kadangi ateiviai atėjo su vi
somis šeimynomis. X.

Coal Centre, Pa. Musų 3Qta 
T. M. D. kuopa susideda iš dešim
ties narių, kurių kiekvienas moka 
draugijos iždan kas mėnuo po 10c. 
arba ir daiginus, norėdami padi
dinti kuopos knygynėlį, rods ne
didelį, nes susideda tik iš keturių 
dešimčių egzempliorių. Skaityt 
kuopa duoda knygas ir nesana- 
riams, jei tik yra užstatoma kny
gos vertė pinigais, 
kuopa

Susirinkimus 
laiko kas mėnesis. 

Mari. Kaleinikas.

labai dėkingi.
siųsti antrašu:

Matuliauskas,
1767 Rosario

mes už
Aukas
Senor
Calla

(Santa

B VISUR.

II Anglijos moters kovojančio! 
už sulyginimą moterių tiesų stl 
tiesomis vyriškių, visokiuose mie
stuose kelią danonstratijos, Glas- 
gowė, Škotijoj, jos akmenimis iš
daužė langus triobos, kurioj buvo 
susirinkimas joms nepritariančios 
partijos. Liverpooliuj jos susirin
ko ant stogo namų prie triobos, 
kurioj karo 
laikė kalbą.

ministeris Haldune

|| Turkijos 
maskoliškiem 
turintiem lydėti carą į Italiją, per
plaukti per Dardanelių jūrių siau
rumą. Mat sulyg Paryžiaus trak- 
tato, Turkijai pavesta Dardanelių 
sargyba, ji privalo daboti, kad na 
joks kariškas laivas kokio nors 
svetimo krašto negalėtų nė į vieną, 
nė į kitą siaurumos pusę pareiti.

sultanas leido dviem 
kariškiem laivam,

Į| Italijoj, mieste Lucca, nuo ne
gerai įtaisytų elektrikos dratų už
gimė gaisras. Besistengiant gais
rą gesinti, 10 ypatų likosi elek
trikos užmuštų, o 20 tapo sunkiai 
sužeistų. 

----- . *
|| Indijose, Pundjabo apskri

ty], grimsta į Indus upę miestas 
Dem Ghasi Khan. Kasdieną su 
trioboms nuslenka J upę po 100 
pėdų žemės. Minėtas miestas turi 
25000 gyventojų. Pagelbėti mio- 
stui negalima.

|| Sulyg rando surinktų žinių, 
girių gaisrai Kanadoj šįmet pri
dirbo nuostolių ant 25 milijonų 
doliarių. Pražuvo degančiose g" 
riose 21 ypata.

[Į Pietinėj Amerikoj, Chili res
publikoj, netoli miesto Santiago 
susimušė du pasažieriniai gelžkelio 
traukiniai. Prie to daug pasažie- 
rių likosi užmuštų ir sužeistų.

ATSIŠAUKIMAS IŠ ARGEN
TINOS, Iš ROSARIO MIESTO.

Mes, Rosario lietuviai meldžia
me šiaurinės Amerikos lietuvių, 
ar nebūtumėt toki malonus sušelp
ti naujai uždėtą musų knygynėlį 
lietuvi.komis knygomis 
tą busime 
meldžiame 
Napoleon 
Chacobuca
Fe) Argentina.

Mes sutvėrėme naują draugiją 
vardu “Krivių Krivaičių. Tikslu 
^draugijos yra šviesti ir platinti 
blaivystę, toliaus gal bus aprūpi
nami nariai pa^elpoms bedarbėj ir 
ligoj.

Bendrovės nariai yra:
S. Radavičia, A. Ginčas, A. ša- 

navičia, S. Mikutis, S. Kardinskas, 
S. Lileikis, P. Krikštaliunas, J. 
Radzikauskas, S. Murovskis, J. 
Gutulis, J. Šiaučiūnas, P. Šiaučiū
nas, A. B., M. Povilaitis, J. Or- 
lavskis, K. Jablonskis, M. Ado
monis, P. Politauskas, J. Stankus, 
K. Mataitis, J. Orlovas, K. Vili
mas, S. Grižas, K. Lubinskas, K. 
Čepas, J. Strelčiunas, J. Pinkevi- 
čia, A. Doveika, E. Stanevičia, J. 
Keris, S. Veščiunas, J. Mainonis, 
A. Savickas, N. Matulanekas, visi 
iš Kauno gub., S. Radavičia iš 
Suvalkų gub.

* N. Matuliauckas.

| Atėjo Paryžiun specijališkas 
telegramas, jog 16 rugpiučio ame
rikonas VVellman, su savo orlaiviu 
išlėkė prie šiaurinio žemgalio nuo 
sąlos Spitzbergen. Tegul jam pa
siseks geriau negu švedui Andree, 
kuris, išlėkęs " orlaiviu, dingo 
teip, kad jo ne mažiausio^ ženklo 
iki šiol dar nesurado. •

|| Kaip rodosi, darbininkų strei
kai Švedijoj neužilgio pasibaigs. 
Darbininkų vadovai užvedė jau 
tarybas su darbdaviais. Gaila. Ro
dosi darbininkai per streiką ne 
daug ką pelnys. Stockholmo spau
stuvių savininkai apskundė teis
man drukorių organizaciją už su
laužymą kontraktų.

Curtiss lėkė tie- 
ant Demaresto mašinos, 

pimutinis susimu-

Į Prancūzijoj, mieste Rheinis, 
laike mėginimų naujų prieš vėją 
palekiančių orlaivių, mašina ame
rikono 
siog
Butų' tai
Šimas orlaivių, bet tas neatsitiko, 
nes Curtissui pasisekė iškilti augš- 
čiau ir Demaresto mašina perlėkė 
po apačia.

rų-

šitą 
užplaukimą kaip į paprastą atei- 
vystės kįlimą ir puolimą, užeinantį 
tiktai piutės darbams, bet kaipo į 
ateivystę, pasiliekančią Argentino
je kas metai nuo 185.000 iki 190- 
000 asmenų. Tai kita gera pusė 
1908 m. ateivystės. Šiais metais 
ateiviai ne tos pačios rųšies, ką 
jų pirmtakunai, kurie atėjo be jo
kių turtų ir atsinešė su savim tik 
norą dirbti. Šiais paskutiniais me
tais ateivystė didžiumoj susideda 
iš smulkiųjų kapitalistų, ateinančių 
su išgalėmis užtektinomis praša
li n im ui daugelio nepatogumų ap
sigyventi svetur ir daryti sau gy
venimą sulyg savo išgalės. Antrą 
vertus, Italijos ateivių atneša su
mažėjo, kuomet ispanų ateivystė

IEVINES MYLĖTOJŲ 
DRAUGYSTES REIKALAI.

Vigas raitu* T«t. Myl. Dr-jo* rei- 
kaluose, kuopos Ir pavienios ypato* 
malonės siųsti Dr-jos L1L Kom. na
riui ir redaktoriui.

J. LAUKIS.
601 Brick flty Valparalso. Ind. 

TĖVYNE MYLĖTOJŲ DRAU
GIJOS APYSKAITA

įplauki:
Pittsburg, Pa., 9 kuopa, per

J. Miliacką ...................... $74S.
Norwood, Mass., 35 kp., per

S. Babilą .......................... i&>.
Traverse City, Mich., G.

Gaubas .................................  60.
Bayonne, N. J., pavieniai, Je— .

nuškevičia ...................... 1.20.
Norwood, Mass., 36 kp., per

P. Babilą .......................... 3.00.
Athens, I1L, pavienis, V. Kei

stutis ..................................
So. Chicago, I1L, 33 kp., per

B. Jesiulj .......................... ;
Throop, Pa., 35 kp., per V.
. Stulpiną ...........    1.35.
Philadelphia, Pa., 4 kp., per

J. Baltrušaitį ....................... 4.80.
Minersvilie, Pa., 1 kp., per M.

Mikolavičienę  ............ iA).

Į Japonijos miesto Tokio bul- 
inistras padovanojo Amerikos pre
zidentui Taftui 20000 vyšnių me
džių, kurie bus pasodyti naujame 
parke prie Potomac upės, netoli 
Washingtone.

. JĮ Vokietijoj, mieste Offenbuch, 
besimaudanti kanale mokyklų vai
kai atidarė kanalo šliūžę. Įsiver
žęs su sykiu vanduo pagriebė 15 
mergaičių, iš jų šešios prigėrė; 
prigėrė ir vienas darbininkas, ku
ris norėjo vandens pagriebtas mer
gaites gelbėti.

Į Prancūzijoj, mieste Rheims, 
22 d. rugpiučio atsibuvo palekian
čių prieš vėją orlaivių lenktynės. 
Lenktynėse dalyvavo šeši orlaiviai. 
Lenktynėse laimėjo prancūzas Le- 
febvre. 4 *

60.

Vosyliai .......................   1.20.
Valparaiso, Ind., per S. Ša

pranauską ..............    6.30.
Bellows Falls ,Vt, Vilkauskas 

pavienis  .......................  6a

žymiai pasididino.
Viso labo nuo 22 berželio

»6 rugp. pribuvo.._ .$33.10.

1 Siaurinėse Mexiko valstijose 
jenerolas Reyes rengia revoliuciją 
prieš Diazo partiją. Jeigu Diazą 
vėl išrinktų, kils Mexike revo
liucija.

|| Naujos Scotijos pakrantės^ 
netoli Lumburgo, paskendo žve
jų laivas Orinoco su visais ant jo 
buvusiais žmonėms. Prigėrė prie 
to u ypatų. \

f Respublikoj Mexico, aplinki
nėse Acapulco siautė smarkus že
mės drebėjimai. Acapulco gy ven
tojai, persigandę, išbėgiojo į lan
kus.

U Škotijoj, mieste G!asgow« 
siautė baisus gaisras miešto vidu
ryj, kuris pridirbo nuostolių 
pusantro milijono doliarių.

Į Pietinėj Afrikoj, mieste 
hannesburge 17 d. rugpiučio
tai prisnigo, kas čia nepriguli prie 
paprastų atsitikimų.

|| Ispanijoj, mieste Barceiionoj 
panaikintas tapo karo stovis.

ant

dik-

VIETINES ŽINIOS.
Nedilioj, 29 d. rugpiučio, 9 vaL 

iš tyto, Fellowship House, 869 —• 
33rd Place, atsibus ypatingai svar
bus susirinkimas "Aušros” dr-jos 
I kuopos. Reikalinga apsvarstyti 
ir nutarti apie labai daug' yp*» 
tingai svarbių visai draugijai da
lykų, todėl kiekvienas narys turi 
būtinai susirinkiman atsilankyti.

K. Gugis, rašt. j

30 žmonių sužeista susimuštu 
karams ant H ai s te d ir 63 gatvių. 
Rugpiučio 23, važiuojant žmonėms 
iš pasilinksminimo vietų, pilnas 
žmonių 63 gat karas užvažiavo 
ant skersai einančio Halsted karo 
ir apvertė jį ant šoną Iš lietuvių 
negirdėti sužeistų. Priežastis esant 
ta> j°8 63 gatvės karo sulaikymo 
pritaisos sugedo.

1 Drezdeno laikraščiai praneša, 
jog keli šimtai senų vokiškų ka
reivių, dalyvavusių kare su Pran
cūzija 1871 m. atkako j Metzo 
aplinkines apžiūrėti mūšio laukus, 
kokiuose pats dalyvavo. Iš 600, 
lankiusių tuos mūšio laukus, sugrį
žus jiems namon, 150 apsirgo ir

C iltinis žymis ir grūmojimas re* 
i&iveriais stoja liudininkais prieš 
policijos inspektorių McCann ir 
detektyvą Jeremiah Griffin, kurių 
byla dėl ėmimo kyšių nuo va
karinės dalies Chicagos raudonna- 
mių užlaikyto jų prasidės Krimina- 
liškame Teisme 7 d. rugsėjo, ir 
kaipo to pasekmė, trims liudinin
kams Valstijos advokatas Waymaa 
davė sargus-detektyvus saugoti jų 
gyvastį. Liudininkais yra šalin- 
ninkai Louis F rauk, Morris Schat* 
ir Genker.

Franko ir Schatzo naujai įtaisyti

nežinomos, priežastis tas tirinčja
daktarai. J

ĮĮ Pereitos nedėlios dieną Aus?
trijoj, mieste Gablonz, buvo kru- saliunai vieną naktį buvo sunai- 
vinos muštynės vokiečių su čekais.
Mūšyje trįs vokiečiai gal mirtinai
tapo sužeisti. Suėmė daug čekų, išpiaustyta giltinės galvos ir dtf 
Mat čekai turėjo savo šventę, o vo- kaulai Pas Genkerį gi buvo dtf 
kiečiai juos erzina vyrai ir revolveriais grasina jj imm

* ' *

kinti — sudaužyti veidrodžiai, boa* 
kos ir ant "barų” ir krėslų buvo



po še

mažiausiai

vieta,

NAUJI RAŠTAI
Šė-

e
žudysiąx jeigu jis drįs liudyti prieš 
McCann ir Griffin. -

r ' McCann, kaslink to, sakąs, kad 
jo draugai teip nesielgia. . , ’

tinka. Bet tas patėmijimas visgi 
buvo teisingas. Kodėl gi lenkai 
nekreipia savo pravardes j lietu
viškas? — Todėl, kad jie guodoja 
savo tautą, savo paėjimą.

t Pieną nor pabranginti iki 9c. 
už kvortą nuo spalių mėnesio. Pie
no parupintojų (daugiausiai f ar
mėnų) san junga nutarė pakelti 
pieno kainas iki 9c. už kvoWį. Į 
sanjungą priguli j 4000 pieno rū
pintojų. Pabranginimą nori ištei- 
sinti tuomi, kad visi darbininkai 
pabrahgę.

Pieno pabranginimas skaudžiai 
atsilieptų ant Chicagos gyventojų, 
todėl miesto valdžia ir pieno par
davinėtojai stengiasi to nedaleisti. 

•. Nutarta pieno parupintojų sanjun
gą - boycotuoti, imant pieną nuo 
neprigulinčių į tą trustą farmerių.

Reikia manyti, kad sanjunga to 
nusigąs, ir kainos pasiliks 
novei.

Kaip 
rašyta.

Lenktynės apling žemę. 
buvo piriniaus “Lietuvoj.” 

' dienraštis “Chicago American” iš
leido 4, skaitytojų nubalsuotus, 
vaikinus lenktyniuoti apie žemę.

Du vaikinai, HArold J. Murphy 
ir William C. Krugef, išleisti j 
rytų pusę 7 d. liepos, 2:20 po pie
tų, sugrįžo atgal į Chicagą iš va
karų pusės 17 d. rugpiučio, 3:40 
ir 12 sekundų po pietų. Taigi ap
važiavo aplink žemę į 41 dieną, 
1 vai., 20 minutų ir 12 sękundų.

Kiti du vaikinai, Alfred L. 
Little ir Marshali D. J. Swenie, 
išleisti, į vakarų pusę 10 d. liepos, 
10:05 P° P’etŲ> sugrįžo atgal į 
Chicagą iš rytų pusės 2r d. rug
piučio, 3:28:05 vai. po pietų. Tai
gi apvažiavo aplink žemę j 40 did- 
nų. 17 valandų, 23 min. ir 5 se
kundas. - • ■

Čih paduodame 4 greičiausius 
Sweine ir Little pervažiavimus: 
1) Pervažiavo 25.000 mylių aplink 
žemę į 40 dienų, 17 vai., 23 min. 
ir 5 sek., pralenkdami j rytus va
žiavusius 7 vai. 57 minutas ir 7 se
kundoms. 2) 'Perplaukė garlai
viu Mauretania iš Queenstown, 
Anglijoj, į New Yorką j 4 dienas, 
14 vai. ir 38 min., pervažiavo 22 
min. greičiaus, negu kada-nors 
pirmiaus. 3) Atvažiavo iš New 
Yorko į Chicagą specijališku tru
kiu į 16 vai. 26 m., taigi netoli 2 
vai. greičiau negu greičiausias 1 
traukinys. 4) Perkeliavo iš Eu; 
ropos į Chicagą į 5 dienas, 5 vai. 

minutas.

Z)r. Graižinio Prelck rijęs mo
tinoms apie užlaikymą kūdikių 

' sveikatos bus seredoj ir pelnyčio j
— 1 ir 3 rugsėjo, Visų Šventų pa
rapijos salėj, Roselande, III.

Iš Chicagos Lietu
vių Gyvenimo.

Kompozitorius M. Petrauskas 
apsigyveno pas J. Moskų, 3327 
Lowe avė., kur priiminėja norin
čius mokytis giedoti arba muzikos.

Komp. Petrauskas renka lietu- 
viškas-tautiškas meliodijas. Kurie 
lietuviai dar neužmiršo jų diedukų 
jiems dainuotas daineles, lai joms 
neduoda prapulti, bet padainuoja 
jas p. Petrauskui. Tuomi nemažai 
pasitarnaus musų tautiškos muzikos 
labui. — Komp. Petrauskas bū
damas Brooklyne surinko nemažai 
tokių meliodijų — apie 60.

M. Petrauskas nori sutverti Chi-
• ęagoje lietuvišką orkestrėlę,- iš pra

džių bent iš kelių ypatų — vė
liaus gi didesnę. Galinti griežti 
orkestroj tinkančius instrumentus 
lietuviai, lai būna malonus kreip- 
tiesi prie musų kompozitoriaus. 
Išpradžių bus grajinama lengvi 
šmoteliai, sudėti iš lietuviškų me
liodijų — kvartetai* sikstetai, vė
liaus — sunkesni.

Komp. Petrauskas jau pradėjo 
mokyti Birutės chorą dainuoti. Sa
koj jog choras žymiai padidėjo. 
Choro repeticijos jau buvo daro
mos Aušros Vartų bažnytinėje sa
lėje ir Mark White Sųuare parke, 
Bridgeporte (miesto dalyj).

Choro repeticijos daromos Mark 
White parkelyj, Bridgeporte, utar- 
jiyko ir pėtnyčios vakarais, -nuo 
7:30 iki 10:00 vaL — Aušros Var-

• tų bažnytinėj salėje, panedėliais ir 
seredos vakarais tuom pat laiku.

Apie litą gatvę tūli lietuviški 
biznieriai, “su iškraipytomis pra
vardėmis”, pamatę savo pravardes 
pereitame “Lietuvos” numeryje ap
rašyme apie tos miesto dalies lie
tuvius, pradėjo burzdėti. Manoma 
protestuoti, nes1 jų pravardes yra 
tiesos, ne iškreiptos. Ypač “iš
kreipimas” nepatiko p. Shemiot, 
nes kabukėse buvo paaiškinta 
maitis.

Bcabejonės, kiekvienas turi tie- 
pa-

savo loc- 
murinius,

mūrinį 3 
Daugiau- 
yra ant

iŠ 
to- 
fa- 
at- 
ki-

Vakarinėje Chicagos dalyje ar
ba, kaip lietia-iai vadina, ties Mi- 
kormiku, (McCormic), lietuviškų 
draugijų yra 19 (13 tautiškų ir 6 
bažnytinės); tame II pešelpinių (6 
tautiškos ir 5 bažnytinės),'2 muzi- 
kališkos 2 skolinimo ir budavoji- 
mo, i politiškas kliubas ir 4 kuo
pos. Yra Aušros Vartų lietuvių 
bažnyčia.

Lietuviškų vertelgų arba biznie-’ 
rių išvisoJjtra 34; tame 15 saliunų, 
6 valgių krautuvės, 3^kriaučiai, 3 
barzdaskučiai, 2 spaustuvės, viena 
vyrų parėdų krautuvė, po vieną— 
kepykla; pirtis, pienius, fotografi- 
stas ir akušerė.

Lietuviai apgyvenę plotą; nuo 
Blue Island avė. j žiemius iki 23 
gatvei;' nuo Westem avė. į rytus 
iki Hoyne avė. Labiausiai lietu
vių apgyventa 23 place ir Leavitt 
st. Beto, tūlas skaičius lietuvių 
gyvena nuošaliai, tarpe vokiečių ir 
lenkų bei čekų. Du salhmai rir 
viena valgių krautuvė yra gana 
atstu j rytus — ties Wood st. ant 
Blue Island avė. Jie užsilaiko iš 
lenkų.

Čia lietuviai pusėtinai užsilaiko. 
Yra kelios gana gražios krautu
vės. Bet visgi, matyt, nemažas 
lietuvių skaičius lankosi į žydiškas 
krautuves, kurių gana daug yra 
ant Oakley ir Leavitt gatvių. Ant 
tokio lietuvių skaičiaus tų kelių 
lietuviškų krautuvėlių 
penkis syk permažai.

Apie 40 lietuvių turi 
nūs namus, daugiausiai
nuo 2 iki 3 augštų. Turtingiau
sias iš lietuvių čia J. Bagdžiunas 
— turi ant dviejų lotų 
augštų namą ir 7 lotus, 
šiai lietuviškų savasčių 
23 place (apie 13):

ši lietuvių apgyventa
vakarų ir pietų pusės, o kiek 
liaus ir iš rytų pusės, apsupta 
brikais. ‘ Todėl čia darbų 
sirasti daugiaus negu kur 
tose lietuvių apgyventose 
Svarbiausias fabrikas yra 
mico pjovimui mašinų 
(McCormic Harvesting 
Co.), ties Blue Island avė. 
fabrikai: ties Blue Island avė, 
Ajax Forge Co. (kalviai); prie 
Westem avė. — Concord pianų 
dirbtuvė; W. Dalen Mf’g. Co. 
Brass Foundry.; Chicago Lašt & 
Die Co. (kurpalių dirbtuvė); A. 
Turner Mf’g. Co. medinių išdir
binių (durių, rėmų etc.) fabrikas; 
murmuro fabrikas ir kiti.

Gatvės dar necementuotos ir 
neišgrjstos, bet, galbūt,x neužilgio 
pradės * jas taisyti. Švarumas ne- 
perdidžiausias, ypač “elės” (Alley) 
labai nešvarios, šaligatviai dau
giausiai mediniai.

Abelnai imant, ši apielinkė ne
priguli prie prasčiausiu, ir lietu
viai nėra perdaug nuskurę.

Draugovės yra sekančios: tautiš
kos : Birutės Muzikališka Draugi
ja, Simano Daukanto skolinimo ir 
budavojimo draugija, Didžio Liet. 
Kunig. Gedinn&o skolinimo ir bu
davojimo draugija, Jauiu Daini
ninkų draugija (pašelpinė), "Tivv- 
nės Mylėtojų 28 kuopa, S. L. A. 
109 kp., L. S. S. 22. kp.s Jaunų 
Vyrų Lietuviškas draugiškas kliu
bas (pašelpinė) Simano Daukanto 
Lietuviškas Republikoniškas kliu
bas (politiškas); bažnytinė — S. 
L. R. K. 100 kuopa. - Pašelpinės 
draugijos: tautiškos — Keistučio 
Didžio Liet. Kunig., Apšvietimo 
Brolių, Lietuvos UkininHhs, Df-ja 
Varpas; bažnytinės: Dr-ja šv. 
Roko, šv. Stepono, Aušros Vartų 
Marijos Panos, vyrų, Algirdo Ka
reivių, Aušros Vartų Mer. P., mo- 
teriiį

Vertelgos šie: valgių krautuvės
— K. Girijotas, Krotkus & Kodis, 
Romanowski, Tuputis,- Dobrovols
kis, B. Vaidzunas; kriaučiai bei 
drapanų valytojai — A. L. Zacha- 
rewicz, F. Donaitis, Fr. Kuzmars- 
kis; pienius — Filipavičia; kepy
kla — Wisztort; spaustuvės ir pi
nigų bei šifkorčių siuntimo kon
torai — J. Bagdžiunas, G. Pupaus- 
kis; barzdaskučiai — Vaičekaus
kas, Adomavičia, Grigula; pirtis
— Adomavičia; vyrų parėdų krau
tuvė — A. L. Zadwrewicz; fo- 
tographistas — Ai F. Bumiewicz; 
akušerė — A. Stankiewicz.
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Kiti

Gadynė Siektos viešpatavimo 
Lietuvoje (1569—1795 m.). Pa
rašė Jonas Šliupas, M. D. ir Lie
tuviškasis Statutas Zigmanto I. 
Pagal T. Cackį, parašė Jonas Sliu-

pas, M. D. Chicago, Illinois. 1909 
m. 552 pusk jr -- <***•-

Telpa čia daug svarbios mede- 
gos iš paskutinių laikų. Lietuvos 
istorijos, jau po susijungimui jos 
su Lenkija

■ Emile Zola, nymas. Romanas. 
Versta iš prancūzų kalbos. Chi
cago. 1909 m. 432 pusi. •

Šitas raštelis tilpo pirma “Lietu
voj”, dabar skyrium atmuštas.

Prancūzų miręs raštininkas Zo
la žinomas ne tik Prancūzijoj, jo 
raštai versti j visų civilizuotų tau
tų kalbas, kas rodo ne mažą jų 
vertę. Rymas yra vienas iš ge
riausių. Lietuviškas vertimas irgi 
geras. Todėl nusipirkęs šitą pa
savintą musų literatūrai prancū
ziško raštiininko veikalą, nesigailės 
išleistų pinigų.

KLAIDŲ ATITAISYMAS.
Praeitame ‘^Lietuvos” numeryje 

.siveržė šios klaidos. - ;
“Birutės” draugijos vakaro ap

rašyme, #ht 5* pusi, 4 skiltyj, 2ę 
eilutėj nuo virkaus, vieton “giesmi- 
ūnkai btėro Hėpaprastai pakakinti 
vakaro į^pudz^ais’’, turi būti “— 
paskatinti* vakaro įspūdžiais”. C 
skiltyj, Ijetori“ 2) Akcijonieriška 
Draugija “Lietuva” — priėmimo”, 
tur būt — “2) Akcijonieriška 
Draugija “Lietuva” priėmimo fr 
skolinimo pinigų ant pirmo “mor- 
gičiaus”.

Ant 6 pusi., straipsnyj Hm.... 
ir čia kritikas”, 3 skiltyj įsiveržė 
sekančios klaidos: puck, tur būt 
pluck (skinti); albure, tur būt 
allure (vilioti); durble, tur būt 
durable (pastovūs); anmiable, tur 
būt amiable (malonus); ecucusable 
tur būt excusable (įteisinamas); 
marriageable — galintis apsiversti, 
tur būt galintis apsivesti; misti- 
cal, tur būt mystical; charge — 
katai, tur būt kaštai; čimpangė,, 
tur būt šimpanzė; gaisras, tur būt 
gaisras atsimušanti šviesa lieps
nojančios ugnies (gaisras — ug
nis, angliškai pire, maskoliškai po-

’ankytl | tąjį balių visus lietu
sius ir lietuvaites iš Springfieldo Ir 
įpiehnkių; svečiai • smagiai paslllnke- 
nįs, o mane tuo sušelps.

Su pagarba Vlnc. Kurllukas.

kos bažnyčios tr 579 So. Canal st 
Galite pirkti tų, kuris geriau patiks. 
Atsišaukite adresu: .

Vlad. Janulevlčia
579 So. Canal st, ' Chicago, III.

Pajieškojimai Reikalavimai

... ..................... ............ ...................................

.Jonas Šukys
Turi puikų saliunę

616 Main st., DeKalb, III.
Gerbiami tautiečiai kviečiami pa

ragauti jo gardaus alučio ir kvepian
čių cigarų. Saikai gėrimų, dideli ir 
visada švarus. Prašome nepapiršti 
ir apsilankyti. Su pagarba,

... Jonas šukyą

to, 
stę 
me 
šių

GERBIAMOJI REDAKCIJA 
“LIETUVOS”.

Meldžiu patalpinti paaiškinimą 
apie lietuviškus piknykus Lavvren- 
ce, Mass.

32 numeryj “Lietuvos”, kores
pondentas iš Lavvrence, Mass. už
sidengęs pseudonymu Lietuvis, 
pranešė apie piknyką, laikytą 
draugijos šv. Laurino u d. liepos 
1909 m. visai klaidingai ir, nesi
drovėdamas meluoti kaip iš raš- 

ypatingai begėdišką melagy- 
garsindamas, buk viršminėta- 

piknyke buvo koki nors pakau- 
daužymai. Piknykas atsibuvo

pilnoj tvarkoj ir kuoramiausiai, visi 
puikiai linksminosi ant šviežio oro. 
Tiesa, kad tas piknykas buvo nepa
prastu, kaip jj ir korespondentas 
vadina, bet tik tame buvo nepa
prastumas, kad buvo uždrausta 
ateiti visiems pusgalviams ir pro
tiškai sergantiems, prie kurių ir 
god. korespondentas turbut prigu
li (perspėjame, kad ir draugijoms 
ne valia naudoties koliojimu net 
taisant keno nors neteisybę. Laik
raščiai ne besikolijimams vieta. 
Red.), nes kitaip nebūtų rašęs to
kio begėdiško melo.

Toliaus tas pats korespondentas 
rašo apie piknyką buvusį 25 d. 
liepos parengtą draugijos Lietu
vos Sūnų, ir sako; “Čia jau kiįaip 
buvo: pinigų iš draugijos kasos 
neskyrė, bet dalyvaujantieji sudė
jo po 50c. Ne lazda, tai statiniu! 
Svaiginančių gėrimų girdi buvo 
mažai, daug buvo sodos ir valgių. 
Tiesą pripažjs buvęs piknyke, kad 
čia jfcu kitaip buvo, nors svaigi
nančių gėrimų mažai buvo, bet, 
kaip matyt, silpniems protiškai ir 
tiek užteko, ką liudija toks karas, 
kokio dar Lawrence lietuviai ne 
matė; vakare gi važiuojant namon, 
daugeliui atsiėjo metavoti. (Iš rąs
to matyt, kad terp draugijų yra 
čia nesutikimai, bet juos jos pri
valo kitokiu budu užbaigti, bet ne
vartoti laikraščius besikoliojimams. 
Red.).

šv. Laurino Dr-jos Komitetas.

LAIŠKAS Į REDAKCIJA. 
Gerbiamoji Redakcija!

Teiksitės patalpinti jūsų gerb. 
laikraštyje šiuos mano žodžius.

“Lietuvos” 34 num. str. '‘Hm.... 
ir čia kritikas”, perspauzdinote tū
lo “žmogučio'’ laišką, rašytą, kaip 
matyt, “Lietuvos” leidėjui ir Re- 
dakų-įai. Bet tąi ne mano da
lykas spręsti ar jus turėjote teisę 
patalpiiHi tąjį tlišką su autoriaus 
parašu ir adresu, kadangi nežinau, 
ar tojo laiško autorius leido jums 
taip padaryti, bet kadangi straips
nio gale pabriežėtė ir apie n?ane, 
Vinciuną, buk aš “Vien. Liet.” 
raudojus, jog lietuviai nekritikuo
ja.... Žioplas • ir gana!.... Ir 
pats da sakąs, kad aš žioplas, gri- 
norius ir daugiaus už visą svietą 
išmanąs.... Tai jau čion neteisin
gai ir skaudžiai man uždrožėte, 
it Dono'Kazokas s.u kančium .

Pavadinti žmogų žopliu ir dagi 
viešai, tai tą patį reiškia, ką pa
vadinti durnium, kvailiu, bepročiu. 
Ar netaip?

Toliaus, meldžiu gerb. redakcijos 
viešai taip-gi pasakyti, kur aš sa
ve vadinau žiopliu, grinoriu.

Grinorium, tiesa, aš daugumui 
pašnekose pasivadinau, bet žio
pliu.... niekados, kadangi dar tu
riu smegenis sveikus. Beklaidžio
jant “po Illinojaus pelkes”, gal ir 
ištiesu jie sumiš, bet dar ne šian
dien.

Galop norėčiau, kad perskaity- 
tumėt manu straipsnius “V. L.” 
ir “Tėvynėje” apie kritikos reika
lingumą ir spręskite, ar aš raudo
jau, kad tokių kritikų reikia, kaip 
parašė jums tasai “žmogutis” iš 
Buffalo?

Su didžia pagarba,

Redakcijos atsakymai.
Laisvam iš Gardner. Nieko 

naujo Tamistos rašte nėra; tas pa
čias žinutes galima prie jeib mie
sto pritaikyti. Antra — norim iš
vengti nesutikimų ir nesusipratimų, 
o tas su Tamista prie kiekvienos 
korespondencijos atsikartoja. To
dėl atsiųsto rašto netalpinsime.

Žemaičių Antanui. Aprašymą 
Unijoš vakaro gavome pirmiaus 
nuo kito korespondento; tą ir su
naudojame ; antrojo todėl patalpinti 
negalime. Butų tai du grybai 
barščiuose.

x
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Šitie yra naujieji numeriai, po 
kuriais bus Jds. Trinerio fabrikas 
nuo pirmos dienos rugsėjo. Mie-* 
sto Rodą Cliieagos atrado reika
linga perkeisti sistematiškai visų 
namų numerius. Musų fabrikas 
liekasi toje pat vietoje kaip ir pir- 
ma^Mktai fabriko numeriai pakei
čiami. Didžiausiu specijališkumu 
šito fabriko yra dirbimas Trinerio 
Amerikoniškojo Eliksyro Karčiojo 
Vyno, kuris kaip, buvo teip ir 
bus geriausiu vaistu skilvio ne
sveikumams, nervams bei kraujui. 
Viąi žmonės jau žino, kad nuo skil
vio nesveikumų nėra geresnio vai
sto, kaip šitasai, žmonių išmėgintas 
ir apspręstas geriausiu, todėl rei
kia pripažinti žmonių nusprendimą 
teisingu. Šitas vaistas yra geriau
siu gamtišku šutvirtintoju ir vi
suomet turėtų būti vartojamas tų, 
kurie reikalauja didesnių jiegų. 
Gaunamas aptiekose. Jos. Triner, 
J333 — *339 So- Ashland avė., 
Chicago, III.

Draugysčių reikalai.
1-mas DIDELIS PIKNYKAS!

Parengtas K) i ubo Karaliaus Min- 
daugio, ant naudos parapijos šv. Jur
gio K. atsibus, nedėliojo 29 dienų rug
piučio (August) 
Wlllow Springs, 
sidės 9 vai. iš orto.- įžengs vyrui 
su motere 25c. 
yra užtektinai sūpynių dėl paslsu- 
plmo, taipgi bus daug ir kitokių zo- 
bovų. Taippat bus visokių skanių 
g rymų ir gerų kvepiančių cigarų. 
Taigi kviečiame visus lietuvius ir 
lietuvaites koskaitlinglausia atsilan
kyti ant šito piknyko, o busite ko- 
puikiausiai priimti ir užganėdinti.

■d ■ Komitetas.
P. 8. Nnvailuot imkU Archer avė. 

gatvės Archer xLimits karus, važiuot 
jeis iki galui, tol i aus imti Joliet elek- 
trik karus iki Leafy Grove, kurie 
davei iki pat daržui.

1909 m. Leafy Grove,
III. Piknykas pra-

Bus puiki muzikė.

PASKUTINIS IŠKILMINGAS 
' ” 'U.PwGTKA8.

Chicago, Y1I. 36ta kuopa Sus. Liet 
Amer. rengia didžiausį Ir likllmiD- 
glausį Šių metų piknykų nedėlloj 5 
d. rugsėjo. 1909, Leafy Darže, Wlllow 
Springs, III įženga vyrams 25c., 
moterims it merginoms dykai. Bus 
duodamos visokios dovanos už juo
kingas imtynes, lenktynes ir kitus 
pasirodymus. Tisas pelnas Šito pik
nyko eis parengimui Jubilėjinio (25 
m.) seimo Sus. Liet Am. Chicago- 
Je; ir Juo daugiau 36ta kuopa turiu 
pinlgų,tuo puikesnį seimų ji galės pa
rengti, tuo didesnę garbę padaryti 
lietuviams ir puikiau pasirodyti svie
tui. Todėl visi lietuviai turi būtinai 
atsilankyti kitan piknikas; kiekvie
nas tautietis ir - tautietė turi prlgel- 
bėtl išdabinti tų iSkilmingų seimų, o 
litas piknykas yra geriausia proga 
prisidėjimui.

Važiuokit Archer Limits iki Joliet 
karų, tada paimkite Joliet karus Iki 
Leafy Groye. Komitetas.

Pajieškau savo patėvio Jurgio Braz
deikio ir brolio Adolfo Bertašiaus. 
Abu Kauno gub., Telšių pavieto, Kai 
vari jos parapijos. Jie patys ar kas 
’ itas malonės duoti žinią adresu: 

Kazimiera Mažeikienė
13 Park Place, Cliffside, N. J.

Pajieškau Ignaco Norvilo ir Mo
nikos Norvilaitėe, Kauno gub., Rasei
nių pav.. Pašilės parapijos, Yvolių 
sodžiaus. Jie patys sr kas kitas ma
lonės duoti žinią adresu.

Thomas Norvill, 
Box 178, Dickson City, Pa.

Pajieškau savo draugo Kazimiero 
Caponio. Kauno gub., Vilkmergės pa
vieto. Užnplų kaimo. Turiu labai 
svarbų reikalą Jis pats ar kas kitas 
malonės duoti žinią adresu:.

Jos. Mikialkavlčius, 
2700 W. 2nd st, ' Chester, Pa.

Reikalauja 1000 darbininkų prie vi
sokių darbų aplinkinėse Chicagos, 
bei Michlgano Ir Wlsconsino giriose. 
Uždės kelionės lėšas. Algos nuo 
3L75 Iki 32.00 į dienų. Ateik tuo
jau; nerašyk. Kalbu lietuviškai. At
sišaukti oflsan po nr. 239 Milwaukee 
avė.

Reikalingas žmogus vidutinio am
žiaus pardavinėjimui gydančio vyno, 
pripažintų už, geriausi ir labai išpla
tintų. Norintis gauti tų užsiėmimų 
turi būti žmogus blaivus tr prista
tyti parankų Ir gerų rekomendacijų. 
Apie išlygas reikia kreiptis po nr. 
4 <9 W. Huron st., ant 2-rų lubų, 
pryšakyje, tarpe 8 ir 9 vai. ryto.

V. J. Pawlawskl.

Pajieškau savo brolio Antano Ba- 
rlso, Kauno gub., Panevėžio patleto, 
Pušaloto para^ Pazukų sodžiaus. 14 
metų kaip gyvena Amerikoje; "pir
miau gyveno New Yorko valstijoje 
ant farmų. Jis pats ar kas kitas 
malonės duoti žinių adresu: 

Juoz. Barisas
2151 — 24th st, Chicago, I1L

Pajieškau savo draugų: Plušo Nor
kaus. , Mot. Kačergiaus ir Jurgio 
Dženkaičio. Visi paeina iš Suvalkų 
gub., Vilkaviškio pavieto. Paežerių 
vale., Jurkšų sodžiaus, paskutinis Ob- 
šrutų sodžiaus. Turiu J juos labai 
svarbų reikalą Jie patys ar kas ki
tas malonės duoti žinią adresu:

P. Wassell
P. O. Box 1, Spirit Lake, Idaho.

Pajieškau savo pažystamo Stanis
lavo Valaičio. Kauno gub. ir pavie
to, Dotnavos parapijos, Vencgalio kai
mo. Turiu į jį labai svkrbų reikalų. 
Jis pats ar kas kitas malonės duoti 
žinių adresu:

Wm. Kučinskas
94 Warwick st, Nevark, N. Y.

Pajieškau Juozapo ėlegiaus, Vil
niaus gub., Trakų pavieto, Ezno vol., 
Nęmajunų parap., galtinėnų kaimo. 
Metai tr pusė kaip išvažiavo Iš Wa- 
terbury, Conn. į Koxsakie, N. Y. Jis 
pats ar kas kitas malonės duoti ži
nių adresu:

Vinc. Bunevlčla
785 Bank st, Waterbury, Conn.

Pajieškau savo brolio Franciškaus 
Sblmbelio. Jisai atvažiavo berželio 
mėn., Y909 m. Jis pats ar kas kitas 
malonės duoti žinių adresu:

- Jos. Bhimbel
Milės Glacler, Cordova, Alaska.

Pajieškau savo švogerto Jono De
reškevičiaus. gyvenusio Mahanoy City. 
Pa. Girdėjau, buk pirm daugelį me
tų buvęs labai apdegęs anglių kaaty- 
nčse Jis pats ar kas kitas malonės 
duoti žinių adresu:

J. Valiukas
15 James st, Waterbury, Conn.

Pajieškau savo pusbrolio Frančiš- 
kaus Kučinek. Kauno gub., Raseinių 
pavieto. Jis pats ar kas kitas malo
nės duoti žinių adresu:

Valerijonas Kazlauskas
3213 Aubum avę., Chicago, III.

Pajieškau savo brolio Petro Ambro- 
zo ir draugų Jono žillnskio, Juozo 
Bacevičiaus. Visi paeina iš Suvalkų 
gub., Senapllės pavieto. Veiverių gmi- 
no, Skriaudžių parapijos. Kazliškių 
kaimo; “ 
linskas

Bacevičius Punckų. o ii- 
Papilvių kaimų. Jie patys 

kitas malonės duoti žinių ad-

Jonas Am b rotas
Ž0 Congress st., Rumford, Me.

r esu: .

Pajieškau savo švogerto Domininko 
Statkaus. Kauno' gub., Šiaulių pavie
to, Vaškėnų parapijos, žibikelių so
džiaus. Taipgi pajieškau savo pus
brolio Jono Simanavičiaus, Kauno 
gub., Šiaulių pavieto, Triškių para
pijos, Sviracų sodžiaus, 
jų labai, svarbų reikalų 
ar kas kitas malonės 
adresų:

L. Šležas 
197 Ames st., Montello,

Turiu prie 
Jie 

duoti
patys
Žinią

Mass.

- $25.00 Dovanų.
Lietuvė moteris valiuojanti j 

tuvą nuo šių aplinkinių: nuo Vi 
ninku, . Panevėžld pav. 
Panevėžio pav., nuo Pandėlio, Zarasų 
pav. ar nuo - kitų netolimų vietų ga
li apturėti 325.00 atlyginimo, jai 
apsiima parvežti mano Jaunų (6-šių 
mėnesių) sūnų į mano tėviškę, avi
liuose. Vabalninku parapijos. Pane
vėžio pav., kurio aš čia neįstengiu 
užlaikyti iš priežasties mano žmonos 
mirties.

Dėl platesnių žinių rašykite šiuom 
adresu:

Lie- 
’abal 

nuo Biržių,

10604
Stasys Valaskas 

Curtis avė., Pullman 
Chicago, III.

sta..

Ant Pardavimo.
Parsiduoda pigiai groeernė, lietu

vių apgyventoje vietoje. Biznis ge
rai eina. Kartu parsiduoda ir arklys 
su vežimu. Atsišaukti adresu: 718 
— 31st st, Chicago, III.

Parsiduoda pigiai visi naminiai ra
kandai, kukntos- Budynai, patalynės 
ir kas tik įrengimui namų yra rei
kalinga. Priežastis pardavimo — iš
važiavimas Lietuvon. Atsišaukti ad
resu: 

Dom. Gailiunas
68 W. 19th st. kertė Johnston st, 

Chicago, I1L

Pigiai parsiduoda bučernė ir gro- 
sernė, lietuvių apgyventoje vietoje. 
1343 R. Ashland avė., arti Mllwaukee 
avė. Atsišaukti nurodytu adresu.

Pigiai parsiduoda sallunas lietuvių 
apgyventoje vietoje. Atsišaukite pas 
savininkų: t -■« \

John Rachael
Canal st arti 13-tos gatvėn548 So.

BALIUS. < .
Sprlngfleld, III. Vincas Kurilukžs, 

kuris 18 d. kovo 1908 m. tapo trūkio 
pagautas ir kuriam Ūpo nuplautos 
abi kojos ir tiesėtės rankos du pirš
tai. rengia balių av. pašeipai. Ba
lius at ibus “Labs . a/" 6 d. rug-

Pigiai parsiduoda gera bučernė ir 
r.* ------

lietuviškos * bažnyčios, 
išvažiuoja ant firmos, 
vakarais ar 
So. Leavitt

groeernė
arti “

kita
1127

lietuvių apgyventoje vietoje, 
Savlnln- 
Atsišau- 

nedėllomis adresu: 
st, Chicago, Ui.

PARSIDUODA.

Reikalauja agentų pardavinėjimui 
lotų miesteliuose Gary ir New Chi
cago, Indiana. Geras uždarbys. At
sišaukite pas:

New Chicago Real Estate 
A Investment Co.

172 Washington st Room 613 Chicago

Klauskite G: Lukas. Vakarais nuo 
5 iki 8 vai. po nr. 901 Loomls st. 
arti Taylor, o nedėliomis nuo 8 iki 
12 ryto, klauskite Umansky. Vlrš- 
minėtose vietose galite ir lotus pirkti.

Pradžia:
Pradžia kiekviename užmanyme 

yra sunki, bet duoda žmonėms progą 
žengti artyn prie aukičiausių siekių. 
Pradžia yra tai pamatas, ant kurio 
remiasi ateitis. Kas bijosi pradžios, 
tas' ir ateities ne sulauks. Be pra- 
džios nieks nesusitveria. '

Šiandien visi matome milžinilką 
miestą Chicągo, bet kelias dešimt me
tų atgalios, kur llandien stovi tas 
vienas ii didžiausių pasaulyje miestų, 
buvo pustynės, be jokios vertės, 
žmonės, kurie turėjo tuos laukus, ne 
visi matė ateitį miesto/ Seni žmonės 
dar' atmena kaip pliadus, kur dabar 
stovi didžiausi ant svieto krautuvė 
Marshali Fieldo, ant State gatvės, bu
vo išmainytas savininko ant poros 
čeverykų. šiandien, vertės jo yra mi
lijonai dolerių. Visas tas apskritis 
yra centru vaizbos, ir kas turi nors 
kelias dešipits pėdų žemės, tas yrą 
milijonieriai.

Chicago savo milžiniškame augi
me, ne užsiganėdina vienu vaizbos 
centru, šiandien turime' jau kelio-, 
liką vaizbos centrų, lr^ kas tokiame 
vaizbos centre turi namą ar lotą, tas 
yra turtingu. f

Vienu iš tokių vaizbos centrų, ma
tomai, darosi dalis* miesto Chicago, 
vadinama Bridgeport, kurioj apsigy
veno daugiausiai Hetdvių. Kas -gy
veno ant Bridgeporto nors dešimt 
metų, tas mato kaip greitai vertė nuo
savybių 
si pirko 
nąi ar 
šimtus 
mus ar HH 
daug brangiaus. Su kiekvįenals me
tais kainos namų ir lotų augs aukA . 
čiau. Kas nori kad jo turkas augtų 

'su bridgeporto augimu, tas perka sau 
namus ar lotus. -

Kas nori pasinaudoti iš tos pro
gos, tegul kreipiasi į musų banką. 
Mes turime ant pardavimo namus ir 
lotus pigiai, kaip matote is čia pa
garsinto surašo.

ri

Su vi

11900.

62x130 
$2000.

18) 
pėdų.

Lekcijos 
pėtnyčios 
Julius.

mas, 6 pagyvenimai.
randa 3<5 Į mėnesį. Kaina

2 pa
lietas 
parko 
? 2 500.

65) 
pėdų.

čia auga, žmonės, kurie ap- 
namus ant Bridgeporto per
ui pernai, užčėdyjo sau kelis 
dolerių. Už tuos pačius na- 
lotus šiandien turėtų mokėti

męs tr vadiname 
Lietuva. JI guli 
M ic h įgano valsti 
Chįcagos, šalę pa-

Manistee, Mich.

17)
Lotas

* 3) 2 lubų kampinis mūrinis na- 
*' Lotas 35X148, 

33700.

ŽO) 3 lubų mūrinis namas, sū krau
tuve. ~~ 
na *.

23) Mūrinis namas, 6- kambariai, 
arti musų bankos. Kaina .... 31500.

73) 
gyvenimai po 6 kambarius. 
25x135. Randa 332. j Arti 
Kaina ,

Randa. 378 į mėnesį. Kai- 
..................../................ 37500.

2 lubų mūrinis namas.

Randa 322.

|5000.

Viešas Pardavimas
Dviejų Gerų Ūkių.

Palalkėjai mirusio George Ashley 
parduos Blalrstown viešbutyje, 
8UBATOJE, 4 d. RUGSftJO, 1909 m. 

(2 vai. po pietų). ..
žemiau apraSytas nuosavybes esan
čias arti Franklln Grove mokyklos 
namo, Hardwick valsčiuje (township) 
ir Blairstown “free dellvery route 
2, N. Y.

APRAŠYMAS UKfiS No. L
Ūkė susideda iŠ vieno šmoto ir 

penkios-delimt devynių akrų; ketu- 
rios-deėimt penki akrai medžių, ke
liolika akrų pievos ir ganyklos, di
delis vaisių daržas, obuolių ir kito
kių vaisių medžių, diddiis ežerėlis ir 
likusioji žemė _vlsa geros ariamos 
dirvos.

Ūkė gerai apžiūrėta vandeniu, nes 
bėga upelis per didelę dalį ūkės; o 
taipgi randasi keletas laltinių.

Gyvenimo namas yra it septynių 
didelių kambarių, nuolaidus stogas, 
gera kelnorė ir visas geriausioje tvar
koje. . Kiti namai yra šitie: didelis 
tvartas su kelnore, kų-tita pabudsvo
tas, didelė pašiurę, dviejų augštų 
kiaulių tvartas, gera daržinė ir tvar
tas. Visi šitie namai tapo neseniai 
naujai nuteplioti ir Visi geriausioje 
tvarkoje.

APRAŠYMAS UKftS No. 2.
Ūkė susideda iš vieno šimto akrų, 

kurių apie 50 akrų yra girios, di
delis senas obuolių ir jaunas obuo
lių daržai, kuriuose randasi ir kito
kį vaisiniai medžiai. Likusioji * daifs 
ūkės gera ariąma dirva. Ūkė ge
rai aprūpinta vandeniu, nes bėga 
upelis per ūkę, beto yra ir šaltinis.

Gyvenimo namas yra iš 6 kaipba- 
rių, nuolaidus stogas ir gera kelno- 
rė; visas beveik naujas ir naujai nu- 
tepliotas. Didelis tvartas su kelnore, 
nauja pašiūrė ir įrankių kamara, 
taipgi didelis vištų tvartas. Visi na
mai geriausioje tvarkoje.

Ūkės bus parduodamos ant lengvų 
išlygų, kurios pasigarsins dienoje 
pardavimo. '

Ypatos, norinčios pamatyti ukes ga
li tą padaryti, atsišaukdamos -pas 
A. B. Craig.

Palaikėjai mirusio,
George Ashley.

4) 2 lubų murinta namas, kampinis, 
puikus. Randa 370 į mėnesį. Kai
na ........ >................ t 35500.

11) 2 Jubų, puikus medinis namas. 
Randa 328 | mėnesį. Kaina .. 32500.

13) Medinis namas. 9 ruimai, 2 pa- 
gyVenimai. randa 320 į mėnesį. Kai
na „............................................ % 31700.

15) Mūrinis namas 2 pagyvenimai, 
9 ruimai. Kaina .. f .. 32000.

u f' - J
Mūrinis namas geroj vktoj. 

25x131 pėdą. Kaina ,.'32?OO.
I 

ledinis namas. Lotas "25x125
Kaina ...........   31400.

51) 2 lubų mūrinis namas. Krau
tuvė su 4 ruimais Ir 1 pagyvenimai 
po 4 ruimus. - Staldas. Kaina 34500.

52) 8 ruimų mūrinis namas, 2 psP 
gyvenimui. Kampinis. Lotas 33x147 
pėdas, arti Halsted st. Kaina 32300.

Pigus Pardavimas Ukčs.
Parsiduoda labai pigiai puiki ūkė, 

gulinti 2 mylios į šiaurę nuo Willow 
Springs ir 5 mylias | pietus nuo La 
Grange, III. 48 akrų geros žemės, 26 
akrai išdirbti, apie 5 akrai miško, o 
likusioji ganyklos ir pievos. Puikus 
6 ruimų gyvenimo namas su' akmeni
niu pamatu; tvartas, klėtis, pašiūrė 
ir tt Daržas visokių vaisių, obuo
lių, gružių, pyčių, vynuogių, serben
tų ir kitų. Sitų ūkę galima pirkti 
labai pigiai sulyginant su kainomiy 
kitų šalimųjų ūkių. Norėdamas dau
giau žinoti rašyk arba ateik pas, 

F. T. Johnson
(P, O. Box 112), Summit, III

Atydarymas Šokių Mokyklos.
Chicago, III. 27 d. rugpiučio ati

daroma šokių mokykla prot Julijuso 
mokykla bus po nr. 1900 So. Union 
sc, Jono Paugo svetainėje, 
duodamos kas utarninko ir 
vakarais. Prof.

Ukininkystei Žemes.
Pasiturinčiuose Rock Island-Frisco 

Valsčiuose Texas, Oklahoma, New 
Mextco, Kansas, Arkansas ir Missouri 
yra daugelis tūkstančių akrų derlin
gos gerai drėkinamos žemės. šitie 
akrai lųukla TAVĘS juos Išdirbti. 
Mums linksma bus pagelbėti ener
giškam praktiškam žmogui be skir
tumo tautybės surasti gerų vietų, 
šituose valsčiuose padėjimų aprašy
mai atspausti visokiose kalbose ir 
lengvai suprantami reikalaujant bus 
pasiųsti apmokėta k rasa. Adresas:

C. B. Schmidt, Room 1100 La 
Baile Station. Chicago, . III., arba 
Room 1100 Frlsco, St. Louis, Mo.

Parduoda saliunų arba priima pu
sininkų. nes savininkui persunkti pri
žiūrėti abu sailunu. kuriuodu randa 
si: 225 Wabanaia avė., orie lietuvi!->

FARM08! FARMOS!
Pirkite Farmas Didžiausioje Ame

rikos Lietuvių Fermerių kolionijoj, 
kurioje gyvena jau daugelis lietuvių, 
žemė lygi ir gera, ne akmenuoU fo
ne balos. Puikiausia vieta žmogui, 
jleškančiam geros ir nebrangios že
mės. Galima gauti lengvomis iimo- 
kestlmis; reikia įmokėti mažų dalį, 
o kitų galima išmokėti- per daugelį 
matų, žemė derlinga; auga visokį 
javai: kviečiai, rugiai, vasarojai, bul
ves ir kiti Yra žemės pagal upes ir 
ežerus, su tokiais-pat laukais kaip 
ir Lietuoje, todėl 
tų žemę Naująja 
vakarinėje dalyje 
jos, nepertoli nuo 
vietinio miestelio 
žemė parsiduoda dabar po 88.00 ake- 
r s ir brangiau. Norėduml daugiau 
dasižinoti ar apžiūrėti tas žemes, at
važiuokite ar suslneškite su manim, 
gyvenančių ant tų žemių, šiuo adresu:

Antan Kledis.
Peacock, Mielu Lake Co.

56) Puikus 3 lubų mūrinis namas, 
3 pagyvenimai po .6 rpimus su mau
dykloms ir 6 ruimų gražus mūrinis 
namelis užpakalyj.. Raudos neša 357 ■ 
į mėnesį. Kaina '............ 35790.

• t ■ *57) Labai gražus mūrinis namelis,
aukštas ponamis ir vilkai. Užpa
kalyje staldas. Lotas 27*4x127% pė
das. Kaina .................  32000.

60) 6 ruimų mūrinis namas. bo» 
♦as 25x175. Kaina ...į7;..., 31200.

* ’
61) 6 ruimų mūrinis namaą. Lo

tas 27%xl27%. Kaina .......... 3^100.

62) 3 lubų rhurinis ir 2 lubų me
dinis namas, ę pagyvenimai. Ran
da 3600 į metus. Gražioje vietoje. 
Kaina ........;................. į....... 347OO._

64) 2 lubų mūrinis namas. Sallu
nas ir 3 pagyvenimai po 4 ‘ruimus. " 
Randa 3540 j metus. Kaina

Kampinis bizniui lėtas, 
Kaina ....................t....

74) Grynai naujas namas, 
sals naujaisiais įtAlsymais. 2 pagy
venimai po 6 ruimus. Lotas 25x125 *

ant bulvaro. Puiki rezidencija. 31000 • 
iš kalno — rėžtų išmokestimis. Kai
na ...............................   35400. .

75) Puiki, nauja 2 lubų rezidenci
ja. Lotas 96x125. Randa 31500 Į 
metus. Gražioj dalyj miesto. Kai
na ...................... . ..................... f17000.

*76) 2 lubų medinis namas. . Lo
tas 25x125. * Ant West Sidee, i arti 
parko. , Kaina

77) 2 lubųi namas, 4 pagyveniir&i.
Randa 332 į mėnesį, ant Bridgepor
to, arti parko. Kaina ........... 32600.

78) 2 lubų medinis namas, 2 pa
gyvenimai 5—6 ruimai. Lotas 25x 
125. - Randa f26 į mėnesį. ’ Kai
na ...................................  32600.
/ • .

79) 2 namai. 4 pagyvenirpai. Lo
tas 25x125. Randa $38. Kaina. 33300.

80) 2 lubų inediJ^s namas. 2 pa
gyvenimai po 6 ruimus. Lotas 25x 
125. Randa |25. Kaina 32400. i

81) 2 pagyvenimų medinis namas. 
Lotas 25x125. Randa 321. , Kal- 
'n* ............... *.................... .. 42250.

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

A.OIszewski
3252 S. Halsted S



HBTSUjf A
No. 210 DM* atvažiavo. Komedija

pusi. 61 20c
ii 'f

No. 225 Geriaus vėliau*, negu nie
kad. Komedija viename akte. Pagal 
lenkišką sutaisė K. 8—6'ir M. P—ta 
Chicago, IU. 1902, pusi. 4|.................15c

No. 257 Kun. Grsmuloe raštlnyčto- 
je. Komedija viename akte. Parašė 
kun. Fr. Hudor. Gražiai parašyta ko
medija tinkanti perttatytaul. Chica
go, UL 1906, pusi. 14.................. 15c

No. 262 Mlndaugls, Lietuvos kara
lius. Istoriškas paveikslas 5-se aktuo
se Lenkiškai parašė Julius Slowac- 
kl. Lietuviškai vertė V. Kapsas (Dr. 
V. Kudirka). Chicago, UL 
lapių 86.............................  ..

1900, pus 
...........25c

No. 286 Pirmi žingsniai, 
turiooe veikmėse. Parašė 
šas. Drama parašyta tiš revoliucijos 
judėjimo Lietuvoj. Chicago, m. 1909, 
pusi. 50.............................   20c

Drama ke- 
Br. Varų-

No. 295 Piotro Caruso. Vieno veik
smo drama. Parašė R. Bracco. Vertė 
K. Puida. Veiksmo vieta —Neapolis, 
šių laikų atsitikimas. Chicago, IU. 
1908, pusi. 32...........................................10c

PIRMA LIETUVIŠKA RANKA AMERIKOJE
No. 302 šiaurės Karžygiai. Keturių 

veiksmų tragedija, Parašė H. Ibaen. 
Iš rusų, lenkų ir vokiečių vertimų ver
tė K. Puida. Veikimas atsibūva Nor
vegijos šiaurėje karaliaus Eriko Kru
vinojo Kirvio laikuose. Chicago. UL 
1908, pusi. 77. ..................................... 26c

3252 SOUTH HALSTED STREET, Kampas 33čios, CHICAGŪ, ILL
No. 331 žilė galvon — velnias vuo- 

degon. Komedija vienam*) akte. Pa
gal lenkišką sutaisė M. P—is. Chi
cago, IU. 1902, pusi. 31.................... 10c

A. OLSZEVVSKIS, Savininkas.

ŠITA BANKA skolina žmonėms pinigus pirkimui namų ir lotų mieste Chicagos nuo ma
žiausios iki didžiausios sumps.. Jeigu perki namą ar lotą, o neturi visų pinigų, ateik pas mus, 
o męs tau juos paskolinsime už prieinamą procentą ir ant lengvų išmokesčių.

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

ŠITA BANKA taipgi parsamdo žmonėms skryneles (Boxes) pasidėjimui pinigų už $3.00 
metams. Šios skrynelės taip yra apsaugotos, kad prie jų n? ugnis nė vagis negali prilįsti.

ŠITA BANKA parduoda namus ir lotus lengvais išmokėjimais. Jei nori pirkti namą ar 
lotą mieste Chicago, ateik pas muą, o męs tau surasime tą ką norėsi ir ką jieškai.

ŠITA BANKA apsaugoja nuo ugnies namus, biznius ir naminius baldus turtingiausiose 
Apsaugojimo (Insurance) Kompanijose. Taigi apsaugoja ir gyvastį bei susižeidimą (“Life and 
Accident Insurance”).

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

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

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

No. 381 Gyvybė (kantatas) Ir kitos 
trumpos poėmos. Pcrašė Jonas V ta
ktiška. Telpa čia eilės: Gyvybė. Iš
tvirkėlis, Vylius, 3 sonetai, Proverbal 
Ir Jautimai. Chicago, III. 1907, pus
lapių 41.................................................. 15c

No. 397 Keptos kančios. Eilės. Pa
rašė Liepukas. Chicago, III. 1909, pus
lapių 28................. 10c

nas. Aprašymas smulkiausių bakteri
jų. gimdančių visokias Hgas pas žmo
nes, jų susekimas, vystymąsi ir tt 
Su paveikslėliais. Chicago, I1L 1905, 
pusi. 113. .... ,.............................30c

No. 548 Oraa, Vanduo, šviesa Ir ši
luma. Lekcija Prof. Blochmano'o. Su
taisė šernas. Visiems suprantamai ap
rašyta ypatybės chemiško ir fiziško 
proceso, aiškesniam parodymui kurio 
yra daugelis tam tikrų paveikslėlių. 
Chicago, IU. 1907, pusi. 138........... 40c

No. 566 8snų gadynių Išnykę gyvi 
sutvėrimai. Pagal Hutchinsoną sutaisė 
šernas. Su paveikslėliais. Aprašo se
niausių gadynių (vairius sutvėrimus, 
gyvenusius ant žemės dar prię$ atsi
radimą žmogaus, šiandien tų sutvė
rimų kunus žmonės, kasdami gilius 
šulinius, kanalus, arba Imdami iš že
mės anglis, randa giliai palaidotus že
mėje. Tūlų sutvėrimų atrado člelus, 
nesugadintus kunus, užklotus keiioU- 
kos sieksnių storio žemės eile. Jie 
yra šiandien išstatyti (vairiuose mušė
juose, iš kurių žmonės mokinasi pa
žinti, kaip sena yra musų žemė. Mok
slinčiai, pagal storumą ir senumą že
mės sluogsnių, kuriuose tų sutvėrimų 
kunus randa, gali spręsti, kaip sena 
yra musų žemė ir kaip seniai žmogus 
ant jos atsirado. Chicago, III. 1900, 
pusi. 370............................................. 61-00
Apdaryta. .... .... .... .... 81-25

No. 553 Paėjimas organiško svieto. 
Pagal Bitnerj sutaisė gemas. Knyga 
didelės moksliškos vertės. Ji aprašo 
tvėrlmąai viso sutvėrimo Ir visų gam
tos sutvertų daiktų; parodo, pagal se- 
liauslus Ir giliausius žemės sluogs- 
nlus, daug milijonų metų atgal gyve
nusius ant žemės augmenis, vabalus, 
žvėris, paukščius ir tL Su paveikslė
liais. Chicago. III. 1905 pusi. 137. 35c

No. 569 Svieto pabaiga. Iš rusiško 
vertė Pr. Siūlelis. Kas nori atsižino 
ti, kada bus svieto pabaiga, tegul per
skaito šią knygelę. Chicago, iii. 1902, 
pusi. 31......................................................10c

No. 597 Žvėrys Ir Žmogus. Pagal 
Schmebl*} sutaisė Šernas. Mokslas 
apie subujavojimą kūno visokių žvė-

No. 436 Revoliucijos dainos. Suran- j rių( paukščių, sąnarkojų, žarnapllvių
klotos iš visur 24 d*inos naujos ga
dynės iš revolluuijos atbalsių. Chica
go, III. 1908, pusi. 30..................... 15c

nupuolimo Rymo viešpatystės. Chica
go, UI. 1904, pusi. 306.................... 81-00
Drūtuose apdaruose............... ąi-25

No. 851 Apie turtų išdlrblmą. Pa
rašė Bebram. Vertė S. M. Veikalas 
gvildenantis politišką ekonomiją. Ko
kiais keliais išsidirba turtai, kaip jie 
susikrauna ir kaip atsiliepia ant gy
venimo draugijos. Chicago, III. 1900, 
pusL 139......................   36c

No. 856 Aukos Karės Dievui. Para
šė Jonas Gražys, ti knygelė aprašo, 
kokios kada buvo karės, kas buvo jų 
priežasčia, kišk blėdies padarė ir daro 
žmonėms ir kas | jąs žmoniją stumia. 
Chicago, III. 1902, pusL 40........... 10c

No. 861 Dr. J. Basanavičius. Lankai 
Lietuvoje. Iš rusų kalbos vertė V. 
Gintautas. Nurodymai, kaip lenkiška 
kalba sunaikf&o Ir sndemoralizavo 
Lietuvą fr kaip ji kenkia lietuvystei 
sulyg šiai dienai. Chicago, UI. 1903, 
pusi. 41. ......................................... ....

No. 907 Kaip žmonės su ponais ko
vojo T Sodiečių sukilimai Ispanijoje 
XV amžiuje, Anglijoj XVI amžiuje. 
Parašė A. J—tie. Chicago, III. 1906. 
pusi. 34.................................................. ....

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

No. 925 Moteris Ir jos vlets žmoni
joje. Parašė J. Laukte.. Siu knygelė 
aiškina moterų klausimą, todėl yra 
akyva perskaityti moterims Ir vy
rams. Kalbėtojai joje atras sau daug 
medžiagos. Chicago, 111. 1908, pusi. 47. 
Kaina..................................................... 15c

No. 946 Priedelis prie lietuviško 
klausimo. Raštelis gvildenantis lietu
vystės reikalus po valdžia Rusijos ir 
po įtekme lenkystės. Chicago, Iii. 
1905, pusi. 38...........................................10c

surinktas iš daugelio 
nykų ir sutaisytas pagal 
kai - egiptišką sapnį nykų, 
mu planetų atspėjimo 
riauslal išguldo visokius
kie tik žmogui prisisapnuoti 
cago, III. 1895, pusi. 205. ... 
Tas pats drūtai apdarytas.

etlmų sapni- 
tikrą persi*- 

sū aprašy- 
ateities. Ge

gali. Cbi- 
60c 
65c

No. 1467. Dangaus Augštumas ir 
žmogaus Senumas; Anykščių šilelis 
ir daugelis naudingų žinių. Sutaisė 
P. M. Pusi. 112.................. 15c

No. 1615 Naujas pilnas Orakulas 
arba knyga bartų, monų ir visokių pa
slapčių ir praktiška C. C. 8t. Germain 
Delnažinystė, bu paveikslėliais. Su
rinko ir išguldė iš svetimų kalbą J. 
Laukis. Yra tai didžiausia ir praktiš
kiausia monr knyga, burtų ir delno- 
žinystėc mokslo. Formatas 6x9 co
lius, ant viršaus apdarų kolorluetas 
paveiksiąs burtininko ruimo. Chica
go. 111.1904, pusi. 412....................... 82,50
Apdaruose.............................................83.00

No. 1521 Paslaptys Magijos bei Spi
ritizmo šviesoje mokslo. Pagal sve
timus, šaltinius lenkiškai sataisė F. J. 
Lietuviškai vertė J. Laukis. Yra tai 
išaiškinimas monų darymo, šioje kny
goje atrasite visas monų ir burtų pa
slaptis ir jas suprasite, nes aiškiai 
aprašytos ir paveikslais parodytos vi- 
sos slaptybės ir budai jų darymo. Chi
cago, 111. 1903, pusi. 262. ...... 50c

No. 1525 Rankvedls gromatų rašy
mui. Knygelė pamokinanti, kaip ra
šyti gromatas j firmas, pažįstamus, 
gimines, prietellua, mylimus ir myli
mas prieš apslvedlmą, J ponus, kuni
gus, vyskupus ir kitas augštoi luO- 
mos ypatas. Pasveikinimai ant Nau
jų metų, dienoje varduvių, gimimo ir 
kituose atsitikimuose. Chicago, III. 
1895, pusi. 115...............'................... 35c

' ' ft

, BANKOS VALANDOS.
Mušu Banka yra atdara priėmimui, Tšmokėjimui ir siuntimui pinigų ir Sifkorčių kas

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

Olsxewskis pats Bankojesbūva šiose valandose:
Šiokiomis dienomis:

_ Nu® 8 valandos ryto iki 6 valandai vakare.
Nedėldieniais ir šventomis dienomis:

• JKuo ii valandos ryto iki 4 valandai po pietų. 
Panedėliais:

Nuo 8 iki 9 valandos ryto iki 1 valandai po pietų ir
Nuo 8 iki 9 valandai vakare.

.Norintieji su patim-Olszewskiu asmeniškai (asabiškai) pasimatyti malonės kreiptis augš- 
čiau nurodytos? valandose. . > ‘ *

GYVENANTI tolymesniuose miestuose kreipkitės prie musų laiškais adresuodami.

j y Jf <

A. OLSZEVVSKI
3252 SOUTH HALSTED ST. CHICAGO, ILL,

Knygų Kataliogas kų karės maskolių su turkais. * Chica
go, IU. 19&6, pusi. 81................  2Oc

No. 4 Aliumi Ir kitos pasakos Guy 
de Maupaąsant'o, vertė J. Laukis. 
Telpa šios pasakos: L Alluma, 2. Ne
tikri brangieji akmenys, 3. Baimė, 
4. Du maži kareiviai, 5. Dienynas pa
dūkėlio, 6.‘* Mėnesienoje. 7.,Valdulys, 
8. Užšalusio! padangėj. 9. Atsikirti
mas. 10. Vienatvė, 11. Tėvas Ir eunus 
ir 12. Rožė. Guy de Maupassant yra 
vienas iš geriausių raštininkų pasakų, 
iš žmonių gyvenimo. Chicago, Iii. 1908, 
pusi. 136. .................................................36c

No. 67 Lietuviškas pasakos Įvairios. 
Surinko Dr. J. Basanavičius. Dalis I. 
čia telpa 141 labai gražių, juokingų, 
išmintingų ir žingeidžių pasakų. Chi
cago, III. 1903, pusi. 280.............. 81-25
Drūtai apdaryta.   ........................81-50

No. 27 Gyvenimo mokykla. Parašė 
-e.Orison Svett-Marden. Lietuviškon kai- 

' bon išvertė K. žegota. Užrašai pagar
sėjusių žmonių. Labai naudinga kny
ga. Didelio formato. Chicago, UI. 

pusi. 233.......................................... 81-25
Apdaryta..........................   81-50

No. 68 Lietuviškos pasakos (vairios. 
Surinko Dr. J. Basanavičius. Dalis II. 
Čia telpa 205 laitai gražių ir juokingų 
pasakų, bovijančtų kiekvieną skaity
toją ir klausytoją ir labai naudingos. 
Chicago, III. 1903, pusi. 330.......... 81.25
Drūtai apdaryta...............................81-50

No. 69 Lietuviškos pasakos Įvairios 
Surinko Dr. J. Basanavičius. Dalis III. 
čia telpa 202 dar gražesnės ir juokiu- 
gesnės pasakos. Chicago, 111. 1904, 
pusi. 333............................................. 81-25
Drūtai apdaryta. .... ....................81-50

No. 35 Gyvenimo vaizdeliai, suside
danti iš devynių sekančių gražių paw 
kaičių: * Atsisveikinimas. Vagis, Kas 
kaitas, Gatvės vaikai, Paparčio žie
das, Miško sargas, Sįgnalas, Keleivis, 
Būvio esybė. Chicago, III 1902, pus
lapių 99. .'... ..»• ..............................15c

'Z’ No. 43 Ii gyvenimo lietuviškų V> 
f f' ~ llų bei Y«ln|U- Pasakos surinktos d-ro 
J J.- Basanavičiaus, šioje knygoje telpa 

keli šimtai gražių pasakų, apie rojų 
■ (dangų), čysčių, peklą; apie giltinę, 

* marą, cholerą į apie-dvasias (dūšias), 
* velnius, jų vaidin«mąsl ir tt Pasakos 

užrašytos tokioje tarmėje, kokioje bu- 
‘ vo girdėtos. Panevėžy! — pagal tar

mę panevėžiečių; Šiauliuose — pagal 
tarmę šiauliečių; Suvalkų gub. — pa- 

’ gal tarmę suvalkiečių; Prūsų Lietu
voje —: pagal tarmę Prūsų.lietuvių; 
Dzūkijoj — pagal tarmę dzūkų ir tt 
Chicago, I1L 1993, pusL 47d. Pbpieros 

apdaruose. ......................... 81-50
* Audimo apdaruose.  ................ 82-00

' No.44 Išmano atsiminimų. (Suau
toriaus pav.) Parašė DI*. Vincas Pie
taris. Spaudon parengė d-ras J. Bas> 
navičius ®’atųs bijograflški aplpasa 
kojimal ka.Kurių Lietuvos vietų. Chl 

* , cago, UL 1905, pusi. 301. .. r...........75c

No. 70 Lietuviškos pasakos Įvairios. 
Surinko Dr. J. Basanavičius. Dalis IV. 
Chicago, IU. 1905, pusi. 299. šioje da
lyje, teip kaip if pirmesnėse dalyse 
Drų. J. Basanavičiaus surinktų pasa
kų, telpa keli šimtai užimančių ir juo
kingų pasakų. Kiekvienas, nusipirkęs 
iš paminėtų knygų I, II, UI ar IV 
dalj, turės per visą savo amžių nelš- 
semamą pasakų turtą.......................8I-2S
Drūtai apdaryta..................................81-50

* No. c71 -alkrodlnlnko atminimai. 
Pasak Erkman-šatrijaną sutaisė 8. M. 
Paveikslas iš Napoleono I paskutinių
jų kariavimų. Chicago, UI. 1907, pus
lapių 44................    15c

No. 76 Max)m Gorkij. Pasakojimai. 
Iš rusų kalbos vertė A. L—is. Turi
nys*. Giesmė apie sakalą, Nenaudėlis, 
Makaras čudra. Rudenyj, Dvidešimts 
šeši ir viena. Chicago, III. 1906, pus
lapių 103................  .... ..į.............25c

No. a44 Ii Gyvenimo f. 8amojėdų. 
Apie Liudininkus ir kiti naudingi pa
mokinimai ...................................  10c

į No. 63 Karės Laukuose. (Kareivio 
, atsiminimai.) Parašė Vsevolod Garšin. 
į Vertė A. Lali*. Užimanti pasaka iš lai-

No. 98 Pragaro atgijimas. Parašė 
L. Tolstoi, vertė Z. A. Kritiškas pie
šinys dabartinės draugijos tvarkos 
alegoriškai parašytas. Chicago, III. 
>968, pusi. 22............................................

* No. 100 Pasaka apie kantrią Aleną, 
dukterį turku ciesoriaus Antonijaus, 
kuri per 22 metus vaikščiodama po 
svietą, daugybę bėdų ii vargų išken
tėjo. Antra laida. Ii lenkiško vertė 
A. Olševskls. Chicago, UI. 1902, pus
lapių 66.

No. 90 Olltlpa. Graži apysaka iš 
laikų savitarpinės karės Siaurinės 
Amerikos indijonų. Vertė A. Olšev- 
skis. Antra pataisyta laida. Chicago, 
UI. 1906, pust 95............................... 25c

- No. 97 Pamokslai Išminties Ir tol* 
sybės, Išguldinėtl galvočių visų am
žių Lietuvos valkeliams. Parašė kun. 
Tatarė. Trečia laida, čia telpa 12t 
juokingų, bet išmintingų ir pamoki
nančių pasakaičių, mokinančių doros 
Ir išminties. Chicago, III. 1899, pus
lapių 182..........   .... *09

No. 442 8vajus srba vaizdas sieki
mo augštybėa. Tragedija-poėma. Pen
ktuose aktuose. Parašė Jonas Viskoš- 
ka. Yra fantastiškas piešinėlis, para
šytas sceniškoje formoje. Chicago, IU. 
1907. pusi. 135.............‘.*........................40c

No. 471 Akyvi apsireiškimai aviete, 
| kuriuos žmonės nuolat žiuri, bet jų 
gerai nesupranta. Su 7 paveikslėliais. 
Labai naudinga knygelė tiems kurie 
nori sužinoti, iš k<y <^sosi žaibai, 
griausmai. Dėtus i^snregks. Kas yra 
debesiai, ant ko jie l&ikdsi ir tt. Chi
cago, 111. 1894, pusi. 79. .a............ 25c

No. 472 Apsireiškimai atmosferoj* 
arba meteorologija. Pagal profesorių 
Vojeikov’ą sutaisė bernas. Aprašo, iš 
ko susitverta ore žaibai 'lr«riaustinlal. 
nuo ko atsiranda ant dangaus įvai
rios šviesos ir šešėliai, ir . daugybė 
kitų (vairiausių orė apsftėlšklmų. Pi*-

ir žmogauš. Kiekvienas žvėris arba 
gyvis aprašytas kas sau su visomis jo 
ypatybėmis ir kokią gyvūnų giminę 
jis tveria. Su paveikslėliais. * Chica
go. IU. 1906, pusi. 313. ................... 61-00
Apdaryta. .... ..................................81.25

No. 606 Airija. Lapai iš istorijos 
Airijos. Paraše A. Janulaitis. Chica
go, I1L 1908, pusi. 53.........................15c

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

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

. No. 630 Ethnologija arba mokslas 
iple žemės tautas. Pagal Dr. M. Ha- 
berlandą parašė šernas. Su paveikslė
liais. Yra tai svarbiausia moksliška 
knyga apie visas musų pasaulės žmo
nių veisles. Ji parodo visų viešpatys
čių, visų žemės kraštų ir net mažiau
sių šalelių žmones ir jų paveiksiu*. 
Aprašo jų kilmes, paną, tikėjimą, pa
pročius, užsiėmimą ir abelnai viską. 
Kas nori pilnai pažinti žmonių 
riją, tegul perskaito šią knygą, 
cago, I1L 1903, pusi. 667..............
Apdaryta. .J.. ........................... .

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

nuo visokių ligų; užlaikyti 
savo sveikatą, pailginti sa- 
ir užauginti sveikus ir tvir- 
vaikus. Chicago, UI. 1897. 
.......................  36c

No. 1140 Išslvystymaa vaisiaus gy
vūnų. P rašė Dr. J. Kulis. Su dau
geliu paveikslėlių iš embriollogijos. 
Chicago, III. 1907, pusi. 21.............. 10c

NAUJAUSIOS KNYGOS, GAUNA 
MOS “LIETUVOS” REDAKCIJOJ

a5 ADOMIENE, Gyvenimo piešinė 
lis Šatrijos Raganos. Adomienė tar 
nauja po dvarus aukle. Paauginus 
vaiką viename dvare, eina j kitą 
Graži ir užimanti apysaka iš gyveni
mo. VUalus 1908, pusi. 24, kaina 10c.

No. ATTALEA PRINCEPS. Ver
timai Pr Siūlelio. čia telpa šios 
gražios apysakos: 1) Attalea Prfn- 
cepe; 2) Kas pergalės; 3)' Pieme
nukas; 4) Kraujas; 5) Du pa veika
lėliai iš baudžiavos; 6) šuns likimas; 
7) Skrandos Istorija.1 Vilnius 1906. 
Puslapių 69. Kaina .................  15c.

No. c25 EMIGRACIJA. Iš darbi
ninkų gyvenimo paveikslėlis. Para
šė J. šliburis. Brooklyn. N. Y. 1908 
pusi. 47. Kaina............................... 15c.

isto 
Chi- 

82-00 
82.50

N*. 641 Geografija arba žemės apeisi ir labai suprantamai paaiškinta, Q^|kle NalkOvsk| ir
k a. i n rolimi ru žinoti oro nerinainas ir _ '__ _____________ — _ ____ n_ *•kaip galima sužinoti oro permainas ir 
daug kitų (domių dalykų. Kiekvie
nas aprašymas, aiškesniam suprati
mui, parodytas ant paveikslo. Norin
tiems arčiau susipažinti su oro ypa
tybėmis, verta perskaityti. Chicago, 
III. 1907, pusi. 238. ....4 ................... 75c
Apdaryta. ........................................ 81-00

No. 473 Apie žemę Ir kitus svletua 
jų buvj ir pabaigą. Pagal Heilperną, 
Falbą ir kitus sutaisė šernas. Aprašo, 
kas yra žemė, iš ko ji susideda, ant 
ko laikosi ir kaip sukasi. Kas yra 
lė, žvaigždės, mėnulis, planėtos, ko
metos ir kitos, retai matomos žvaigž
dės Su 36 astronomiškų paveikslų. 
Yra tai vienatinė knyga, iš kurios 
žmogus tikrai gali apsišviesti. Chlca- 
gd, III. 1896, pusi. 255. .. 75c
Ta pati apdaryta............. .... 81.00

No. 480 Biologija arba mokslas apie 
gyvus daiktus. Pagal profesorių Nus- 
baumą sutaisė šernas. Mokslas, ko
kis budu radosi gyvi sutvėrimai* ant 
musų žemės, kaip jie vystėsi, pradė
jus nuo nažų vabalėlių. Iki 
paukščių, žvėrių ir paties 
-Su paveikslėliais. Chicago, 
pusi. 147.' .............

kitus' sutaisė šernas. Su paveikslė
liais. Aiškiai Ir nuprantamal aprašo 
«usų žemę, jos pavidalą, didumą ir 
platumą; jos kalnus, jų vardus, augš- 
tį, vulkanus, metančius iš savęs ug- 
fiį; iš kokių sluogsnių susideda žemė, 
kur Ir kiek joje yra ingHų, geležies, 
aukso, druskos ir kitų gėrybių; kiek 
manų, ežerų, upių, jų vttrdai, plotis, 
gylis; kokie kuriuose vandenys: su
rys, prėski, kartus: kokie juose gy
vena gyvūnai ir tt. žemė aprašyta da
limis: išskaitytos visos viešpatystės, 
karalystės, kunigaikštystės, respubli
kos ir tL 'Kiek kurioje žemėje yra 
gyventojų; kokie jų tikėjimai, kalbos, 
papročiai, užsiėmimai, pramonės, iš
darbiai, Ir tiesos; kokie miestai, su 
kiek gyventojų, fabrikų, pramonių; 
kur kokie orai: šalčiai ar karščiai, 
lytus ar giedros; kur koks ilgis die
nos ir nakties. Knyga didelė 6x9 co
lių. ant geros standžios popisros apso
dinta. Chicago, III. g906, pusi. 469. 
Kaina.............................  82.00

daėjo lig 
žmogaus. 
III. 1901, 
,... 4OC

Ta pati apdaryta audimo apdaruose, 
parašai ant nugaros ir Šono. .... 82.50

No. 1157 Koks privalo Luti vaikų 
auklėjimas T Raukius rašte, parašytų 
D-ro J. Šliupo. Chicago, 111. 190^ pus
lapių 9L....................................  25c

No. 1176 Pamatas Visokiai Refor
mai. Vadovas sveikatai, turtui ir lais
vei. Popullariškas raštas apie klausi
mą valgybos. Parašė Otto Carųue. 
Su raštininko leidimu verte J. Laukis. 
Knygute nurodo, kad mėsa ir kal-ku- 
rie kiti, te f p pavadinti dilginanti val
giai yra netinkančiais žmonėms mais
tais. Chicago, III. 1907, pusi. 111. 30c

Ils tiems, kurie nori trumpu laiku pra
mokti angliškai susikalbėt! kasdieni
niuose reikaluose. Sutaisė J. Laukis. 
Antra pataisyta laida. Chicago, III. 
1908, pusi. 90..................................... 25c

No. 1210 Aritmetika. Sutaisė S. 
Skačkauskaą. Lengvas būdas išmokti 
skaitliuoti (rokuoti). Rnęrga padalyta 
| penkis skyrius. Skyrius I — Apie 
skaitlius.. Skyrius H — Trupiniai 
Skyrius III — Dešimtiniai trupiniai. 
Skyrius IV — Prilyginimai ir propor
cijos. Skyrius V — proporcijų prieva- 
dinės. Chicago, III. 1897, pusi. 104. 25c

a46 Į ŠVIESĄ PER AŠARAS, apy
saka Šatrijos Raganos iš gyvenimo 
Juozuko lankančio mokyklą. Vilnius 
1908, pusi. 50, kaina 15c.

672 KAIP LIETUVIŲ SENOVEJE 
VANDENIMIS KELIAUTA. (Ii ‘'Lie
tuvių Tautos”). * Parašė J. Basana
vičius. Vilnius 1908, pusi. 14 (dide
lio formato 7x10). Kaina ...... 30e.

689 MEDŽIAGA L. Ivinskio biogra
fijai. Spaudon prirengė Dr. K. Gri
nius. ^(ir “Lietuvių Tautos”). Vil
nius 1908, pusi. 23 (didelio formato 
7x10). Kaina ....:............  35c.

di
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a99 PELKES. Apysaka iš lietuvių 
darbininkų gyvenimo Amerikoje. Pa
rašė Upton Sinclair, lietuvių kalbon 
išvertė Kazys Puida, 
pusi. 468, kaina ...

Vilnius 1908, 
....... 81-25.

No. 208 BALTRUS TURAZERI& 
. Drama trijų veikmių iš darbininką 

.gyvenimo paimta. Parašė P. Lang- 
man. Vertė A. M-čya Brooklyn, N. 
Y. 1909. Pusi. 81. Kaina .... 20c.

No. 286 PIRMI ŽINGSNIAI. Dra 
ma ketuoriose* veikmėse. Parašė B r, 
Vargšas. Drama parašyta iš tėvo 
llucijos judėjimo Lietuvoj. Chicagą 
111. 1909, pusi. 50. Kaina ........... 20a

No. 321 VELNIAS — NH BOBA. 
Dviejų veiksmų komedija ir NEAT- 
MEZGAMAS MAZGAS vienaveiksmė 
komedija. Parašyta P. Petliuko, Vil
nius 1909, pusi. 66. Kaina .... 25c.

No. 103 Pasaka apie Adomą Ir Jie- 
vą. Priedas prie sulygiramosioa my- 
thologijos. Parašė Paul Lafargue, pa
gal vokišką vertimą lietuviškai sutai
sė P. Miškinis. Chicago, III. 1908, pus
lapių 31........................... ......... 10c

No. 490 Dvi Kelfonl ( Tolimą šiau
rę. Sutaisė S. Matulaitis. Labai žin
geidus ir naudingas aprašymas iš ke
lionės | šiaurės poliusą. Chicago, III. 
Kaina.........................................................20c

No. 507 Gamtos Istorija Pagal Bert 
vertė Dr. A. Bacevlčia. Knyga su dau
geliu vabalų, šūvių, žmonių, medžių 
Ir akmenų paveikslėlių; trumpai, aiš
kiai ir suprantamai išaiškina gamtos 
istoriją, ypač tuos dalykus, | kuriuo* 
žmonės žiuri, bet jų gerai nesupranta. 
Chicago, 111. 1903, pusi. 209.......... 50c

No. 655 Istorija abelna. Dalis L 
Nuo seniausių laikų Chinijos — 2800 
m. pr. Kr. iki galutiniam išdalinimui 
imperijos Aleksandro Makedonlškojo 
146 m. pr. Kr. burašė Dr. A. Bacev> 
čia. Su paveikslais, ^parodančiais tų' 
laikų piramides, sienas pilių, tvirto
vių; typus kunigų ir kareivių. Hiero
glifus Akkadų rašto ir tt. Chicago, I’L 
1904, pusi. 498...........................  8J-00
Ta pati tvirtuose apdaruose. ... 81-25

No. 1300 Rsnkvedys angliškos kal
bos. Pagal Ollendorfą, Harvey, Max- 
well ir kitus surašė J. Laukis. Yra 
tai praktiškiausia knyga Išsimokini
mui angliškos kalbos pačiam per sa
ve be pagalbos mokytojo. Chicago, 111. 
1906. pusi. 307............................. $1.25
Apdaryta. ........................................ 91.50

No. 397 KEPLOS KANČIOS. Eilės. 
Parašė Liepukas. Chicago, IU. 1909, 
pusi. 28. Kaina ........................  10c.

, No. 114 Ponas Ir bernas. Apysakė
lė L Tolstojaus iš gyvenimo masko
lių kaimiečių, žingeidi norintiems su
sipažinti su būvio ir sąlygoms masko
lių kaimiečių gyvenimo; ji verčia 
skaitytoją drauge jausti sn vargo pri
slėgtais žmonėmis. Chicago, IU. 1904, 
pusi. 60.....................................  15c

No. 124 Robinzonas Kruzlus. Graši 
morališka pasaka. Antra pataisyta lai
da. Chicago, III. 1903, pusi. 83. ... 25c

No. 130 Revolludjoa žmonės. Para
šė A. Niemojevvskl, vertė K. Puida 
torius, 7. Paukštis, 8. Ponas Jėzus 
Varšsvoje. Knygelė įdomi kiekvienam. 
Chicago, UI. 1908, pusi. 76.............. 20c

No. 134 .Sidabrinis kryžslis arba dai
lidė Iš Nazareto. Apysaka iš laiką 
kankinimo Kristaus. Eugenijus' Sue. 
Vertė J. Laukis. Chicago, IU. 1906, 
pusi. 169. (šitą knygelę Vilniaus vys
kupas uždraudė lietuviams skaityti.)

kaip Ii 
sutaisė 
vertis

No. 508 Gamtos pajiegos Ir 
jų naudotis. 7 Pagal Bltnerj 
šernas. Svarbios moksliškos 
knyga, su daugybe paveikslų (vairių 
mašinerijų ir kitokiu ipnetaisų išnau
dojimui gamtos paji*gų. -iChicago, IU. 
1904, pusi. 238.........toljųl............ . 50c

No. 516 iš kur ateteade musy nami
niai gyvuliai Ir auginami augmenyaf 
Pagal Linkevičių supaisė šernas. Su 
paveikslėliais. Chicago, XII. 1901, pus
lapių 73....................37.. J.................20c

'a ■'i
No. 525 Kaip gyvpna augmenys? 

Pagal Lunkevičių ir Jtltuą sutaisė šer 
nas. Su paveikslėli^. Yra tai apra
šymas apie (vairius tųjusų žemės augi* 
lūs, jų sudėjimą ir atmatoa8> šyvi ir 
plėtojimąsi nuo pat menkiausių pa vi 
dalų iki didžiausių ir, tobuliausių. Chi
cago, Dl. 1901, pusi. 139.1...................35c

No. 185 Žmogus ntplluškls. Vertė tl 
švediško Nėris. Labai graži apysakė- 
vedė *u varginga mergina ir laimin
giau gyveno ui kitus, apsivedusius su 
turtingoms, šita apysakėlė užima 
kiekvieną jauną vaikiną ir merginą ir 
16, kaip turtingo prekėje aunu* apd- 
Telpa čia sekanti apsakymai: L sun-

takiais, 2. Viesulą, 8. Motiejus Balta 
4. Laisvės šventė, 5. Juras, 6. Redak- 
mokina žmogiškos doros. Chicago, 
UL 1123, mat 23. .<rv ,... 100

* N o. 200 Akla už zkĮ, dantis už dan
tį. Juokai viename akte. Perdirbta iš 
vokiško. Chicago, DL 1907, pusi. 29. 
Kaina.

No. 526 > Kada Ir kokiu budu svietas 
sutvertas. Parašė Prof. Dr. M. W 
Meyer. Iš vokiečių kalbos vertė J. 
II gaudai. Aprašyta, kokiu budu tve
riasi dangiški kūnai U kaip musų že
mė susitvėrė, teipąl kokiu bodu atsi
rado ant jos gyvybė. Su paveikslais 
Chicago, UL 1906, pusL 140.............  35c

No. 527 Kada Ir kokiu budu gali 
svietas kade-nora pasltfllgtl. Parašė 
Prof. Dr. M. Wilh.Meyer. Iš vokiečių 
kalbos vertė J. Ugaudaa. Knygelėje 
aprašyta svieto pabaiga. Kas nori at- 
t-izinoti, kada ir kokio budu gali s via 

1 tas pasibaigti, tegul perskaito šitą 
knygelę. Chicago, UL 1906, pusi. 135. 

Kaina............... . ..........................  35c

No.546 Nematomi grisiai Ir drau-

No. 657 Istorija Suvienytų Valstijų 
šiaurinės Amerikos nuč atradimo ir 
dar prieš atradimą Amerikos iki 1896 
m. Aprašo, k'aip Kolumbas atrado 
Ameriką, kokie čia tada žmonės, gy
veno, kokie žmonės pirmiausiai iš 
Europos pradėjo plaukti ( Ameriką, 
kokios karės buvo, ui ką kariavo ir 
kokiuose metuose; kiek buvo prezi
dentų, kokie ir kiek kuris gero šiai 
šaliai padarė. Prie galo knygos telpa 
Suvienytų Valstijų Konstitucija, kuri 
yra reikalingiausia žinoti kiekvienam 
žmogui, gyvenančiam šioje šalyje. 
Chicago, IU. 1896, pusi. 864............ 61-00

Ta pati audimo apdaruose, aukso 
Įitaros ant nugaros Ir šono..........61-25

No. 658 Istorija Chlcagos Lietuvių, 
jų parapijų ir kun. Kraučuno prova su 
laikraščiu “Lietuva**,' buvusi balan
džio mėnesyje 1899 m. čia telpa ap
rašymas: kiek lietuvių yra Chicago- 
Je. kiek lietuviškų draugysčių, su ko
kiais vardais ir siektais; chronolo
giška peržvalga Chicagos lietuvių dar
bų nuo pat čia Jų atsiradimo iki pa
baigai 1900 metą; istorija jų parapi
jų ir prova kun. Kraučuno su “Lie
tuva**. Chicago, UL 1901, pusi. 580.
Kaina.................................................. 81-00
Apdaryta............... ... «... 81-50

No. 1328 žodynaa Hetuviškal-angllš- 
kos ir angliška, lietuviškos kalbų (abi 
dalys — I ir II, Ly. No. 1326 ir No. 
1337)' vienoje knygoje. Yra tai reika
lingiausia knyga norintiems gerai pa
žinti anglišką kalbą. Formatas ir ap
darai tokie pat kaip No. 1327. 66-00

No. 1326 žodynas lietuviškal-anglii- 
kos kalbos. (Dalis I.) Sutaisė A. La- 
Hs. čia rasi visus lietuviškus žodžius 
išguldytus angliškai. Kožnss žodis pa
ženklintas kursyvoms 11 tarom s prie 
kokio gramatikos skyriaus jis priguli. 
Knygos formatas 6x9 colius. Kieti 
audimo apdarai. Chicago, III. 1902. 
pusi. 382................................................82.00
Popleroe viršais.............. ...................11.75

No. 1327 žodynas angllškai-lletuviš- 
kos kalbos. (Dalis II.) Sutaisė A. La
ižą. čia rasi visus angliškus žodžius 
išguldytus lietuviškai. Prie kiekvieno 
angliško žodžio kabėse yra pridėta 
tarmė, kaip žodžius angliškai tarti, 
telpgl kiekvienas žodis paženklintas 
kursyvoros literoms prie kokio /gra
matikos skyriaus Jis priguli. Knygos 
formatas 6z9 colius. Gražiais drūtais 
apdarais, nugara ir, kampai drūtos, 
gražios moroko skuros, šonai audimo, 
ant nugaros parašas aukso literoms, 
lapų kraštai marmunioti.........
Ta pati kny^nt popietes apdar.

84-00
83.00

591 VISUOMENES ĮNAMIAI- Raš
teliai apie tuos gyvūnus, kurie esti 
šalę žmogaus. Prof. M. Bogdanovo. 
Panevėžio mokinių vertimas, kalba 
taisytą tad bos mokytojo J Jablons
kio. Su daugeliu paveikslėlių, kny
gelė na-'dtnga kiekvienam perskaity
ti. Vilnius 1909, pusi. 165, kaina 50c.

b686 LIETUVIŲ TAUTA, Lietuvių 
Mokslo draugijos raštai. Knyga I, 
dalis 2. Su 80 paveikslėliais prie 
Levų lietuvių pasakose. Viluius 1908, 
pusi. 183, kaina ..........................  .82.00.

1196 EERGEKITES AKIŲ APVIL
KIMO. lenkiškai paraše Dr. F. Grū
da. Atspausta iš Kalendoriaus 1905 
m. ' ližėje, pusi. 15. Kaina . 5c.

1330 ŽODYNĖLIS ANGLIŠKAI-LIB- 
TUVišKAS. Surinkti visi reikalin
giausi žodžiai, kuriuos išmokus, leng
vai garma angliškai susikalbėti. Wor- 
cester, Mass., pusi. 151, drūtuose au
dimo apdaruose. Kaina . ............. ŽOc.

1 1863 BIBLIJA arba visas šventas 
raštas seno ir naujo Testamento. Tik 
ką dabar Išėjo Iš spaudos aiškiai 
ši i aionų lietuviškoj rašybą;, lotyniš
koms raidėms, pilna Biblija katros 
lietuviai seniai reikalavo. Yrh didelė 

colio, 1127 puslapių, drutu 
audimo apdarų. Kaina .......... 83-00.

Maldaknyges
M ;-

No. 678 Lietuvių Pratėvlal Mažoje 
Azijoje nuo senovės iki jie pateko po 
valdžia Persų. Parašė Lietuvos My
lėtojas (Dr. J. šliupas). Knyga turi 
283 puslapius ir 4 dideles mapas, pa
rodančias vietas, kur senovėje gyve
no lietuvių pratėvlal. Aprašo lietuvių 
padėjimą dar 800 metų prieš Kristau* 
gimimą. Chicago, 111. 1399..............500

No. 722 Trumpa senobės Istorija. 
Pagal prof. R. Vipper vertė iš rusų 
kalbos D. Su paveikslais senoviškų 
liekanų ir 5-iais spalvuotais iemla- Ne. 1428 Vslšėe Kristaus pas po- 
ptals (mapomls). Yra tai tikriausia pležių Pijų IX. Parašė Viktoras Hu- 
svleto istorija duo seniausių laikų, go. Antra laida, Chicago, Ui. 1907.

»10o

No. 1329 Žodynas. Tas pats
No. 1328, tik pilnai apdarytas____
gia, gražia moroko skūra, (čia audimo 
nėra nė tiekto.) ...............................87.00

No. 1420 Tikyba ar mokslas. Tlkė- 
jimiškl, moksliški Ir draugiškal-poli- 
tiški tyrinėjimai, surankioti D-ro J. 
Šliupo. Antras pataisytas ir padidin
tas spaudimas. Chicago, m. 1901, pus
lapių 21L ..xw ...» ,......... 50c

kaip 
bran-

cttl

pietių Pijų IX, Parašė Viktoras Hu-
10c gal žmonių. Pagal Bltoerj sutaisė šer- daug metų prie! Kristaus gimimą iki Kaina

Mažas Aukso Altorius — Katalikiš
ka Maldų knygelė.

šios 7- knygelės yra naujausio spau
dimo ir gražesnės už seniau spaudin- 
tas. Popiera. balta, slidi, drukas stam
bus, didumas knygelių 3X4% colio. 
Maldos: rytmetinės, vakarinės, prie 
sp a v ledu ės, komunijos, mišių, mišpa
rų, Ir daugybė kitų. Mišių maldos su 
abroaėliato; mišparai lietuviški Ir lo
tyniški. Keletas lotyniškų giesmių, 
.giedamų prie išstatymo šš. Sakra
mento, procesijų, pakrapinlmo ir tL 
6 Litanijos, 
ir Karaliaus___ r
stacijos, karunka, keliolika šventu 
giesmių Ir tt.

iės šv. Marijos P, 
to, aktai, rąžančiai.
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ir Pinigu Siuntimas.
kad tavo Sifkortė butų gerai ir greitai Išsiųsta 

pasažierius gerai atvažiuotų, .tai siųsk ją perk
A. Olszewskio Banką

• V ’ Jei nori, kad tavo siųsti pinigai greitai ir gerai nueitų, tai 
siųsk juos teipgi per— k.

u . A. Olszewskio Banką
Olszewskio ofisas siuntimui pinigų ir šifkorčių tapo įsteigtas 

prie laikraščio "Lietuvos” išleistuvės 1893 metuose mažytėje pa
samdytoje stubelėje po No. 941 33r<^ T*lHce, o kad žmonių reikalas 
kaipo tai: Siuntimą pinigų, Šifkorčių ir kitus reikalus geriau ir tei
singiau vedė kaip kiti, tai šiądien tas pats Olsz.ewskio ofisas randasi 
savame, didžiausiame ir gražiausiame šios miesto dalies name 
vertame $110.000.00 ir gėrisi geriausiu pasisekimų, kurio net musų 
konkurentai mums užvydi. Męsgi ant keno užvydėjimų nepai
somi, bet savo biznį kasdien platiname ir stumiame pirmyn, ir 
čia vėl paduodame dabartines kainas Pinigų ir Šifkorčių, kad žmo
nės žinotų kiek jos kaštuoja ir kur jas geriausiai pirkti.

Dabartinis pinigų kursas yra $52.25 už 100 rublių.. Dabartinės 
šifkorčių kainos atvažiuoti Amerikon, nuo Tilžės iki Chieago yra 
sekančios:

i 1. Holland-American Linija, perplaukianti mares iš Rotterdam į 
1 New Yorką per 8 iki 10 dienų ...................... *..............  $66.10.

2.. North Gertnan Lloyd Linija, perplaukianti mares iš Bremo į 
Baltimorę per 12 iki 16 dienų .....  .—.....................  $63.20.

3. North German Lloyd Linija, perplaukianti mares iš Bremo į
New Yorką per 9 ikt 12 dienų ....................................... $67.20.

4. North German Lloyd, ExĮ>resinč Linija, perplaukianti mares
iš Bremo į New Yorką per 6 iki 8 dienų............... ...............$69.70.

5. Hamlrurg-American linija, perplaukianti mares iš Hamburgo
į New Yorką per 10 iki 14 dienų ........................  $64.35.

6. Red Sjar Linija, perplaukianti mares iš Antwerpo į New
Yorką per 8 iki 10 dienų .........    $66.30.

7. Canadian Pacific R. R. Linija, perplaukianti mares iš Antwer-
po į MOntreal per 12 iki 15 dienų ....................   $62.80.

8. Russian-American Linija, perplaukianti mares iš Liepojaus
į ;New Yorką per 13 iki 18 dienų .........    $57.50.

9. Hamburg Philadelphia Z.,......... ......... . ............. ................ ? $59.10.
Dabartinės"šifkorčių kainos išvažiuoti Europon nuo Chicagos 

iki Tilžės yra sekančios:
1. Holland-American Linija, perplaukianti mares iš New Yorko

į Rotterdamą per 8 iki 10 dienų ............................ $55.60.
2. North German Lloyd Linija, perplaukianti mares iš Baltimorę
. į Bremą per 12 iki 16 dienų ....................................... $53.20.
3. North German Lloyd Linija, perplaukianti mares iš New

Yorko į Bremą per 9 iki 12 dienų...........................   $54.20
4. North German Lloyd, Expresinc Linija, perplaukianti mares

iš?New Yorko į Bremą per 6 iki 8djenų ......................... $61.20.
5. Hamburg-American Linija, perplaukianti mares iš New Yorko

į Hamburgą per 10 iki 14 dienų ........................................ $55-85
Red Star Linija, perplaukianti mares iš New Yorko į Anhver- 
pą oer 8 iki 10 dienų........... ............................................. $55-8o
Canadian Pacific R. R. Linija, perplaukianti mares iš Mont- 
real į Antwerpą per 12 iki 15 dienų ................................ $56.85.
Russian-Americaif Linija, perplaukianti mares iš New Yorko

kad

6.

7-

Stereoskopai arba Teleskopai, Su gražia akuos apvilkta skryne- 
už • ♦... »•<• ■ ••• •••• 8

Voliukas teptmuirraldžiij, skyrium 
Atrament rnažln* maža šelyukfi

3252 So. Halsted? st, Chieago,

25c
IBo

m.

K - -U.
t- 'LirrUVOB" AGENTAI, t

kytl "Lietuvą* metams ar pusei u. 
metų ir užsimokėti.

Jonas Janutas keliaujantis Agentes 
po lUlDols valstijų.

Į ei nori, 
tavo pa

ir

Kas tai yra Teleskopai Ir Stereo* 
•kopai 7

Teleskopas yra tai prletaisa au pa
didinančiais stiklais, kaip matote ant 
virš padėto paveikslėlio, per kurio 
stiklus kad žiuri ant mažo abrozėlio, 
tai abrozėlls žymiai pasididina ir ja
me atsiskirsto y pa ta nuo ypatos, trio- 
ba nuo trioboe, medis nuo medžio ir 
jau tada matai ne, abrosėlj, bet gyv* 
paveiksi*, raturaližk* regyklg, teip 
kad patą esi toje vietoje arba toje 
trloboje ir aplik ui save visk* matai, 
kaip kad ten būdamas.

KAINA TELESKOPUI 81-00.

Brooklyn, N. Y.
A. Lesnlauskas, 298 South Ist Bt
Jonas Lutkauskas, 112 Grand st

Balti mere, M<L
Petras Glaveckas, 635 W. Lombard st
L. Gawlis, 1834 N. Castle Street 
Vincas Aelvis, 603 So. Paca st

CMcago, HL
1098 So. Leavltt st 

124 W. 21st Bt 
873 — 34th Pi

Jonas Balčas,
Vlac. Link-.,
K. Steponls,
K. T. Urbutis, 4*52 Bo. Ashland Ava. 
Ant žukauskls, 871 — lite PI

Vincas Pūkas
Vincas Pūkas, "Lietuvos” ke

liaujantis agentas šiose dienose 
aplankys lietuvius Spokane, Wash. 
ir aplinkiniuose miesteliuose val
stijos Washingtono. Kur jis atsi
lankys galite prie jo užsirašyti 
laikraštį "Lietuvą” užsimokėti jam 
prenumeratą ir teipgi duoti pini
gus ant šifkorčių ir išsiuntimo 
krajų. Mes už jį atsakome.

A. OLSZEWSKIS,
• "Lietuvos” Išleistojas.

i

MTAI/Vl/I A1 ūati gyvenunIK V K IV KaiP užsilaikyti save sveikti!
V IVIIaIU Kaip iteigydyti, •psi^us! 

[DOVANAI Prisiusk lOcen. markėm*, DOVANAI 
tuojaus bus pasiustą Jums dovanai, uždarytam konverte.

DR. E- C. COLLINS,
garsioji knyga VADOVAS IN SVEIKATĄ.

8.
į Liepojų per 13 iki 18 dienų ... .........................................  $51.00.

’ Išvažiuojantiems Lietuvon parūpiname ir paspoftus ’ nuo 
Rosijos konsulio, teip kad kiekvienas gali drąsiai eiti per ru- 
bežių policijos netrukdomas.

Reikalaujanti šifkorčių j kitus miestus 
norite išvažiuoti ar iš kur parvežti, o jeigu 
kitę mums visų vaikų metus, o męs atgal 
visų linijų kainas, tada jus pasirinkę sau 
prisiųsti mums pinigus per Money Orderį 

„ kuo greičiau sai išsiųsime, 
į i ..Adresuokite mums visada šiteipt

A. Olszevvski
3252 So. Halsted St Chieago, III

rašykite mums j kur 
su. vaikais, tai paduo- 
pačta prisiusime jums 
liniją kokią norėsite, 

ir męs jūsų šifkortes

No. 1801 Prastais, drūtais apdarais, 
auksintais kraštais, be apkalimo. 50c

No. 1802, Prastais, drūtais apdarais, 
auksintais kraštais, . apkaustytoms 
briaunoms pasidabruotoms blėtelėms, 
su kabute............................................. 60c

tuviškal ir lotyniškai. Turi visas rei
kalingas maldas ir kalendort*. teip 
kaip didelė knyga. Balta, plona, ge
ra popiera. čia yra jų payelkslėllsl ir 
kainos:

No. 1803 M oro ko skuros minkštais 
Apdarais, apvaliais kampais, auksinti 
kraštai, parašai ir auksuota tv'ažka 
ant vieno šono.............................81.25

i901 Juodi, kieti, drūti audimo 
apdarai, išrodo kaip skurinlai, gražus 
išspausti išmarginimai, lapų kraštai 
ra,ldonl.........................................  35c

No. 1804 Francuziškos slidžios sku- 
relės minkštais apdarais, apvaliais 
kampais, aukso kvietka, kryžius, pa
rašai ir kraštai. ....-...................$1.50

No. 190S Juodi, kieti, drūti audimo 
apdarai, išrodo lyg skurinlai, gražus 
išspausti išmargtnimai, auksuotas kry- 
žūtis ant tono, auksuoti lapų kraštai. 
Kaina. ................ ........................

' No- 1805 Apdėta baltais slonlaus 
kaulais ir celulolda, 3 sidabriniai me- 
dalikėliai kabo ant lenciūgėlių, akso
mo nugara, apkaustytos briaunos si
dabruotomis blėtelėmls, su kabe, auk
sinti kraštai. ;............. 4......... *1^5

No. 1903 -Juodos francuziškos sku
relės kieti lygus apdarai, auksiniai 
parašai ant šono Ir nugaros, lapų 
kraštai apsčiai , raudonai auksuoti, 
rundini kampai. ............................. ....

No. 1806 Baltos celuloidos apdarai, 
vienų ornamentai kaip ant šio pa
veikslo, kitų gi graži aukso šakelė ir 
aukso literoms .knygos vardas at
spaustas, su kabute, auksinti kraš- 

.......  .................... 81.50

r No. 1807 % Baltos celuloidos apdarai, 
ant vieno šono kvietkuotas kiėllkas, 
su kauline kabute, auksinti kraštai. 
Kaina............. ..  .... .... *1.75

$4o. 1904 Juodos francuziškos lygios 
skurelės, minkštai iškimšti apdarai, 
kampai išmarginti, auksiniai parašai 
ant nugaros ir šono, raudonai apsčiai 
auksinti lapų kraštai, rundini kampai 
Kaina.......................... ....................

No. 1905 Baltos skhrelės kieti drū
ti apdarai, gražus išspausti išmargini- 
mai, auksuoti lapų kraitei ............50c

B R E V I O R E L I 8.
Katalikiška Maldų Knygelė Paves 

ta Katalikiškai Lietuvos Jaunuomėnel. 
, Knygelės miera 284X3% col. Pus
lapių 140, storis % col. Mažiausia, 
gražiausia ir smagiausia maldaknygė 
neštis -bažnyčion. - Mišios, mišparai ir 
suplikacijos yra. dviejose kalbose: lie- 

' «• ’ b V P fe* x A- VL. _

No. 1906 Baltos skurelės minkšti 
apdarai, per abudu galu auksuotos 
juostos, auksuotas kryžius ir ant nu
garos parašas, auksuoti lapų kraštai, 
rundlnd ka<npai............................... 65c

A. Olszevvskl
3252 6. HafetodSt., Chieago, HL

8TEREO8KOPAI.
Stereoskopai yra tai paveikslėliai, 

arba abrozėllai, kurie dedasi | Tele
skopų ir j juos žiūrai per Teleskopo 
padidinančius stiklus. Stereoskopai 
su Teleskopu yra tai gražiausia ir ge
riausia zobova. Su jais gali ne tik 
pats gražiai pasibovytt, pamatyti sve
timų žemių miestus, bažnyčias ir ki
tas gražiausias triobas, daržus, sodus 
ir puikiausias viso svieto vietas, bet 
gali gražiausiai užbovyti ir savo drau
gus, svečius ir didžiausi* susirinkim*. 
Stereoskopai interesuoja visus, vyrus 
ir moteris, jaunus ir senus, didelius ir 
mažus geriau kaip koks teatras. Esa
te girdėję apie Rym*, Jerozoilm*, Pa
ryžių ir kitus gražius miestus, bet 
juose niekad nebuvote, jų nematėte. 
Nuvažiuoti juos pamatyti imtų per
daug laiko ir kaštų. Todėl nusipirk 
Teleskop* su Stereoskopals, o juose 
pamatysi viso svieto miestus teip ge
rai kaip kad ten nuvažiavęs ir nė lai
kas, sė kelionė tau nekaštuos.

čia paduodame Stereoskopų gstun- 
kus Ir kain*.

SERIJA I. Susideda iš 12 Stereo 
skoplškų paveikslėlių pundelyje. Kai
na pundelių!............................... .... 40c

8ERIJA II. Susideda Iš 25 Stereo- 
skopiškų paveikslėlių dėžutėje. Kai
na dėžutei.............. ...............  .... 65c

SERIEJA III. Susideda iš 25 Stere- 
oskopiškų paveikslėlių iš Kristaus gy
venimo. Kaina dėžutei 75c

- SERIJA IV. Susideda iš 100 Stereo- 
skopiškų paveikslėlių dėžutėje. Kai
na dėžutei.........................................82.00

SERIJA V. Susideda Iš 12 maišyto 
gatunko paveikslėlių pundelyje. Kai
na pundeliui ............ 2*0

• 8ERIJA VI. 12 telp-pat maišyto ga
tunko paveikslėlių puodelyje. Kaina 
puodeliui....................      50c

Brukuojamos 
Maszinos.

(Typevvrltsrs.)
Brukuojamos mašinos (typewriters) 

yra reikalingos kiekvienai ypatai. ma
žam ir dideliam, vyrui ar moteriai, 
kupčlui ar darbininkui. Ta mašina 
yra reikalingesnė žmogui, kaip koksai 
kitką daiktas. Amerikonai jau visai 
atprato nuo rankos rašto Ir visi rašo 
savo laiškus su mašina. Tarp lietu
vių dar mažai kas teturi drokuojam* 
mašina, nes dar žmonės labai mat-,! 
apie jas žino. Jos labiausiai yra rei
kalingos tiems, kurie prastai rašo, nes 
žmogus, gavęs prastai rašyt* lalšk*. 
turi kartais keikti, nes negali per
skaityti. Antra vėl, kad lietuvis lei
džia laišk* j Lletuv* pas savo tėvus 
ar gimines, nors laiškas yra gerai pa
rašytas, bet iš žmonių Lietuvoje ma
žai kas tegžll rankos rašt* skaityti ir 
turi nešti gromat* pas klt*, idant per
skaitytų, o tada jau visi žino jo sekre
tus. Su mašina drukuot* lalšk* gali 
kiekvienas perskaityti. Arba vyrai, ar 
moterys, nemokančios rašyti, turi pra
šyti kitų, idant parašytų lalšk*, kur 
netiktai reikia užmokėti, bet dar turi 
papasakoti visus savo sekretus, o tu
rėdamas mašinų,. gali pats rašyti ir 
kiekvienas tavo laišk* perskaitys. 
Darbininkui žmogui gali užtekti vie
nos mašinos ant labai ilgo laiko, jei
gu nesulaužys.

Labiausiai turi turėti drukuojamų 
mašinų kiekvienos draugystės ar kliu- 
bo sekretorius, nes su mašina gali 
greičiaus laiškus parašyti, 
kiekvienas 
kys, atėjęs 
vo lankyti 
perskaityti 
torius prisiuntė.

Labai yra gerai tokia 
garas, profesoriams ar 
nes, k* turi prisitaisęs ant pasakymo, 
gali Išsidrukuoti ir kiekviename lai
ke perskaityti

kuriuos 
galės perskaityt! ir nesą- 
ant susirinkimo, jog nebu- 
ligonių, nes 
postal-kortę.

nebuvo kam 
kuri* sekre-

mašina kunl- 
kalbėtojams.

DRUKUOJAMA MAŠINA
ODELL TYPEWRITER. 

Kaina *6-95.
Odeli Typevvriter yra viena iš ge

riausių pigiųjų drukuojamų mašinų. 
Ji drukuoja teip gražiai, kaip mašina 
pirkte už *100.00. Ji yra drūtesnė už 
visas kitas ant svieto esančias magi
nas. Ji visa yra padirbta 11 gryno 
plieno, prie jos nėra medžio nė trupi
nėlio. Visa mašina plieninė ir literos 
plieninės išlietos ant plieninio volo. 
Ji niekad negenda, nes nėra kam joje 
gesti. Jos sistema teip paprasta, kad 
kiekvienas, paėmęs j* j savo rankas, 
iš pirmo sykio supras, kaip su j* dru 
kuoti. Jeigu nori turėti drut*, pigi* 
ir gerą mašina, tai pirk Odeli Type- 
writer, o niekada nesigailėsi. Sitų 
mašinų kainos seniau .buvo 82000. 
vėliau buvo 815.00, o dar vėliau — 
810.00, o kad męs jų tšpardavėme di
delę daugybę, tai išgerėjome nuo fab
riko pigesnę kalu*, ir dabar jas par
duodame už............................  *6.95

Su gražia audimo apvilkta skryne
le UŽ .... .... ................ *8*5

Clevetand, Ohlo. 
Pov. Sukis, 6524 Forman Avė. S. E.

Cambrldgeport, Mara 
Pet. Bartkevičius, 
G Kavolius, 42

HARTFORD,
Lesevičius,

719a Mala 
Waahingtoo

CONN.
40 Mulberry

Bt
St

H erti n, Illinois.
J. T. Adomaitis, Box 708.

KtnGshs, Wls.
M. Petrauskas, 72 N. Chieago st

Melrose Paric, III.
F. A. Goiubickas,

Mllllnocket, Me.
Jurgis Tumoea.

MTNERSVILLE, PA.
Ramanauskas, Box

172.

538.

New Brttaln, Conn.
Pleeaant StreetAL J. Čeponis, tl

Newark, 
Ambrarevičla, 178 Terrj Btroet

NORWQOD, MASS.
28 Aufitln St

J. O. Millauckra,

PittsRvrg, Pa.
VOėasp 46 So. 22-nd Street

37 So. 19th st

Patereon
VaraS kevalus.

N. J.
70 Lateyette St,

&

FittMon, Pa. 
KazakeviAa, s 103 No.

Poteliunas, 345 E.

Malu

Rlver

St

St

RDCKFORD, ILL
Adomas Kazakevte’a, 310, E. Stato st

N. Gendrolius, 224 Athens Street

•prlngflsld, HL
Geo. Tachilauckas, 701 E. M aso n st

•ęraaton, Pa.
Petrlkye, 1814 Ros*

•henhndoah, Pa.
Kryžanauskaa. 12ft Cherry Street

P. filmkonia.

D.

D.

Tsooma, Wash.
Puišia, . 220 E. 26th

Unlen City, Conn. 
F. Eimaltis, 65 Breunan

. . Wa|erbury,
J. žemantauskas, 39 
Jurgis žemaitis.

Worceater,
Bernotas,

Conn.
W. porter 

824 Bank

45 Ward

Bt

St

71 No. Hancock St

Wecteillet IIU

Kur gauti “Lietuvą
Galima gauti 

“Lletuv*” už 5c.

77

klekvien* savaite 
pas šluos agentus:

Brooklyn, N. Y.
E. Fromes,
Ant. Jankauskas,
T. Jermalas, 
J. Milevrski,

Grand Street
Hudson avė.

73
37

215 Berry Street
124 Grand st

John Louira,' W2 W. BaJtimora

TEVYNE8 MYLĖTOJŲ DR-6TE8 
CENTRO VALDYBOS ANTRASAI;

Pirmininkas: B. K. Balevičlus,
819 — 32-nd st, Chieago, UI. 

Vlce-Piimininkė: O. RamanaucklenA 
101 Oak st., Lawrence, Mara. 

Raštininkas: V. A. Greičius,
7 Stiles Hali, Valparalso, Ind. 

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

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

Literatiikaoio Komitetai: J. Gabrys, 
11, rue Sommerard, Paris, France. 
V. J oku b ynas, 318 W. Broadvay, 
Bo. Boston, Mara. J. Laukia (jis 
Ir redaktorius T. M. D. skyriaus), 
8252 Be. Halsted Bt, Chieago. III.

DAGIS
Satyros, pašaipos ir juokų 
: : mėnesinis laikraštis : :

su juokingais paveikslėliais iŠ lietuvių 
politiškojo lauko ir musų didvyrių gy
venimo. Teipgi viaoki linksmi pasiskai
tymai. .eites, monologai ir tt. Išeina 
16 pusi, fortnote knygos, su viriais. Pir
ma išeidinėjo Bostone, dabar persikėlė į 
Chicagf. Prenumerata metams 81.00, 
pavienis num. 10c. Adresas:

“DAGIS*’ PUB. CO.*
812 33rd St. Sts. K Chieago, HL

KOZMAS GAUS DYKAI

t
 lietuviu™] kalboj, 64 
dideli puslapiai Jatne 
telpa apratymal su v Iri 
*» U«ą. vyrą, moterą 
ir valką, pasako nuo ko 
Jos prasideda, kaip jas 
pažinti kaip nuo ją 
apsisaugoti, kokias gy
duoles naudoti, kiek 
jos prekluoja ir kur jas 
(rauti. Paveikslai Ir pre
kės yvalrią kvepiančią 
ir gydančią muilą, Per- 
fumą, Elektro-gydsn- 
čią aparatą, Roberl- 
nią Udlrblmą, Moną, 
Pa Iną. Štuką. Brukuo
jamą MaflnMią, Ar
moniką, Koncertiną, 
Britvą. Pavlnčevonią 
ir llruUl kitokią k oi- 
nam reikalingą daly
ką. Ilkirpk litą apgar. 

sinlmą Ir prisląsk mum. o tuojau* gauti visai dy
kai kataliog* John L Bagdalunas, Propr- 
JOHN** EUPPLY HOU8E

2JJ4-2J 36 SO. OAKLEY A VE., CHICAGO, ILL.

Vardai

Adresas

Miestas. State.

Naujas Išradimas 
Snstlprlnlsuil Ir stUlkysisl plauką. 
Tukstaačial pliką Įmonių atgavo pui
kiu* plaukus, sulaiko slink .ma plauką 
galvos labai trumpame imk*. Vietoj*

RROF. J. M. BRUNDZA

Dr.P.G.WIEGNER
11* LATVIJOS)

Priima ligonius savo ofise:
3315 8. MORGAN 8T.
Kasdiena iki 2 va!, po pietų ir nuo 6 vai.
vakare. Telefonas: Yards 70*.

Dr. G. M. Glaser
šinoml pranefiu gerbiamai publikai, jog eslu 

seniausia gydytoju net' Brklgeporto, prakukuo
damas IT metų. Dabar savy ofisų perkaliau į

Obleago, III.
P M. KūltlA 381 W. North Ava. 
John PetrosbOs, <6757 Michlgan avė- 
M. J. Tananeviče, 168 W. i8th St.

Dom. Bočkua.
N. J.

211 First Bt

Antanas Rėklaitis.

Lawrence, 
A. Ramanauskas,; 101 Oak Street

B. P.

And.

Montetto,
Miškinis, 35 Arthur St

New Haven, Conn.
Johnson, » 85 Chamber st

3149 S. Morgan St.
Kampas 32ro« gatvės ,

Mano ofisas aprūpintas naujausiais budai* gydy
mo. Visas ligonius stengsiuos'.-itganMlntl, kaip 
ir lygliol Pasitikėdamas, jog gerbiama publika 
Ir tolinus mane rems, eslu namie ant kiekvieno 
pareikalavimo dieną ir naktį. Eslu specialistas 
ligose valką, motorą ir vyrą ir užitoadintose Ilgo
se. Darau visokią operaciją. Liekuoti su pagarba* 

Telefoną* Ysrde 887.

Dr. G. M. Glaser
3149 8. Morgan Street

F. P. BRADCHULIS
Attorney 8c Counselor at Law

132 S. Clark, Cor.Madison St.
Atwood Bldg., Room 806

Lietuvy* advokatas, baigęs tiesų mokslą Ame
rikoje. Veda visokias bylai, civiliškas ir kristi.

6yr. 3II2S. Halstedst, arti 3lno$
Tdophono Yards 23B0.

M. A. Ignotas, 1028 So. 2-nd Street Vienatinė Lietuviška Sankrova
John

Poęffand, Orog. 
Browman, Browman New« Ca

Foreign and Domestic 
Periodlcai A Newspaper Agency

WorcMt«r, Mat*.
M. Paltauavičia, 15 Mllbury Street

Ir sfsntars lltarstaros ut “North Side" Chlaa«o. 
Čion galint* gauti soksUlk*, sviMUk* ir dvul- 
•kų knygą, rakančią, ikapiterią, abrorfllą, viso
kią Įsikrautą, Amerikos ir. Europos ir pOplerą 
gromatoms. Telpgl ullaikaa visokio t*voro i juo
dyk), paiieltą plunksną, drukuojatną malinukią, 
teitvą, stonoskopą Ir daugelio kttą daiktą. Ne- 
uimiriklte atsilankyti, o busite ažpaaedlntl.

PETRAS M. KĄĮTIS 
281 M. Rorth avė. čhlcago, III.

gar^ivtihi^

ligas, priežastis ir 
kaip apsisaugoti 
nuo visokiu liguar 
kaip būti sveikoji 
laimingu. _

DOVANAI* 

VISIEMS 
SERGANTIEMS 

ŽMONIEMS! '

Aetuvylkoje kal
boje, ir iliustruota 
paveikslais, ateity- 
mejusio medici
noje Dr. E. C.

OOLLINS, ra 
išaiikinimais, apie 
žmogaus kūno ra- 
budavojimo, teipat

Collins New York Medical Institute, 140 W. 34th St., New York*

J Męs Apdraudžiame
Nuo Ugnies visokį turtą, ar tai butų namai, naminiai 

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

Nuo Mirties.
Męs apdraudžiame VISKĮ ir nuo VISOKIŲ NeHimių

(
Kiekvienoj nelaimėj pinigai yra reikalingi, todėl 
kitę pas mus Apdraudimo Raštą (Insurance Policy) 
tikime ar ugnies, ar ligos, ar mirties, ar kitokios

I
 nereikalausite rūpintis apie pinigus. Apdraudimo 

nija išmokės jums tiek pinign, ant kiek jus busite 
Apsidraudimo kainos yra labai mažos. Su 

reikalais kreipkitės pas
A. OLSZEWSKI

g.3252 S. Halsted St.

nusipir- 
, o atsi-

Kompa-

Chieago

DR. A. L. GRAIČZUNAS
(Specialistes veneriškų ir paslaptingų ligų) .

Gydo visokias Ilgas be skirtumo vyrą, moterų ir vaikų
3312 S. Hslsted st, TeL Yards 3162 Chieago, IIL

IŠGYDO IN 5 DIENAS'
HHHMagMaMaaMMMMMiiMraeMraMraMraMa *« peilio ar *kayąma

Nori* Btvdyti kiekvieną vyra eerfiaati Uplerimu lytiiką dalią tralą, striktnra. 
uisikrtčiamaa kraujo puodus, nervišką stmetaiihtną patingimą lytišką dalių at lifiaa 
liečiančias vyru*. — Šitas nuoširdus paaiaiuhaimu* yra atvira* visiems, kurie praleido 
dane pinigą ant daktarą ir vaistą be jokios naudos, ir mano noru yr* parodyti visiem* 
Utiems šmontau. kuri* buvo gydomi deiimibes ar daugiau* daktarą be jokio pasise
kimo. kad ei turiu vienintelį būdą, knriuonu tikrai išgydan.
Nemokite už gydymą bo naudoo — mokite už tlkr* Išgydymą.

Ai tikrai iigvdau liga* ekilvio, plaučią ir inkstą net ir labai nšsendtntaa. ą

PATARIMAS IR 
itTVRIMAS DYKAI.

išgydoma greitai. tikrai ir su 
pilna slaptybe. Nervų nusil- 
paijimas. nepuolimas svelka-

ŠLapumini* gaitty*.

Plaučių Ilgos, . 
Dusulys, Bronchitas ir kitos 
plaučių ligos tikrai išgydoma 
mano viliami u budo, Širdies

Išgydo kad botum 
■veika*.

Specialistas vyrą ir 
moterų ligų.

Moterų Ilgos, 
Vidurini* lito*, sksusimi strė
nose. Baltosios tnkijirilM ir 
kitos lito* tikrai iitydomo*. 
Užpakaliais Aarnos, nisendin- 
tos ir nerviškos lifioa tnotarą.

UžnuodiJImas 
Kraujo,

puikai, pikteH dedervinė iue- 
votCe. aieiulys. bemorhiodsl 
sutinimą* gilią. naAinamtl nu- 
be girnai įsisegusios lite*.

DR. ZINS, « CHICAGO

D-re Marija Dowiatt-Sass
Moterą ir Valką Liftą Speclalisti. 

*A*. 74* W. 1*-tk«t BUSTAS, ***1 W. HarrteM *t.

Kedčkllenial*: Nuo 9:10 Iki U vaL tik.

Valakuos: IklSvaL rytmety], 
Nuo 7Iki 8:90 vakare.

l£5“ VISIEMS REIKALINGA ŪS
Lietuviškas ir Rusiškas NotarijuŠas. Išdirba visokias Lega-1 

liškas popieras dėl Rusijos ir Amerikos Doviernastis, Aktus Par-1 
davimo. Kontraktus, “Bills of Sale”, Testamentus, “AHidavits”,( 
ir kitoniškus dokumentus.- Įkorpotuoja draugystes, atjieŠkom sko- ’ 
las iŠ Europos ir kitų šalių, atjieŠkom dalias žemės nuo brolių arba 
nuo svetimų išrendavojam ir parduodam Lietuvon žemes ir viso 
kias gerybes. Mes vedame bylas atlyginimo už sužeidimus ir nuo
stolius. Su visokiais aukščiau minėtais reikalais kreipkitės arba1 
rašykite savo prigimtoje kalboje šiuo adresu.

EuroofcsAmerican Commercial Office
112 Seith Chrk Street, TeL Main 2255, Chkigo, UI.

Dr.O.C.HEINEl Dr. J
octtistąs .

OF1S1S-Kanp.s »1 Ir te HsIvUd pi

Tri. 1S» Yt

Lietuvių Gydytojas ir Chirurgas. , . - , 
3255 So. Halsted 8 L, Chieago, Ilk

|M vyrų l'gas. Varo operacijas
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