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J MASKOLIJA.
Cholera Peterburge, teisybei ei

na silpnyn, bet ji pradeda platin- 
j tiesi kituose Maskolijos miestuose,, 

kur ją, nesant geros priežiūros, at
vilko, .matyt iš: Peterburgo. Cho
lera dabar siaučia visokiuose Masr 
kolijos kraštuose: rytuose ir pie
tiniuose kraštuose, pasiekė ji jau 
ir Lietuvą, buvo apsirgimai ir Kau
no gubernijoj. Išsiplatino ji teip 
plačiai, todėl, kad iš valdžios pu
sės nesistengta jai kelio užbėgti, 
šiuom kartu dar epidemija ne pa- 

. siekė Kaukazo, bet ne galima abe
joti, kad ji čia apsireikš. Mat ant 
Kaukazo šįmet laukia bado. \ 1- 
suose gruzinų apgyventuose kraš
tuose nuo kelių mėnesių nebuvo 

. ne lašo lytaus, šuliniai išdžiuvo, 
vandens nėra, žmonės geria page- 
<lusį. Tūkstančiai galvijų išgaišo. 
Javai laukuose išdegė. Tokiose 
sanlygose ligos turi apsireikšti, o 
siaučiant cholerai kituose Masko- 
lijos kraštuose, ne bus galima nuo 
jos išbadėjusių Kaukazo gyven
tojų t apsaugoti. Nelaimingą Kau
kazą mat naikina ne vien caro je- 
neral-gubematoriai, kurie su ka
reivių buriu daugelį Gruzijos aps-" 
kričių į tirus pavertė, naikina jį ir 
•pati gamta neužderėjimais, bado 
metais, siųzdama dar epidemiškas 
ligas, nors kraštas dar nespėjo at
sigriebti nuo siausmo caro jene- 
rolų. kurie, vietoj ginti, padėti gy
ventojams. juos ir jų turtus, kaip 
proto netekę, naikino. O vienok 
Gruzija ne caro užkariautas kraš
tas, ne maskoliškų kareivių krau
ju laimėtas/bet iš gero noro pa
sidavė carui. Icuris gruzinams pa
žadėjo kuo plačiausią savivaldą ir 
laisvę rėdytiesi patiems. Kaip tuos 
pažadėjimus išpildė, tą rodo ištuš
tėję gruzinų kaimai, čieli apskričiai 
i tirus paversti, valdžių biaitriau^ 
šiai persekiojami ir išnaudojami 
gyventojai.

Nors Maskolijoj darbininkų al
gos labai mažos bet visgi bent gy
vastis jų visgi geriau apsaugotas 
negu Amerikoj. Bet iš Europos 
kraštų Maskolijoj daugiausiai dar
bo vietose būva nelaimių. Matyt 
ir čia caro tarnų priežiūra ne to
kia. kokios reikalauja jo paties 
užtvirtintos teisės,

Štai 30 d. rugpiučio Lenkijoj, 
kasyklose Dombrowa užtvinę van
dens Aižkirto darbininkams išsigeL' 
bėjimo kelią. 22 išsigelbėjo per 
šalinę olą, kiti liko užtvinusioj oloj. 
Kas su jais atsitiko, nežinia. Ne 
reikia vienok užmiršti, kad Len
kijoj ir kasyklos geriau prižiuri- 

.mas negu Maskolijos viduriuose.
Revofiucijonieriaus Burcevo pa- 

. garsinimai apie darbus užsilaikan
čių užsieniuose paslaptų maskoliš
ko rando agentų prižiūrėjimui re- 
voliucijonierių, ęąro randui ne la
bai malonus. Mat tie menkos do
ros agentai net per tankiai sukom
promituoja varo randą. Qėl Bur
cevo pagarsinimų agentų paęlap- 
•čių buvęs Prancūzijos ministerių 
pirmininkas Clemenceau parlamen
te viešai apreiškė, jog toliau Pran
cūzijoj nebus kenčiami nė joki 
maskoliškojo rando .agentai. Bet 
puolus Clemenceau ministerijai. 
Maskoliškasis randas, vietoj susi
tepusio žydo' Kartingo, Praucuzi- 
jon paskyrė kitą caro agentą. To 

/ vienok negalėjo padaryti besusiži- 
nojimo su Prancūzijos nauja mi- 
pistęrija. Taigi viskas pasilieka 
po senovei bent teip ilgai, kol 
Prancūzijos parlamentas ne parei
kalaus išpildymo Clemenceau duo
to pažadėjimo, nepareikalaus iš
vijimo caro agentų.

Juos vienok pradeda prižiūrėti 
valdžios ir kituose kraštuose. Pra
deda į jų purvinus nagus žiūrėti 
jau ir Vokietijos valdžios, nors čia 
jie gal didžiausią galybę turėjo.

šnipams dirva veik visur susiriauri- 
no; provokuoti dabar jiems jau ne 
teip lengva kaip pirtna; ir revo- 
liucijonieriai dabar gal atsargesni, 
nes ne kartą papuolė į varo šnipų 
tinklą.

Nors pagarsėjęs Harting gana 
susiteršė, nors Prancūzijos teismo 
tapo kalėjiman pasmerktas, bet lai* 
ke kelionės caro Prancuzijon ir 
Anglijon, jis buvo jo saugotoju. 
Nebe reikalo patarlė sako: “Koks 
ponas, toks ir jo kronus!”

PRANCŪZIJA.
Prancūzijos sostapilyj Peryžiuj 

buvo terptautiškas organizuotų 
darbininkų kongresas. Iš Ameri
kos delegatų ten buvo: pagarsėjęs 
Amerikoj perdėtinis Terptautiškos 
darbo federacijos Gompers ir Dr. 
J. Eads How. Gompers kongrese 
padavė savo sumanymą sutverti 
terptautišką darbininkų' sanjungą, 
tik jis apskritai, kaipo žmogus, Eu
ropoj nerado pritarimo Europos 
delegatai darė jam karčius išme
tinėjimus. Tame nieko įstabaus 
nėra. -Gompers, kaip ir kiti Ame
rikonai, menkai pažįsta prietikius 
kituose kraštuose, o jie ųori, kad 
visas svietas taikytus! prie Ame- 

' rikos sanlygų. Nereikia užmiršti, 
kad Gompers ir jo vedama Darbo 
federacija yra didžiausia ateivių 
priešininke, ji siundo Amerikos 
valdžią ant ateivių apskritai. Tai
gi jis tuom pačiu ardu teip gar
siai socijalistų keliamą. viso svie
to darbininkų vienybę. Kur yra 
siundymai.. ten iš siundančių ir 
siundomų negalima vieną organi
zaciją sutverti. Gompers gi ir jo 
pritarėjai siundo valdžias prieš at
kankančius Amerikon kitų kraštų 
darbininkus. Pradėjus Gompersui 
kalbėti, kįlo triukšmas, jį kėlė vie
nok ne Prancūzijos darbininkai, 
nes tų labai mažai Amerikon ke
liauja, bet ypač delegatai tų kraš
tų, iš kur daugiausiai išeivių Ame
rikon keliauja, triukšmą kėlė Au
strijos. Italijos ir Vokietijos dele
gatai. - Ypač nepatiko Europos de
legatams, kad Gompers išreiškė, 
jog jis neturi nė jokio Dsftbo fe
deracijos įgaliojimo, o vienok duo
da sumanymus Europos darbinin
kų organizacijomis susirišti su Ame
rikos darbo federacija. Iš visko 
matyt, kad atsilankymas Gomperso 
kongrese ne tik ne suartino Euro
pos darbininkų su amerikoniš-
kais, bet priešingai, vienus nuo ki
tų toliau nustūmė. Suartinimui 
visokių tautų darbininkų reikia ge
rai darbo sanlygas pažįstančių vi
sokiuose kraštuose, o ne vienos 
tautos fanatikų. Tokiu gi fanati
ku, šovinistu yra Gompers, nors 
jis menkai pažįsta darbo sanlygas 
kituose kraštuose. Neįstabu todėl. 
jei£u daugumas Europos darbinin
kų organizacijų neprielankiai pri
ėmė Amerikos delegatus, ypač gi 
prezidentą ‘Darbo federacijos Gom- 
persą.

Pasibaigė jau mieste Rheims pa
rengtos orlaivių be baliono lenkty
nės, kurias visų kraštų kariškiejie 
delegatai atlankė. Amerikonui 
Curtiss pasisekė atgauti sidabrinį 
kieliką. Pergalėti jam btivo ne 
sunku, nes iš svarbesnių konkuren
tų turėjo jis tik vieną Lathamą: 
Bleriot, išlėkęs, pagedus orlaivio 
sparnams, nupuolė ant 
mašina i 
skaudžiai 
susižeidė.

BALKANŲ PUSSALIS.
Rods prietikiai terp Turkijos ir 

Grekijos už Kretą, kurie buvo ap
temdę politišką padangę ir grėsė 
karu, tuom tarpu išdilo, bet visgi 
nežinia, kas netolimoj ateityj- dar 
gali ant Balkanų pussalio atsitikti. 
Grekijoj be mažo nekįlo naminis 
karas. Sostapilyj Aihenuose atsi
sakė rando klausyti didesnė ka- 
riumenės dalis, kol randas neiš- 
pildys kareivių reikalavimo. Iš 
miesto su ginklais ištraukė 3000 
kareivių ir užėmė visas kalvas. 
Randas nusigando ir nusilenkė 
prieš kareivius, pažadėjo išpildyti 
jų reikalavimus. Reikalavimai tie 
gana svarbus: kareiviai reikalau
ja, terp kitko, kad pagerinimui ka- 
riumenės ir laivyno butų pakviesti 
svetimi oficierai. Taigi aišku, kad 
jie ištikro geidžia ne tiek sau, kiek 
Grekijai gero.

Randas garsina, buk pažadėjus 
išpildyti reikalavimus ir pažadėjus 
atleisti kaltę už pasipriešinimą, ka
reiviai sugrįžo atgal į savo kazer- 
mes. Bet Anglijos laikraščiai pa
duoda, buk siunčiami iš Grekijos 
telegramai būva gana aštriai cen
zūruojami ir buk randas tik tokias 
žinias leidžia, kokios jam patinka. 
Jeigu ištikro teip yra. tai reikia 
manyti, kad Grekijoj nėra teip ge- 

1 rai ir ramu, kaip randas garsina. 
Manoma, kad ten dar gali kilti re- 

1 voliucija, kadangi neužganėdini
mas apėmė visą kariumenę. Ne
užganėdinti ir gyventojai dėl nusi
lenkimo prieš Turkiją ir išsižadėji- 

1 riio Kretos, kurią priskirti prie Gre- 
’ kijos geidžia lygiai Grekijos, kaip 

ir Kretos gyventojai, kurie veik 
visi yra teiposgi grekai.

Prieš jaunųjų titrkų valdžią su
kilo albaniečiai, tik nežinia tikrai, 
ar jie nori užstoti už numestą nuo 
sosto sultaną Abdul Hamidą ir su
grąžinti senąją valdžią, nes valdant 
Abdul Hamidui jiems buvo neblo
gai. ar gal jie sukilo norėdami vi- 
-sąi k nuo Turkijos pasiliuosuoti. 
Albarriškieji tautiškieji komitetai 
nuo seniai darbuojasi ir jie sten
giasi visas albaniečių giminės sto 
vienyti, prirengti prie savistovy- 
stės, o paskui pagarsinti Albaniją 
•nuo Turkijos neprigulminga.

Skaitlių ginkluotų sukilėlių pa
duoda jau ant 2000a. Kadangi 
albaniečiai labai narsus, o jų kraš
tas kalnuotas, sunkiai prieinamas, 
tai ne lengva bus 
Prie Montenegro 
smarkus mūšiai jų 
riumene, kuriuose

juos suvaldyti, 
rubežiaus buvo 
su turkiška ka
is abiejų pusių

žuvo nemažai žmonių, bet nė 
na pusė ne gali girtiesi. kad 
butų sumušusi.

kite

susidaužė ir
i nuo gezolino

žemės, jo 
pats gana 
expfiozijos

ŠVEDIJA.
Švedijos darbininkų dar

Iš LIETUVOS,
IS VILNIAUS.

Vilniaus karo teismas liepos 
d. teisė Petrą Brazį ir Jurgį Bag- 
danavičių (Slibinų k., Vilkaviškio 
apsk., Suvalkų gub.) už ta* buk 
jie spalių 8 d. 1908 m. pereidami 
per rubežių į Prusus, bandė pri
girdyti upėje norėjusį sulaikyti 
juos panibežinį kareivį. Liudyto
jai neparodė, kad jie tai tie pa
tįs kareivio žudytojai yra. Abudu 
išteisinti. Prieš teismą tik berei- 
kalo išsėdėjo apie 9 mėnesius.

<24

drausta, caro randas ir Tilžėj turė
jo savo agentą dabojimui lietuvių 
krutėjimo ir jam tarnavo Tilžės 
policijos perdėtihis. Ir Austrijoj 
caro agentai buvo valdžių ne pri
žiūrimi, dabar antai Lvove du ca
ro agentu act suareštavo. Apie 

ten
ran- 
caro

Italiją nėra jąu ką kalbėti: 
žmonių atstovai gali priversti 

t dą išvyti caro agentus. Taigi

Streikai 
visiškai nepasibaigė, bet dabar jau 
matyt, kad darbininkai juos pra
lošė. Streikuoja dar apie 200000 
darbininkų, bet jie negali ilgai iš
laikyti. Vargas terp streikierių lae 
bai didelis ir gelbėdamiesi nuo ba
do. jie gflžta iš palėngvo darban, 
ne stato nė jokių reikalavimų, 
džiaugiasi vien, kad gali uždarbį 
kokį nors turėti. Darbininkai krei
pėsi į randą prašydami pagelbos, 
arba kokiu nors bud ir prisidėti prie 
sutaiky mo, bet ^randas atsisakė. 
Mat iš pradžių užgimus streikams J 
karalius norėjo taikyti nesutinkan
čias puses, bet jo .tarpininkavimą 
atmetė ' darbininkai - ir darbdaviai, 
mat pradžioj darbininkai manė ga- 
lęsią streiką laimėti be keno nors 
tarpininkavimo.

IS BENIAKAINIŲ, 
Vilniaus gub.

Jau visa sanvaitė kaip apielinkės 
ūkininkai pradėjo piauti rugius. 
Plaunama ne tik nunokusieji, bet 
ir žalt, mes vietomis labai išgu
lė ir iš priežasties didelės liūties 
pradėjo puti. Sienas ir dobilai ge
rokai supuvo. Javų derlius 
apskritai imant, geras.

(“Lietuvos Žinios”).

IŠ BIRŠTONO* '

Liepos 18 d. Birštone

šįmet

buvt> 
naudai bėdinų ligonių surengtas 
vakaras. Gaila tik. kad nė lietuviš
kas. Pelno davė j pustrečio šim
to rublių (250 rup.). Žydams 
paskirta 100 rub., rusams 80 rub. 
ir katalikams 70 rub. 'Pašelpos 
išdalintos nelygiai. Didžiausios 
buvo po 5 rub. Tokias pašelpas 
gavo tik tokie žmonės, kurie vi-

ligoniai. Mažesnes pašelpas, kaip 
tai po 3 rub., tai beveik kiekvie
nas gavo, kuris tik tutėjo nuo sa
vo klebono paliudijimą.

Liepos 25 d. iš Kauno -Brršto- 
nan Nemunu pradėjo vaikščioti 
garlaivis. Čia jis ateina 11 vai. 
vakaro, o grįžta atgal ant ryto
jaus 6 vai. ryto.

Pigiausiai garlaiviu iš Kauno 
Birštonan atvažiavimas atsieina 2 
kliasa —7 75 kap. Iki viršminėtai 
dienai iš Kauno į Birštoną ėjo tik 
vien diližanas. Važiavimas atsiei
davo: i-je kliasoj 3 rub., j<-je — 
I rub. 50 kap., lauke greta vežiko 
— viens rublis.

Alfonsas Juozyla.
(“šakinis“).

ni žinia. Pagirtinas veikėjas. 
Ankščiau ar vėliau, turėsime tuo 
pradėti rupinties. Jau buvo apie 
tai plačiai kalbama per Šiaulių ge
gužinę. .

(“V-tis”). ,

IŠ VELIUONOS, 
Kauno apskričio.

Šiomis dienomis Veliuonos 
vininkas Zalieskis pardavė savo
dvarą su miesteliu savo kaimynui, 
dvarponiui Vakseltui, rusui.

(“Lietuvos 250105**).

Iš GAVĖNIŲ, 
Seinų apskr.

Liepos 27 dieną, netoli Seinų, 
gale giraitės, Gavėniškių kaime, 
pas kryžių rasta užmuštas žmogus. 
Važiuojantieji į Seinus į mugę 
(turK^)» pamatę gulintį negyvą 
žmogų ir pranešė Seinų policijai.

Policija tuojau atvyko į tą vie
tą, kur gulėjo nabašninkas, apžiu
rėjo *r rado užmuštą į smilkinį. 
Užmuštasis paeinąs nuo Suvalkų.

Dar įlesuzinota keno tai dar
bas. J. Berželis. 

(“V-tis”).
sa-

IŠ TELŠIŲ, ’

busRugpiučio 4 d. Telšiuose 
du susirinkimai: i) 3 vai. po pie
tų viešas susirinkimai, kuriu kvie
čiama visi, kam tik rupi spš vi eti
niai. šitame subrinkime bus per
skaityta draugijos vyrų gimnazijai 
Telšiuose įsteigti įstatai ir minė
tosios draugijos vafiiybos *praneši-

rų gimnazijai Teistuose įsteigti na
rių susirinkimas, kuriame galės 
dalyvauti tiktai nariai. Susirinki 
mo programą tokia: 1) turirinki 
mo atidengimas, 2) pintuninkau-

1S ROKIŠKIO.
Buvo rašyta, kad Rokiškyje at

siradusi cholera. .Tiesa, pasirodė, 
ale daugiau nebesimato. Tų na
mų, kur mirė, visus daiktus po
licija sudegino, padarė puikią de
zinfekciją, taip daug choleros 
atsitikimų nebesigirdi. Už tat kur 
tik klausais, žmonelės dejuoja pil
vo ligomis r čia prietvaru, čia pa
leidimu vidurių. - Ar ne galėtų 
koks gydytojas išvengimui šitų 
ligų patarti, o lietuviškieji laikraš
čiai didelėmis raidėmis keliuose 
numeriuose padėti žmonių žiniai ?

M. M.
*: ,(“V-ti»”).

3) garbės narių išrinkimai, 4) val
dybos (rėdytojų)* atskaitos per
žiūrėjimas ir uztvininlmta, 5) val
dybos narių ir kandidątų rinkimas,
6)
7)

revizijos komisijos rinkimas, 
išrišimas klausimo, gimnaziją 

progimnaziją atidengti Teisiuo- 
8) busimųjų išlaidų apsvarsty

mas ir užtvirtinimą^ 9) paskiri- 
mas algos ginmazijos mokytojams 
ir kitiems tarnaujantiems, 10) nu
rodymų valdybai išdirbimas ir už
tvirtinimas ir 11)' susirinkimo už
dengimas.

Abiejų susirinkimų vieta: 
šiai, Geldnerio butas.

f “Lietuvos Žinios”).

IŠ SMILGIŲ, 
Panevėžio apskrido. 

Smilgių parapija vidutinė.

Tel

gyvena pasiturinčiai, 
ypač turtingesnieji, vi- 
tesusipratę. Į savo tali
jų reikalus žiuri lenkų 
Bažnyčioje evangelija 

ir lenkiškai, norint nėra 
lenko. • Bažnyčioja gie- 

Suplikacijos 
ir 

- Draugijų nėra

Gy 
ventojų turi apie 4,000 žmonių. 
Ūkininkai 
Žmonės, 
sai mažai 
tiečius ir 
akimis, 
skaitoma 
nei vieno
dama visai prastai, 
dar tebegiedamos sn “maenais’ 
“smertelnais\ 
jokių. Jaunimas ištvirkęs. Jauni
vaikinai — nuo 15——16 metų — 
girtuokliauja ir 
Reikia čia tik lietuvio darbštaus 
klebono, o butų viskas sutvarkyta 
kuopti ikiausiai.

- Antanas Ridikėlis. 
(“Šaltini®*).

dažnai pešasi.

Iš PVRV1ŠKIŲ.
Raseinių apskr.. (atarės parapijos, 

šiais metais musų p. Chruščio
vas, rusas, kad besidarbuodami jo 
miškuose nepavargtame, pargabe
na daugybę rusų. Mums tai labai 
nemalonu. Nes jie, kaip girdėti, 
prie visokių "gerų** darbų tinka, 
— kaip antai, pasai žmonių prie 
išhužimo Eržvilko krasos, prie 
apiplėšimo pono Fišerio grabo ir 
tt. Purvišids.

(“šaltini*”).

Iš JURBARKO, 
Raseinių apsfer.

Rugpiučio 16 d. milžiniškuose 
kunigaikščio \ asiičikova namuose

vakaras, kuriame dah kaus visų ar
čiausių apidtnkių c borą i. išviso
160 žmonių. Jį tvarku ir ves Sta
sys Šimkus- .Vaikąras- kęįiania tam 
tikslui, kad padarius pirmąjį žings
nį į suvienijimą tisos Lietums 
chorų, kaip daro kitos kuitunškes-

Kauno daktarai laimingai vamzdį 
iš kaktos išėmė; sako, išgysiąs. — 
Kas matė, pasakoja, jog labai bai
su buvę žiūrėti. Ar sėdi/guli, ar 
vaikščioja, vis vamzdis ties~kakta 
reikėjo rankoje laikyti, ir kraujas 
vis sruveno. Sužinoję ir žemsar- 
giai atgužėjo ant “paimkos”, 
nors akįs matė, vamzdžio iš 
tos laukan lupt 
protokolą surašę, 
iš Kauno jiems

nemėgino.
įsakė, kad
tą vamzdį

U.”)

kak-
Tik 

nors 
par

IS PILVTSKIŲ.
Pirmiau Pilviškiuose gyveno vi

dutinio ūgio $n medine koja 
(vaikščioja ant kriukio) žmogus 
P. Petrukaitis. Jis gana apsiskai
tęs, iškalbus, ir per savo lipšnumą 
prilyzdavo prie visų “partijų” ir 
dargi veikdavo drauge su jomis. 
Bet dabar pasirodė, kad kur tik 
jam pasisekė '‘įleisti šaknis", tai 
ten tuoj prasidėdavo kratos , ir 
areštai, ir tokiu budu daug žmo
nių sėdėjo arba sėdi kalėjime. Da
bar sužinota, kad jis vaikščioja vi
sur ir jo nieks nekliudo, kad tan
kiai lankosi pas žandams «tc. Žo
džiu — iš visų jo darbų matyti, 
kad tai ne koksai pirmeivis-revo- 
liucijonierius, kaip jis pirmiau sa
ve rodydavo, bet vienas iš mažiu
kų Azevų-šnipų-provokatorių. Da
bar jis apsigyvenęs Kaune, sako 
netoli v ak žalo pas žandarą.

Šnipų Ėdžia.

ano;

Iš KALKUNŲ. ’
Liepos mėnesį, nno 5 iki 7 die

nos čia staiga pasimirė 4 žmonės.
Liepos 5 d. vienas gelžkelio tar

nas, nuėjęs Din a bu r gan kaažin-ko 
pirkti, susirgęs ir nebegrįžęs: ten 
pat miręs,.. , _

Liepos 6 d. vakarą susirgo ir 
naktį pasimirė Kalkunų * stoties 
mašinistas.

Liepos 7 dieną mirė du stoties 
dai lydžiu.

Patčmytinas yra dalykas, kad 
visi mirusieji degtinės “nebrokyda- 
vę”.

Jų staigi mirtis benebus chole
ros pasirodymas.

Šįmet, drėgniems metams esant, 
labiau negu pernai, reiktų saugo- 
ties choleros, nes jau ir Radviliš
kyje, ir Šiauliuose pasirodė, nuva
rydama į kapus po vieną žmogų.

J. Veringa.
(“V-tis”).

.iŠ GARLIAVOS. 
Marijampolės apskr.

Pavasaris buvo šaltas ir 
per tai nukentėja javai, 
dažnai lija ir graudžia, 
pūdo šieną. Bulvės irgi ] 
gesti. Žagrodos dvare griaustinis 
užmušė vieną žmogų, kitą sužeidė. 
Pavytės dvare taip-pat vieną žmo
gų užmušė, kitą sunkiai sužeidė. 
Čia kalti ir dvarininkai. Darbi
ninkai laikomi supuvusiose stubo- 
se; kaminai be juškų. Taip Za- 
grodoje griaustinis užmušė žmo
gų tarpduryje per kaminą.

Javai išrodo geri. Žmonės 
džiaugiasi, kad busią duonutės. 
Žmones šįmet pinigų pasiskolinti 
negauna. Mat valsčiaus kasa tuš
čia. Atsiimti ateina ir padėjusieji 
pinigus; tačiaus jie negauna. No
rintieji pasiskolinti, keletą kartų 
pavaikščioję, paliauja reikalavę.

J G-
(“šaltinis”). '

sausas.
Dabar
Lietus

pradėjo

Iš KARTINŲ, 
Telšių apskr.

Kartinos miestelis stovi ant 
Minijos upės dešinio kranto. 
Jame yra nemaža medinė bažny
čia, prie kurios gyvena 4 kunigai, 
taipgi pradinė mokykla, valsčiaus 
raštinė, monopolis, 4 aludės, 7 
sankrovos: 4 žemaičių katalikų ir 
3 žydų. Prie bažnyčios yra ma
žas knygynėlis, vietinių kunigų 
įtaisytas. Dabar čia daroma “Blai
vybės” skyrius. Blaivybei! rasosi 
dauginusia ‘ moters ir mergaitės, 
vyrų, o ypač berniukų, labai ma
ža. Mat. vyriškiems buteliukas 
meilesnis, prie jo . nereikia pra
šyti. Užtatai šventadieniais muš
tynės*. ... Kitas pasigėręs ir galą 
gauna. Taip per šv. Petro atlai
dus vienas girtuoklis Mifiijoje pri
gėrė. Kulpiniškis.

(“šaltinis”).

iš LUKŠIŲ, 
Naumiesčio apskričio. 
Grybukas, Pelenių kaimoPr.

ūkininko sunūs, buvo didelis mė
gėjas šaudyti. Jisai ir su šaudy
kle elgėsi jau perdaug drąsiai; 
lažą (kulbę) šniūrais ar dratais 
susiraišiodavo, tai su vinimis su
sikaldavo; bet vienas sykis neme
lavo. — Liepos 23 d., po pietų, į 
kas-žin ką ten šovė, laža suskilo, 
išlakiojo, o vamzdžio plunksna (ką 
prie lažos prisidrutina) . įsismeigė 
į kaktą ties nosią, ir išimti nebu
vo galima. — Parbėgo namo su galėjo naudotis iš jos knygynų 
vamzdžiu įkibusiu kakton — kilo 
tarp namiškių triukšmas. Tuo 
vieni išvažiavo daktaro, kiti kuni
go parvežti. Daktaras viens ne
apsiėmė vamzdžio iš kaktos iš
imti : sako, operacijai daryti su 
apmarinimu ..reikia bent dviejų

Iš KAIMO JAUNIMO GYVE
NIMO SUVALKŲ GUB,

Spaudos atgavimas, “laisvių die
nos” ir dabartinė reakcija negalė
jo ir negali neatsiliepti ir ant 
kaimo, ypač ant kaimo jaunimo 
gyvenimo. — Spaudai kiek atsi- 
liuosavus daug sparčiau pradėjo 
platintis kaime knygos, ypač prie 
svietiškos labiau linkęs jaunimas, 
negu senesnieji. “Laisvių dienos" 
irgi labiau užgavo jaunimą. Ga
lima sakyti, kad visas 1905—6 me
tų kaimo judėjimas tik ant jauni
mo ir rėmėsi, nes iš senesniųjų 
kaimiečių judėjime dalyvavę labai 
mažai. Partijų kuopelėse visur 
viršų ėmė jaunimas, o jei ir bu
vo kur iš senesniųjų, tai, pasiro
džius pirmam ‘kareiviui ar žem- 
sargiui, tuoj imdavo jie dęębėti ir 
nusikratydavo nuo visko rankas. 
Žinoma, reakcija irgi labiau turė
jo atsiliepti ant jaunimo: vienus 
sugrudo į kalėjimus, kiti net žuvo 
treti turėjo pasislėpti į dar kiti, 
paragavę netikros laisvėj, ėmė ci- 
cilikauti, giltiniauti, o dar kitų ir 
dvasia nupuolė.
labai maža žmonių,' 
prie šiokio ar tokio 
darbo; Antra — jei 
kur koksai vienas ar 
giau prasilavinusiųjų, tai ir tie 
patįs neturi kur sayo energijos su
naudoti. neturi kur pasidėti. Kol 
buvo “šviesa”, tai tenai galėjo 
savo darbu prisidėti, arba bent

Ir likosi kaime 
kurie tiktų 
visuomenės 
ir yra dar 

keletas dau-

etc. Bet valdžiai "šviesą” sugrio- J 
vus kaimo jaunimas likosi, kaip 1 
sakoma, ir be maisto, ir be pašto- 1 
ges, nes, kaip toliau pamatysim, < 
kaimo jaunimai jm kunigais išvien 
vtikH netur nei palinkimo, nei no
ro. Dabar - gi “partijose”, kaip 
patėmijau, daugeliui pasirodo

"persiaura”, o ir tų pačių partijų 
ryšiai su kaimu, įsivyravus reak- j 
cijai, sutruko.

Bet štai tai vienur, tai kitur 
kaikurie iš kaimo jaunųjų prą- * 
dėjo galvoti, ką čia padarius — 
kas toliau veikti? Vienoj vietoj, 
kur yra šiek-tiek daugiau susipra
to šiųjų jaunųjų, buvo pašiurta su 
vienminčiais ir pripažinta, kad 
greičiau susilankti geresnių laikų, 
reikia .patiems daugiau apsišviesti 
ir pratintis prie visuomenės darbo. 
O kad butų lengviau tai atlikti, 
reikia organizuotis, reikia rietis į 
draugijas, ratelius ect. Dar labiau 
sujudino pasirodžiusieji “L. U.” 
No. 18 ir 22 š# m. straipsniai apie, 
kaimo jaunimą, ir tuoj ant pra
džios buvo įkurta vienas, paskui 
ir daugiau jaunimo ratelių, fku 
riant ratelius buvo išnaudota pa
prastosios ‘‘gužvnės” arba,
kaikurių kunigų, “rabaksai”. ’

Paskui buvo patirta, kad ir ki 
tose apielinkėse kaikurie iš jaunų
jų apie tą pat mano, ir buvo su
tarta susirinkti bendrai apie ta: 
pagalvoti. Tokių mažesnių susi 
rinkimėlių. kiek sužinojau, buve 
apie trejatas, kuriuose dalyvavę 
nuo keletos iki keliolikai žibonių. 
Per vieną tokį pasikalbėjimą ir 
buvo nutarta — pasirapįnti su
šaukti kiek platesnį pasikalbėjimą. 
Ir liepos mėnesio antroje pusėj 
įvyko tok ša i pasikalbėjimas. Ja
me dalyvavo suvirs 20 žmonių. Ii 
inteligentijos buvo kviesta tan su- 
si rinkimai! 12 žmonių: 3 augštes- 
niųjų mokyklų stud., 5 mokytojai, 
3 vidutiniųjų mokyklų (augšt. kl.) 
mokiniai ir 1 šiaip vidutinių mo
kyklų kursą išėjęs žmogus, 
jų atvyko tik 5: 
stud., 
mok. mokiniai.

Šito susirinkimo uždavinys bu
vo — surinkti iš įvairių vietų ži
nias apie dalykų stovį ir bendrai 
apgalvoti, už ko - 'dabar tvertis. 
Todėl ir buvo pirmiausiai pastaty
tas klausimas — Kas dabar veikt 
visuomenėje, o ypač kaime? "

Iš pranešimų paaiškėjo, kad da- . 
bar kaime veikia tik kunigai, žan
darai ir šnipai. Išdavimai į val
džios nagus pasidaugino kaip nie
kada. Yra atsitikimų, kad gimi
nės ir net tėvai paduoda savo vai
kus į policijos rankas, ir dargi vi
sai neteisingai primeluoja. Mat, 
girdi, kaip pabus kalėjime, pasi- 
baus, tai bus “kytresnis" ir paskui 
nesigriebs tų “prakeiktų, raštų” ir 
neplatins “bedievybės”. Buvo 
taip-pat faktiškai darodyta, kad 
kai-kurie kunigai sau nepaklusnią
sias aveles įskundžia policijai. Pa
vyzdžiui, neminėdamas vietos ir 
pravardžių, parodysiu šį atsitiki
mą. — Ateina tėvai pas savo pa
rapijos kunigą "ant rodos”, ką 
daryti su sunumi, kad jis “skaito 
ir platina bedieviškus raštus!’. Ku
nigas pataria paduoti policijai: 
kąjp pabus , girdi, kalėj irte, pa
matys vargo, tai antrusyk bijos 
ten pakliūti ir liausis. Žinoma, 
tėvai dvąsiško tėvelio paklauso, ir 
netrukus atvažiuoja žandarai ir iš
siveža sūnų. Bet palaikę apie tre
jetą mėnesių ir neišrazdami prie
kabių paleidžia. Bet, o stebuklai! 
sūnūs netik "nepasitaisė”, bet pa
rėjęs dar labiau stvėrėsi už “be
dievybės” (skaitymo knygų, 
raščių etc.). Nuliūdę tėvai 
vėl pas kunigą ir pasakoja 
nepasįsekimą. Tada tiktai kuni
gas atsakė: “Ką darysi, bile tik
tai dorai gyvena, negirttaokliauja, 
nelaidokauja — te sau skaito, ką 
jis nori”. — Taip-pat kai-kurie 
kunigai ant “nepaklusniųjų” už
siundo “jonvaikius”, kad ‘pamo
kytų” (sumuštų). Apie keikimą 
iš sakyklų, politikavimą per išpa
žintį tai nėra ką ir kalbėti. Beto, 
kunigaį platina ir apšvietimą; pri
kalbinėja ir dargi dykai • dalina 
"Šaltinį” ir juodašimtiškas knyge
les, taiso draugijas (“Žiburį”, 
“Gyv. Rožanč.” etc.). Žinoma, 
yra ir išėmimai, ir toki kunigai 
skaitomi “neveikliais” arba “se
noviškais”. Ir kur kunigai “re- 
veiklųs” tai ten nei tiek kratų nei 
areštų

Iš 
dabar 
nėra.

E
1 augot, inok 

f -mokytojas ir 3 vidtit

laik- 
eina 
savo

nebūva.
inteligentų-pirmeivių , pusės 
kaime beveik jokio veikimo 

Politiškųjų partijų ryšiai



netuvy- 
škas ir A 
platinti J

Vienas iš tų pačių.

L

IŠKIRTO POLICIJAI STUKĄ.

Keletą

if IŠ DARBO LAŪKO
Bet tame

mokės-

X.

U'

B -

LIETUVIAI AMERIKOJ.

J,A.

MOKY-

draugijai 
vienkliasę

latviais
Choras
Daina-

palikta at- 
šiems žo-

tašytų ak- 
bet užėjo 
pradingo, 

vėlei buvo

f Tampa, Fla. Veik* visose ci
garų dirbtuvėse, kokių čia gana 
daug, darbai eina ne prasčiausiai.

už-
bu-

Na, ale dabar pati juk vai
sinio mums įtaisyti keletą 
mokyklų, o mes jų neno- 

Suprasti dar galėtum žmo-

ir privalo 
24 cm. x

toki, kurie ncikiek ne- 
ir neturi jokios savo

Pereitą sanvaitę Jungtiniuose 
Valsčiuose buvo* iš viso 201 nusi- 
bankrutinimas, arba ant 18 dau
giau negu užpereitą.

f IVtnnipeg, Kanada. Sustrei
kavo čia dailidės. Jie reikalauja 
pridėti jiems po 10c. už darbo va
landą. ., .

Wawerly, • la. Sudegė čia įtai- 
sos Kelly Canning Co. Besigel- 
bint, keturios ypatos tapo mirtinai 
sumankytos.

klausimui 
neatsitiktų 
Vyrai ne-

dau-
Vil-

stubas 
kurią 

$1.00.

viešė- 
ir se- 
dėlei

ap- 
po-

gy- 
lei-

Alfred 
Policija, ži- 

atkakusi ant 
jog Vander- 
miega. Mat

w „'5®

JAVAI.
Prieš keturias sanvaites

PASKENDO GARLAIVYS.
Seattle, Wash. Alaskos pa

krantėse paskendo iš čia išplaukęs 
garlaivys Ohio. Ęrie to prigėrė 
du laivo tarnai ir trįs pasažieriai.

“SAULĖS” NAUJOS 
f KLOS.
Lietuvių švietimo 

"Saulei” leista įsteigti 
mokyklą Kurtuvėnuose, išiauliu
apskričio ir prie esančios Joniškio

leista atidengti 
mokyklos Vy- 
apskričio ir 

apskričio. Jų 
skiria kiekvie-

GAISRAI.
Dubuųue, la. Sudegė čia krau

tuvės Standard Oil Co. Nuostolius 
gaisro padarytus paduoda ant 100- 
000 dol.

Pittsburg, Pa. Nors čia 
smarkiai lyja, bet Pressed Steel 
Car Co. tarnai mėto iš na
mų streikuojančių darbininkų šei
mynas.

kur politiškųjų partijų kuopų na
riai, dabar beveik jokio gyvybės 
ženklo neišduoda. Nei mokytojai, 
nei besimokinančioji jaunuomenė, 
išskiriant vieną kitą, niekur nieko 
kaimo jaunimui nepadeda. Vieni 
iš jų, turbut dėl mados ar dėl gar
bės, bent skaito šį-tą ,0 kitiems tai 
ir to nereikia.... Jie į savo bu
vusius draugus — paprastus kai
miečius, išaugšto, kaip nuo stogo, 
žiuri. Tik nuo I—2 mėnesių kai- 
kur pradėjo tvertis “jaunimo ra
teliai”. Tie rateliai taisosi sau 
knygynėlius,. stengiasi išnaudoti 

‘. apsišvietimui “gužynes” etc. Vie
nas toksai ratelis jau antri metai 
gyvuoja (ten nebuvo “Šviesos” 
skyriaus), turi savo knygynėlį, 
dargi leidžia ir redaguoja patįs 
ranka rašytą laikraštėlį \ isi tie 
rateliai laikosi pirmeiviškumo. 
Prie kuniginių-gi draugijų dau
giausia priguli senesnieji žmonės. 
Iš jaunimo nėra, o jei ir yra, tai 
tankiausia 
apsiskaitę 
nuomonės.

f

“Saulės” mokyklos — nedėldieni- 
nę suaugusiems mokyklą. Pasta
rojoje, txy. nedėldienmėje moky
kloje mokys esančios mokyklos 
mokytoja Valavičaitė.

Draugija “Saulė” mano įkurti 
mokyklas: Šiaulėnuose, Šiaulių 
apskričio — mergačiių mokyklą, 
Rietave . Raseinių apskr. — 
mokyklą berniukams ir mergai
tėms sykiu; taipgi Nemakščiuose 
Raseinių apskričio ir Vyžunuose 
Ukmergės apskričio — po vieną 
mokyklą. Apie tai draugija svar
stys per visuotinus savo susirin
kimus, busiančius rugpiučio 19 ir 
20 d. ■

Liepos I dieną 
ketnrkliasęs miesto 
džiuose Ežerėnų 
Skuode Telšių 
užlaikymui valdžia
nai po 4,250 rublių kasmet.

. Z ' (“Šaltinis”).

tam, kad nori pagerinti žmonių 
būvį...’. Musų laikraščiai ,visi 
perdėm, ir pirmeivių ir klerikalų 
šaukia žmones vienytis į draugi
jas, į ratelius, Šviestis, steigti mo
kyklas ir tt. Ęet daugiuasiai Visi 
tie žodžiai, kaip žirniai berti į sie
ną be pasekmių atšoka, nesmenga 
į žmonių širdis ir pasilieka tartum 
vėjo išblaškyti. Žmogus laikraštį 
perskaito, paaimanuoja, galvą pa
kraipo. Sako: butų gerai. Bet 
po tam iš jo galvos išlekia visi 
ir geriausi laikraščio sumanymai 
ir žmogus eina sav toliau gyveni
mo takais pasiduodamas seniems

7) Paskutinis laikas priimti dar
bus komeursan rugsėjo 14 d. Šių 
metų.

Darbus siųsti adresu: Lietuvių 
Dailės draugija. Preobraženska 
9--L. Vilnius (Vilna).z
Liet Dail. Išraugi jos VaŲyba.

NELAIMINGAS ATSITIKI
MAS.

Breslau, Pa. 21 d. rugpiučio 
vakare 6 vai. vaikų pulkas nuėjo 
į netoli esančias plytničios duobes, 
iš kurių molis buvo išimtas ir pra
dėjo kasti ten duobes arba teip 
vaikų pramintas kasyklas. Bet jų 
kasyklos neilgai laikė: pakasus ur
vą keletą pėdų, griuvo žemė nuo 
viršaus ir užgriuvo du vaiku — 
Miką Veneckį ir Joną Bersado. 
Pirmąjį greitai atkasė ir su daktaro 
pagelba atgaivino; antrasis ilgiau 
po žeme išbuvo, kada jį atkasė, 
jau buvo negyvas. Sprandas jo 
buvo nulaužtas. Vėlionis turėjo 
14 metų, bet jau dirbo kasyklose 
prie anglių valymo; buvo tai ru
sinąs iš Galicijos. Kalti čia, ži
noma, tėvai ,kurie savo vaikų ne 
daboja ir ne prižiūri kaip reikiant.

IS RYGOS.
Šią sanvaitę slaptoji policija su

sekė ir suėmė 4 anarchistus, kurie 
pagrįžę prieš kokiu du mėnesiu iš 

r užsienio ir jau buvo besiruošią 
darban. Anot laikraščiuose 
skeltų žinių, jie ketinę žudyti

. liciją. <
Anapus Dauguvos policija 

ėjo sankrovą bombų: vienos 
vo dykos, kitos pridėtos sprog
stančios medžiagos. Iš tos prie
žasties padaryta apie 80 kratų, bet 
daugiau bombų nerasta, 
įžvelgiamų ypatų suėmė.

Liepos 29 d. vidurdienį, Stulpų 
gat. "No. * 77 nuo 5 gyvenimo šo
kusi pro langą kieman ir ant vie
tos užsimušusi Morta S., Peter
burgo moterų medicinos instituto 
studentė. Ji per vakacijas 
jusi čionai pas savo motiną 
seris. Sau galą pasidariusi 
nelaimingos meilės.

(“R. Garsas”).

IŠ ODESOS.
Čia lietuvių nemažai — 

giausia išeiviai iš Kauno ir 
niaus gub. — fabrikų darbininkai, 
tarnai ir tarnaitės. Inteligentų, 
kurie darbuotųsi ant tėvynės dir- 

, vos sulyginamai nedaug. Kele- 
■ ta metų atgal susitvėrusi draugija 

“Rūta” gyvuoja vargingai. Pir
miau ji turėjo savo butą ir nema- 

, žą dargr. Dabar gi ji samdo bu
tą drauge su latviais. Vargingas 
“Rūtos” gyvenimas galima išaiš
kinti štai kuo: nėra kam darbuo
tis, mažai narių ir tie patįs nemo
ka, kaip prigulirh, narių 
nio.

Liepos 5 d. išvien su 
“Rūta” surengė gužinę. 
padainavo keletą dainelių.

, vo neperpuikiai. Nesmagų įspū
dį darė perdidelis alaus gėrimas. 
Ar ne geriau butų vieton alaus— 
arbata,x vaisiai, uogos ir paprasti 
nesvaiginantieji gėralai ? Laik
raščiai tarp Odesos lietuvių silp
nai tesiplatina. Kada pasiūlai išsi
rašyti laikraštį arba pirkt pavie- 

•. riiais numeriais, atsako, kad jau 
• maža tesuprantą lietuviškai ir ve
liją skaityti rusiškus. Per tai 
čianykščiai lietuviai greit užmirš
tą savo kraštą ir nėra tarp jų vie
nybės. “Rūtos” vedėjams reikė
tų uoliau darbuoties, kad suvieny
ti lietuvius. Skrajotojas.

teko 
. man važiuoti per šias septynias 

parapijas: Vilkaviškio, Pilviškių, 
Sasnavos, Skriaudžių, Šilavoto, 
Prienų ir Birštono (Vilniaus gu
bernijos). Javai, kaip žieminiai 
taip ir vasariniai, visur kuogeriau- 
si, ypač parapijose: Pilviškių, Sas
navos ir Šilavoto, iš dalies ir Prie
nų — tai labai puikus. Apie Birš
toną javai šįmet taip-pat geri, ypač 
rugiai su žirniais labai puikus, 
šįmet, kaipo lietinguose metuose, 
geriausiai atrodo javai prie smėlių 
(pieskų). Todėl gi ir Biršto- 
niečtai džiaugiasi, kad duonutės 
turėsią užtektinai. Ligonių šįmet 
Birštone visai mažai. Daugiausiai 
žydai.

• (“Šaltinis”).

SVARBUS SUMANI M AI, KAD 
. TIK -ĮVYKTŲ.

Jau esame kartą rašę apie su
manymą tiesti naują gelžkelį nuo 
Gardino per visą Lietuvą iki 
Ventpilės. Dabar vėl girdime ža
dant prikelti apmirusį sumanymą 

suvieriyti perkasu upes Ventą 
su Dubysa.

Apie gelžkelį rodos, dar nieka
dos nėra buvę skelbta viešų su
manymų, bet Dubysos ir Ventos 
perkaso sumanymas turi jau apie 
šimtą metų amžiaus. Juk jau ji
sai vienu laiku buvo beveik pra
dėtas dirbti. Bent Padubysiais jau 
buvo suvežta daugybės 
menų šliužams dirbti; 
karo laikai, ir viskas 
Prieš japonų karą jau
besirengiama vykinti tą sumany
mą, bet išaikvoję pinigus, turėjo 
liauties. Dabar, girdėti, vėl ruo
šiasi. Laikraščiai praneša, buk 
esanti sušaukta, ir jau išvažiavusi 
apžiūrėti vietų, tam tikra komisi
ja. Mums, lietuviams, šituodu su
manymu labai svarbus. Jei juo
du kuomet tikrai įvyktų, tai pas 
mus virstų visai nauja gadynė. 
Pažiūrėję į, Lietuvos bei Latvijos 
žemlapį, matome, kad abudu tuo
du keliu ^surištų naturališku ry
šiu abu šituodu kraštu tarp savęs 
ir pritrauktų Lietuvą prie juros. 
Ne tiktai Gardinas su Kaunu (Ne
munu), bet ir Vilnius (Nerimi) 
taptų surištas su Ventpile, tai yra 
su Latvija.

Vokietijos tarpininkavimas Lie
tuvos prekyboje, kuri labai dide
lę dalį pelnų sau susivalo, tuomet 
taptų visiškai bereikalingas. Be- 
to. Šiandien visą Lietuvos preky
bą yra apėmę išimtinai žydai. 
Kuomet gi musų krašto prekyba 
pasimuš per Latvijos pajūrį, be 
abejo, didelė jos dalis pateks lat

vių rankosna.
Pirmučiausia pasirodys Dubyso

je, Nemune, Nevežyje ir Neryje 
latvių laivai vieton vokiškųjų; 
atra, Lietuvos miestuose ir mie
teliuose pamatytume didžiųjų Lie- 
pojaus bei Rygos firmų atstovus, 
jieškančius pirkti musų prekių: 
javų, valaknos ir gyvulių. Drau
ge su prekyba pradėtų atsirasti ir 
latvių pramonija ir užsimegstų 
tarp musų h- latvių kulturiškai- 
tautiškas mazgas, kurs tuo 'tarpu 
tebėra dar tiktai kai-kurių plačiau 
maųančių veikėjų galvose.

Atsiradus Lietuvoje broliškai- 
kulturiškajai latvių įtekmei, veik
mei, veikiau atsidarys ir musų 
akįs ir mes pradėsime veikti rim
tai ir vaisingai įvairiose tautiško
jo gyvenimo dirvose, šių dienų 
žydiškai-slaviškoji kultūra Lietu
voje yra . grynai parazitiška. Ji, 
taip sakant, neapvaisina musų 
krašto ir tautos kultūriškam vei
kimui, o dar labiau nubergždina, 
statydama tarp savęs ir tarp vie
tinio lietuviško gaivalo nepereina
mą ribą. Latviai visai kas kita. 
Jie šiandien yra vienintelis kultūri
nis elementas, kurio mes iš tautiš- 
kai-ėkonomiško atžvilgio visiškai 
neprivalome baimyties. Priešin
gai, mes galime prie jų drąsiai 
glausties ir jais pasitikėti. Lat
viai mums suteiks perleistą per jų 
broliškai-tautišką išmėginimą Eu
ropos kultūrą ir pastūmės Lietuvą 
į tokį veikimą kultūros dirvoje, ko
kį musų protėviai kitados yra at
likę politikoje.

(“R. Garsas”)'.

RŪPINKIMĖS PASITAISYTI!
Inteligentai musų, rodos, dirba, 

nesnaudžia. Jie leidžia laikraščius 
su nuostoliais, eina (geriau sa
kant esti gabenami) ir į kalėji
mus, keliauja ir į tolymesnes vieš
patijos vietas, moka pinigines pa
baudas. 'Ir vis už ką ir kam? Na,

įpratimams ir prigimtam lietuvių 
tinginiui ar nerangumui.

Štai paskutinėmis šanvaitėmis 
laikraščiuose gana daug randasi 
žinių, kad Kauno gubernijos lietu
viai ne vienoj vietoj atmetė per 
sueigas valdžios (zem&kių) perša
mas tai pradedamasias, tai ūkio 
mokyklas. “Nereikia — sako — 
mus tėvai apsiėjo be to, žemę arti 
mokame, kad tik pinigų butų trą
šoms nusipirkti, o užtręšti tai ir 
be mokyklų mokėsime”. — Tfe* 
siok nesuprantamas tamsumas. 
Valdžia ir pinigų * tortis 
mokykloms nedaug nuo valstie
čių reikalavo, butų gal išėję po 
kelias kapeikas nuo dešimtinės. 
Dar girdėt buvo balsai prieš mo
kyklas, kad vaikai išėję mokslus 
nebenorėsią darbo dirbti ir tėvų 
senatvėj užlaikyti. Šitame užme
time gal ir yra dalis teisybės, neą New York. Cianykščiam koro- 
panašių atsitikimų esti: išmokinti 
vaikai eina kitur “ponauti”, o ant 
tėvo ūkio nenori likti. Bet tai 
atsitinka toli ne visados, ir dėlei 
to atsisakyti nuo mokyklų visgi 
nevertėtų. Buvo ir visai keistų pra
simanymų: kiti mokyklos nepri
siima, kad paskui nereikėtų, girdi, 
vaikų prievarta leisti. Čia jau pa
sirodė visai neišmintingas neužsi- 
tikėjimas ir naudingais mums val
džios sumanymais. Paprastai gir
dėt ir dažnai aimanavimai, kad 
valdžia neduoda mums mokyklų, 
kad per tai mes negalime Švie
stis, 
džia 
ūkio 
rime.
gus tokį keistą tų mokyklų boy- 
cotavimą, jei kas iš valstiečių bu
tų pareikalavęs per valsčių suei
gas, idant tokios valdžios teikia
mos mokyklos butų lietuviškos, 
butų pačių valsčių prižiūrimos, 
idant paskyrimas mokytojų ir nuo. 
valsčių prigulėtų. Valdžiai nesuti
kus ant tų reikalavimų, valstiečiai 
atsisako nuo mokyklų. ’Toki pa
sielgimą galima butų suprasti ir 
net iš dalies išteisinti.
ir dalykas, kad tokių reikalavimų 
buvo negirdėti, bet valdžios teikia
mos mokyklos per sueigas buvo 
užrėktos, kad jų nereikia ir ga
na....

Tasai mokyklų dalykas visgi dar 
neužbaigtas. Reikėtų ir galima 
dar butų pataisyti, kas pagadinta. 
Jei viena sueiga mokyklos nepri- 
ėmėj tai kita juk gali ant tos pa
čios mokyklos sutikti. Apšvie- 
stesniems valstiečiams reikia įma
nant dabar tuojau perkalbėti kas 
galima, kad mokyklų 
per sueigas iškilus vėl 
toki tamsus nutarimai, 
darykite sau gėdos 1 

< Varguolis ir

KONKURSAS.
Lietuvių Dailės Draugija šiuomi 

skelbia konkursą lietuviams daili
ninkams padirbti viršelius naujam 
laikraščiui "Vandens kultūra”, ku
ris neužilgo pradės eiti iš Vil
niaus. «

Kankurso sąlygos:
1) Viršelio piešinys tūri užimti 

visą laikraščio puslapį 
būti ne mažesnis kaip 
16 cmt

2) Piešinyje turi būti 
sakanti vieta įstatyti
džiasm: “Vandens kultūra, mė
nesinis laikraštis, išeinąs lietuvių, 
rusų ir lenkų kalbomis Vilniuje”.

3) Geistina, kad viršelio pieši
nys turėtų ryšį su pačio laikraščio 
turiniu, išreikštu . jo užvardyjime 
"Vandens kultūra” (žuvininkavi- 
mas, vandens malūnai kanalizacija, 
laivininkystė, garo pritaikinimas, 
vandens augmenįs ir tt. ir tt.).

4) Visas piešinys turi būti pa
dirbtas viena kokia-nors spalva.

5) Kiekvienas darbas turi būti 
be autoriaus parašo, aiškiai pažy
mėtas kokiu nors ženklu (ar slap
ty vardžiu). Toks-pąt ženklas tu
ri būti ant užlipintos makšties 
(kon verto), kurion privalo būti 
įdėtas tikras autoriaus vardas ir 
pravardė ir jo adresas.

6) Už geriausiąjį virščjį paskir
sta premija 25 rųb. <

TVANAS.
Monterey, Mex. šitose aplinki

nėse užgimė baisus tvanai. Nak
tyj urnai išsiliejo per krantus šven
tos Katarinos upė ir užliejo že
mesnę, paupio miesto dalį, užliejo 
elektrikos’ staciją ir visi žiburiai 
ant syk užgeso, kas dar labiau iš- 
gazdino netekusius namų žmonis. 
Bet ir namuose daugybė žmonių 
prigėrė. Skaitlių prigėrusių išsių
stas iš Loredo telegramas paduoda 
ant 2200 ypatų, daugume netur
tingų, nes paupės buvo apgyven
tos neturtingų. Teip daug žmonių 
žuvo todėl, kad tvanas kįlo naktyj 
ir pabudusių daugumas, vietoj, bėg
ti į augštesnes vietas, pasislėpė ant 
stogų; tuom tarpu vanduo ir sto
gus užliejo.

NELAIMĖS ANT GELŽKELIŲ.
Kankakee, III. Ant Big Four 

gelžkelio vėžių, važiuojant sker
sai vėžių automobiliui, bėganti 
lokomotyvą užbėgo ant automo- 
biliaus jį sudaužė, užmušė dvi 
moteri, o kitos penkios buvusios 
jame ypatos sunkiai tapo sužei
stos.

nieriui ir policijos perdėtiniui te
lefonu pranešta, jog Grand Union 
hotelyj likosi nušautas žinomas 
Amerikos milijonierius 
Gwynne Variderbilt. 
noma subruzdo, bet 
vietos, perstitiknno, 
bilt ramiąi sau lovoj 
koks štukorius tyčia paštukavdjo.

BAŽttYCItįJ STATISTIKA.
Į bažnyčias visokių tikėjimų 

Jungtiniuose Valsčiuose įdėta 125O 
milijonų doliarių. Parapijonų 
bažnyčios 1906 metuose turėjo 
32,930445, tame skaitliuje pn> 
testonų 20,250,000, o apie 12 mili
jonų katalikų; bet katalikų skait
lius dauginasi daug smarkiau ne
gu protestonų.'

MANDAGUS TEISĖJAS.
Planfield, N. J. Sliubai apsi-l 

vedantiems poroms čia atsieina 5 
dol., bet čia atsirado teisėjas 
Herebiah Hand, kuris duoda šliu- 
bus ant išmokesčio: imant šliubą 
mokasi vieną doliarį, o paskui po 
doliarį kas sanvaitė ir dar teisėjo 
moteris- patarnauja kaipo - liūdi- 
niųkė. /

BEBROTIS.
Monroe, La. Gavęs proto su- 

maišymą nuo svaiginančių gėri
mų negras Bill Way leidosi gat
vėmis šaudydamas į visas puses 
iš dvivamzdžio karabino. Gyven
tojai irgi apsiginklavo ir šūviais 
jam atsakė. Kada jį paguldė, jis 
pavojingai pašovė 25 ypatas, iš jų 
keturios ypatos pašautos mirtinai.

BAILUS CARO KONSULIUS.
New York. Važiuojant auto

mobiliu maskoliškam konsuliui 
Schippenbachui, su dideliu pykšte- 
lėjimo truko vieno rato gumos. 
Konsulius teip' persigando, kad šo
ko iš automobiliaus į glėbį ant 
gatvės stovinčio policisto, kuris 
caro tarną vienok pertikrino, kad 
tai ne buvo Bombos expliozija.

NEGERAS PASILINKSMI
NIMAS.

EI Paso, Texas. Nedėlios die
ną susimušė čia neturėdami ką 
veikti darbininkai dviejų farmų. 
Penki vyriškiai likosi uj^nušti, 
vienas mirtinąį, o kitas sunkiai, 

sužeistas.
vienas mirtinąį, 
nors ne purtini

NĘTIKįS TĖVAS.
Folley, Jdin^, ?r*e ^eno kupe

čio rado flUit yainerio farmos ne
gyvą 20 |jpetų. merginą Pranciš
ką Florelę, prfc jos gulėjo trijų 
dienų dar gyvą^, vaikas. Mat mar
gina, jos, guodžiotojo apleisti, 
ėjo pas pažįstamus, bet kelionė i ( 
nuo bado pasimirė.

ĮGRIUVO' SENOS KASYKLOS.
Scranton, fa, West Scrantone 

įgriuvo senų, ąpleistų kasyklų ola 
su buvusioms ant jų trioboms, 
įgriuvo du blokai. Iš triobų, drū
čiai pagadytą mūrinė mokykla, 
kitos gi triobos pagadytos* ar su
griautos medinės.

EXPLIOZIJOS.
Bachacica, Fla. Ant gelžkelio 

čia expliodavo 700 svarų dinami
to. Expliozijos 12 vyriškių likosi 
užmuštų, o V* ’ “* “*
žeistų.

Detroit, Mich. Netoli Cupac, 
greitasis Grand Trunk gelžkelio 
traukinys susimušė su prekių trau
kiniu. Prie to vienas gelžkelio 
tarnas likosi užmuštas, o trįs sun
kiai tapo sužeisti.

St Louis, Mo. Netoli Vigus 
stacijos, važiuojant per' gelžkelio 
vėžes automobiliui, užbėgo ant jo 
traukinys Chicago, Rock įsi and 
gelžkelio, automobilių sudaužė ir 
užmušė penkias jame važiavusias 
ypatas.

f Pittsburg, Pa. Dirbtuvėse 
Pressed Steel Car Co. McKees 
Rockse, kur streikuoja organizuo
ti darbininkai, iš sugabentų 
streiklaužių, 200 atsisakė dirbti. 
Šitie darbininkai sako, kad prie 
darbo liko tik 300 streiklaužių.

IŠ NORWOOD, MAS.
Šitas miestelis yra nuo Bosto

no 15 mylių. Gyvena čia visokios 
tautos, yra ir lietuvių 47 šeimynos 
ir 135 pavieni;. merginų yra 26, 
vaikų 74.

22 d. rugpiučio D. L. K. Kei
stučio draugija, 113 kuopa S. L.
A. parengė prakalbas, kurios 
gerai pasisekė. Žmonių prisirin
ko pilna svetainė, buvo matyt ir 
iš kitų mięstų. 2 vai. po pietų
B. A. Tumavičius atidarė susirin
kimą, paaiškindamas jo. mierius. 
Pirmiausiai kalbėjo p. J. Tareila 
iš Stanford, Con. Jis savo kal
boj aiškino S. L. A. mierius ir 
kokią jis naudą atneša musų tau
tai (taigi, ar susirinkimo mieriu 
buvo agitavimas už S. L. A.? 
Red.), kvietė visus rašytis prie S. 
L. A. Antonov iš So. Bostono 
aiškino naudą mokąlo, blogas pa
sekmes be mieros vartojimo svai
ginančių gėrimų. Kalbino lietu
vius išsiimti pilietiškas popieras.
, Kalbos abiejų kalbėtojų susi-

rinkusiems patiko, ką rodė gau
sus delnų plojimai.

Tame susirinkime prie D. L. 
K. Keistučio draugovės prisirašė 
14 naujų sąnarių. Kaip girdėt 5 
d. rugsėjo vėl čia bus prakalbos, 
nes* jos labai užinteresavo čianykš- 
čią jaunuomenę. - \

Darbai eina čia neblogiausiai, 
veik visi vietiniai darbninkai dir
ba. Uždarbiai nuo $1.50—2.00; 
bet yra ir toki, kurie jpždirba per 
dieną ir daugiau. . B. A.

IŠ CLEELUM, WASH.
Čia yra lietuvių 12 šeimynų: 

vyrų 29, moterų 12, vaikų 17, 
mergaičių 15. Vyrai visi dirba 
anglių kasyklose išskiriant du lai
kančiu gertuvę. Gertuvės čia 
atdaros gali būti dieną ir naktį. 
Laisnis metams $1000. Čia yra 
97 kuopa S. L, A. su 37 nariais, 
į ją -ir Roslyno, Wash., lietuviai 
priguli. Namus turi 9 lietuviai; 
jie verti $17250. Skolos ant vi
sų yra $200. Uždarbis kasyklose 
neprasčiausias, nes dabar, dirbant 
3—4 dienas sanvaitėj po 8 vai. 
ant dienos, į mėnesį paima po 
50—60 dol. Kasyklos prie Paci
fic© visur išmoka algas kartą mė
nesyj, algos 15—20 dienai turi 
būti išmokėta. Gertuvėse lošimas 
iš pinigų atviras, iš ko ir broliai 
lietuviai naudojasi. Lošiant, pra
sideda diskusijos, ir tankiai per-, 
tikrinimui lenkas lietuviui, ar !ie-< 
tuvis anglui uždeda kumštį ant 
veido. | V. P.

Iš ROSLYN, WASH. 
šis miestelis turi apie 5000 

ventojų. Yra čia viena alaus 
dykla, viena lentų piovykla ir 4
anglių laužyklos. Lentų plovy
kloj dirba kas dieną po 10 valan
dų. Už 10 vai. moka $2.25. Čia 
dirba tik vienas lietuvis.

Roslyne lietuvių yra 19 šeimynų: 
vyrų 57. ‘ moterų 19, vaikų 31, 
mergaitė 21. Savo namus turi 
14, J turi savo namus su žeme 
vertės $3900, u turi savo 
ant kompanijos žemės už 
moka randos ant mėnesio 
Skolos ant namų nėra.

Visi lietuviai, išskiriant kelis, 
dirba anglių laužyklose, kur už 8 
valandas darbo gauna $3.50—4.00. 
Algos išmokama kartą į mėnesį. 
Pragyvenimas atsieina apie $25.00 
į mėnesį. Pramonė užsiimančių 
mažai: 1 turi gertuvę jau apie 8 
metai; neblogiausiai jam sekasi, 1 
lietuvis dirba prie barzdaskučio 
ir vienas turi sankrovėlę smulkių 
daigtų.

Angdių kasyklose dabartiniame 
laike dirba sanvaitėj 3—4 dienų.

Vienas lietuvis turi nuošaliai 
pirkęs ūkę, kuri dabartiniam laike 
verta keleto tūkstančių. Iš drau
gijų yra čia: 219 kuopa S. L. A. 
su 27 nariais, ir pašelpinė, vardu 
Vitauto Didžiojo Lietuvos Kuni
gaikščio, kuri turi narių 30 su 
virš. Turtas jos apie $400. Ver
tėtų Roslyno lietuviams sutverti 
Tėvynės Mylėtojų Draugiją. Čia 
gana yra jaunų vaikinų, jeigu jie 
galėtų vieną šimtinę dalį savo lai
ko paskirti tėvyniškiems reikalams, 
o dabar nuo darbo liuosas valan-* 
das. praleidžia daugiausia smuklė
se arba prie kazyrų. Veik visi 
skundžiasi, kad pralošia, o nei vie
nas nesigiria, kad išlošė, o vis lo
šia. Todėl ar nelaikąs pamest tą 
blogą paprotį, o užsiimt kuom 
nors naudingesnių. Reikėtų su- 
tvert T. M. D. ar kokią teatra
lišką kuopelę, kur su mažesnėms 
išlaidoms smagiau laiką galima 
praleistą. V. P.

“BIRUTĖS KĄNKLĖ”. 
"Nors audros ūžia aplinkui mus. 
Bet drąsa mus i\^prašus,>

Tema šio mano rašinėlio — 
trumpa autobiografija dainininkų 
draugijos “Birutės Kanklės” So. 
Bostone.

Jau greitai sueis metai nuo tos 
dienos, kuomet tarpe So. Bostono 
■lietuvių kilo mintis - užmanymas 
sutverti dainininkų draugiją- 
chorą, kuris lavintųsi dainavime 
ir tuomi prisidėtų prie lietuvių kul
tūrinio darbo. Tai minČiai-suma- 
nymui tuojau atsirado pritarėjai 
ir, nieko nelaukiant, tapo sutverta 
draugija ir pavadinta “Birutės 
Kanklės” (Draugijon gali pagu
lėt vyrai ir merginos įmokėdami 
įstojimo mokesties $2). Išsyk į 
draugiją įstojo 12 ypatų ir pradė
ta lavinties dainavime. Pradžia, 
kaip kiekvienam darbui, teip ir 
"Birutės Kanklėms”; buvo sunko
ka. Sudėtuosius pinigus išmokėta 
mokytojui, liko tuščias iždas. Kilo 
klausimas: ką daryti toliau? Bet 
pasiryžimas ir energija jaunų dai
nininkų nežuvo; tuojau pasigirdo 
balsai: “mokėti kiekvienam už lek
ciją po dešimtį centų”. Ir visi,

kaip vienas, sutiko ant fch Dar 
bas, nenustodamas, ėjo savo kelia 
Vėliau nutarta surengti koncertą 
ir tokiu budu uždirbus pinigų, la
vinties toliau. Užmanymas įvyko. 
Ir ačiū žmonių prielankumui, už
dirbome kelias dešimtis doliarių, 
ir tokiu budu pasiliuosavome nuo 
mokėjimo už lekcijas. Tas,^žino
ma, pridavė mums dar didesnę 
energiją; atsirado dar daugiau dai- 
nininkų-mylėtojų ir galima sakyti, 
darbas eina pilnu žingsniu, jei teip 
galima išsitarti.

Metai sukanka, “Birutės Kan
klės” jau spėjo per tuos metus 
daug lietuviams gelbėti jų kultūros 
darbe. Sudainuota apie dešimts ar 
daugiau sykių visokiuose viešuose 
susirinkimuose; rengiant prakal- 
bas, koncertus ir apvaikščiojimus. 
Ir per tuos pirmutinius metus cho
ras daug paaugo ir išąilavino. To
dėl, drąsiai galima sakyti, kad “Bi
rutės Kanklės” jau atliko dalelę 
sau aprinkto tikslo.

Gal kas pasakys: “kas\Čia do 
lavinimąsi, vien tik dainuojant”. 
Ne, ne vien tik dainuoti. Mes, 
pradėdami šį darbą, manėme, jog 
tarpe lietuvių rasime prielankumą. 
Neapsivylėme. Dabar, matyda
mi, kad mes galėsime lavinties ne
tik dainavimo teorijoj ir praktikoj, 
bet galėsime užsiimt it'sistematiš- 
ku darbu, ar bent supažindinti mu
sų draugijos narius, žinoma, ir 
•svečius - klausytojus, su kitomis 
mokslo šakomis, parengdami po- 
puliariškas (Visiems suprantamas) 
paskaitas-referatus. Pamatuoju tą 
mintį tuomi, kad matoma uolus ir 
nenuilstantis darbavimasis draugi
jos narių. Kituose miestuose gir- 
džiasi aimanavimai, jog merginos 
nenori lavinties, o pas mus, tiesą 
sakant, merginos beveik pirmesnės 
negu vaikinai; retai apleidžia prak
tikas. Yra tokių, kurios atvažiuo
ja iš kito miestelio; moka pinigus, 
trukdo laiką, bet atlieka savo tiks
lą —lavinasi. Toks noras lavin
ties priduoda ir kitiems energiją; 
sykį pradėjęs, jokiu budu nebenori 
pamesti, ir pasidėkavojant tokiam 
uolumui ir norui, pradėtas darbas 
eina, net gražu žiūrėti.

Musų draugija, matydama, jog 
labai yra reikalingos dainos su 
gaidomis ir žinodama, kad tokio# 
dainos jau yra paduotos spaudon, 
mėnesiniame susirinkięhe paskyrė 
iš savo mažiuko iždo penkis dol 
($5) kaipo prenumeratą tų išei
nančių dainų. Paminėsiu, kad dai
nos yra komponuotos žinomo mu
sų kompozitoriaus p. M. Petraus
ko, tad galima pilnai tikėti, jog 
šios dainos bus tobuloj - Todėl, 
turtingesnės draugijos lai prisi
deda prie jų išleidimo. Pinigus 
siųsti “Kovos” administracija^.

“Birutės Kanklės” <2 d. spalio 
cengia, Dahlgren salėj, So. Bosto
ne, antrą koncertą .Tikime, kad ir 
dabar rasime žmonių prielankumą, 
kurie atsilankys į musų koncertą 
pasiklausyti dainų. Galėčiau ,dar 
daug pripasakoti apie tai, kokią 
naudą turi tie, kurie prisidėjo 
prie “Birutės Kanklių” ir* kokią 
naudą atneša, kaipo tokia, ^ati 
draugija. Bet, kad skaitytojai ne
manytų, kad aš noriu tik rėkllamą 
daryti, todėl tuom sykiu tik tiek 
terašysiu. Vėliau kuomet ve! pa
sakysime apie musų veikimą.'

“Birutės Kanklių pirmininkas,
* A. Žymontas.

PRŪSŲ LIETUV IŲ REIKA
LUOSE. 

■' !..•'■
Patilpus “Lietuvos” 24 nūn. 

mano sumanymui sutverti fondą 
Prūsų lietuvių reikalams, o 29 nr. 
p. Vaidevučio atsišaukimui, jie 
padarė nemažą įspūdį ant Ameri
kos lietuvių: “Laisva Mintis”, p. 
V. K. Račkauskas, gydytojas A. 
Rutkauskas, ir p. Grygaliunas ne- 
vien karštais žodžiais pritarė tam 
sumanymui, bet jau ir aukomis 
prisidėjo. Kiti tautiečiai, nors dar\ 
neišreiškė savo nuomonių, bet, ma
tomai, ir daugelis priėjo prie to 
supratimo, kad reikia gelbėti Prū
sų Lietuvą, kol dar ne pervėhi. 
Rods yra ir priešingi, kitaip 
mislyjanti, kaip antai vienas pro- 
gresyviškas laikraštis, kuris nei tik 
pats sumanymui nepritaria, bet 
stengiasi dar ir skaitytojus nuo 
aukų atkalbinėti, sakydamas: 
“Amerikos lietuviams reikėtų dau
giau pasirūpint reikalais savo, jkad 
jie patįs neišmirtų, kitus begel- 
bėdami”; tas sumanymas, girdi, 
nėra vertesniu už užmanytą nu
pirkimą Rambynkalnio”. Bet ■ tas 
pats laikraštis ragina visokiais bu
dais šelpti Didžiąję Lietuvą; šelp
ti tenaitinius kankinius už Ii 
stę; šelpti tenaitinęs politiš 
tautiškas organizacijas, j
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LIElSUi A
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manę;

pasimokyti iš

Lietuvą pripažintų savo tėvynę, te- aP^'’et,ino lietuvis gali prisidėti

h

IŠ VISUR.
Geriausiu ir naudingiausiu . yra

inteligentai priva- 
garbingo darbo ir

rašėjai nuoširdžiai 
neatkartori jau iš

lietu viai 
mat “kiti'

stokime visi 
Brutėnis.

J

‘‘N’apkenč tavę, n’apkenč 
Juk gintis galima, 
Aš vis stovėsiu už tavę, 
Mieloji Lietuva”.

G. J. J. Sauerwein.
Antanas Rutkauskas, M. D.

s
Lict.” už jos patėftiijinįa kaslink 
to “Prūsų Fondo’*; nes ji, mat, 
priešingai “šelpimo” nuomonei ką 
tai išsitarus, na, irtą vargšę teip 
subara, net praėjusius ląikus pri
mindamas. O minėto autoriaus 
straipsnis tai vieni,,'idealiu, pana
šiai: šelpkime lietuvystę! stokime 
kraujas už kraują! ir tt. Žodžiu, 
straipsnelis, kokių mes daug pri- 
siskaitome, be jokių* faktų ir svar
besnių darodymų. Vienoj vietoj 
autorius šaukia: šelpkime lietuvy
stę, kas reikia suprasti: “dėkime 
aukas”, kitur vėl, sako: kaip Dr. 
Basanavičius, ir kaip Amerikos agi
tatoriai sužadino lietuvius be mi
lijonų, tai kodėl, esą, su Prūsų lie
tuviais teip negalima padaryti? 
Taigi čia reikia patėmyti, jog Lie
tuvos ir Amerikos pirmieji veikė
jai ne aukomis sau darbą lengvino! 
Kiek teko girdėti, tai Amerikoj 
vien Dr. Šliupo darbas, nenuilstan
ti energija, ir neapmokamas darbas, 
ir visoj ta žodžio prasmėj meilė 
savo tautos sužadino amerikiečių 
lietuvių dvasią/ ir jo pravestais ta
kais jie pra<lėjo žengti pirmyn. 
Užtat reikia daugiaus darbo, . ne 
aukų. Ir griežtai galima pasakyti, 
jog viešam darbe reikia veikti su 
pasišventimu, bet veikti darbu. Ir 
tik štai kame man matosi aukų rei
kalingumas : knygynams, moky
kloms, dailės ir mokslo draugijoms, 
projektuojamam Tautiško Namo 
pastatymui .scenai. Tėvynės Mylė
tojų Dr-jai, Aušros Dr-jai, Šerno 
Muzikališkam Fondui ir panašioms 
draugijoms ir įstaigoms, kurios au
kas apverčia padėjimui tikrų pa
matų musų kultūrai, kuri gali 
ir Prūsų lietuviams pagelbėti pa
kilti. Ir toms įstaigoms aukau
jant, kiekvienas matys tąs aukas 
suvartotas tiki am mokslui ir ap- 
švietai; ir tik teip pradėdami mes 
galim kilti pats ir kelti musų kul
tūrą. Tačiaus dabar, be jokio da- 
rodymo kaip aukos |>us suvartotos, 
be programo veikinųii. jau šaukia 
aukų! Ir čra jau daug rimčiaus 
į dalyką žiurėjo “V*en. Liet.” ne
gu p. Jonas šiądienykšlis ir jo- 
pirmtakunai. Ponas šiąpienykštis 
butų geriaus pasielgęs užmanyda
mas Prūsų Lietuvoj steigti kny
gynus. aukauti literatūrą; ir tą bu
tų galima padaryti aukaujant Tėv. 
Myl. Dr. tuos centus. q *JT galėtų 
ten knygas ir laikraščius siųsti, 
įsteigus tam tikrą biurą. Nes juk 
su literatūra manoma ką daugiausia 
nuveikti.

Kitas darbas, kaip tai: prakal
bos. paskaitos, teatrai etc. reikia 
becentiniu darbu varyti; ant galo, 
gali pati Prūsų inteligentija, jei 
jai lietuvystė teip rupi, tam tikrą 
tlr-nri;-’ susitverti, kad galėtų ben
drai veikti.

Iv čia reikia patėmyti: jus karš
tuoliai, neklaidykit visuomenę; nes 
to pasekmės jau žinomos: visi pra
deda rėkt: aukų! aukų! Na. ir tūlą 
laiką aukos pilasi kaip iš gausybės 
rago, liet kur jos dingsta, ir ką su 
jomis jiadaro.. visuomenė nežino, 
ir po tūlo laiko balsai aptyla, au 
kos sustoja plaukę, ir tas tautos 
gelbėjimas kaip tai užsimėtą pa
kampėm Po kokiam laikui vėl ki
tas šauksmas suskamba; ir tas 
atsikartoja tankiai, ir turbūt, tas 
tęsis tol. kol visuomenei nenusibos 
ir ji sistematiškai nepradės veikti. 
Ir aš ant galo pridursiu: daugiaus 
mums reikia: Šliupų, Basanavičių. 
Šernų ir Kudirkų, kurie panašiuo
se klausimuose yra darbo įkunyto- 
jais, bet ne Račkauskų, Rutkauckų. 
Grigaliūnų ir Šiądienykščių, kurie 
yra tik tuščiais idealizuotojais, iš 
kurių šauksmo, kasžin ar kokią 
naudą beišspausi. M. V.

apie tą. dalyką ir Tilžės “Naujoj 
Liet Ceitungoj” paminėti, bet pa
bijojau, kad nepatirtų Prūsų Lie
tuvos judošiai, kurie, žinoma, bu
tų tokiam sumanymui priešingi. 
Apie tuos dalykus tik su ištiki- 
mesniais Prūsų lietuviais galima 
kalbėti, o sumanytas Prūsų lietu
vių laikraštis ir kiti reikalai tur 
būti teip atsargiai rėdomi, kad 
Lietuvos judošiai ir policija apie 
jo plianus žinių negautų.

Primindamas “revoliuciją”, kuri 
daug Amerikos lietuvių doliarių 
paėmė, o naudos nepadarė, arba 
Paryžiaus parodą, kurią nevien 
svetimtaučiai, bet ir patįs lietuviai 
užmiršo (ir paroda buvo protestu 
prieš spaudos uždraudimą, tai ji 
šiek tiek prisidėjo prie jos. sugrą
žinimo. Red.), visai nenorėjau 
peikti lietuvių socijalistų, ar pir
meivių partijas ir jų darbus Ame
rikoje ar Lietuvoje, bet mane pri
vertė musų progresistai, kurie ki
tų visų nuomones niekina, ir nori, 
kad vien jų “Aš" visas - svietas 
garbintų. Žinoma, tik per dau
gelį klaidų tegalima pastoti iš
mintingais. Lai šitas^. sumanymas 
nenueina ant niekų, kad musų ai
niai nerugotų ant musų už musų 
neišmanymą, tingumą ir neapsi
žiūrėjimą! Ateis laikai, kad Lie
tuva pabus, atsikels iš ilgo miego, 
todėl stiprinkime lietuvystę, kur 
ir kaip galima. Tegul lietuvių 
skaitlius neeina mažyn, bet daugi
nasi ! Gelbėkime Parusų Lietuvą 
nuo vokietystės. o ją išgelbėją, 
nuo menkesnių priešų lengviaus 
atsiginsime. Todėl 
prie darbo!

tuvos reikalu šitą sumanymą, dar 
kartą parodytų vokiečiams, kaip 
galingos širdįs plaka plačiose lie
tuvių krūtinėse, kaip kad D. L. 
K. Vytautas kad parodė jiems po 
Grunvaldu tiktai šiuom kartu ne 
kardu ir krauju, bet protu, tautiš
ka meile ir rašalui

ną, veiksim atsargiai I •— Ir ap
leidęs jus, jis eina “atsargiai” 
skriaust “savo darbininkus” per
matydamas tą trotą, kurią jam at
neš socijalistiška agitacija netoli
moj ateityj.

. Pirmiaus jis britų jums atkreipęs 
nugarą. Dabar jis stengiasi jus 
pertikrint, buk pilnai pritaria jųsų 
norams; tokiu budu jis mkno leng
viau suvaldyti jus, kada pasitaikįs 
atsakanti, proga.

Tas apsireiškė po rinkimų 1881 
m. Prancūzijoj. Užtekdavo ko
kiame nors priešrinkiniame susirin
kime pakelt klausimą apie socija
lizmą, tai tie, kurie norėjo būt iš
rinktais, garsino . savę šalininkais 
socijalizmo, ?— tikro socijalizmo, 
— bet socijalizmo melagių ir ap
gavikų.

Du trečdaliai atstovų davė su
prasti rinkėjams, jog jie mano par
lamente užsiimti socijališku klausi
mu. Clemenceau apsiskelbė save 
socijalistų, Gambetta buvo netoli 
nuo šito; jeigu jis ne butų matęs 
didelės laimės suspaust kada-nors 
ranką kokiai nors augštenybei, jis, 
iš tikro, atvirai būt apsiskelbęs so
či jalistu. Bismaręk ir hesvyravo: 
jis apšaukė sav£ karštu socijalistų, 
socijalistų par execellence; Angli
joj tankiai galėjai girdėt, kad Jei
gu lordas Beakonsfield butų 
gyvenęs ilgiau, jis “butų išrišęs 
socijališką klausimą”. Visi nuo 
storpilvio iki ilgaskvernio užimti 
šituom. Apologetai prie Berlyno 
Rūmo skelbia socijalizmą, o Pran
cūzijoj klioštorninkai išleidžia laik
raštį, kuriame"vadina savę žinovais 
tikro socijalizmo.

Žodžiu, visi socijalistai! Birže- 
vikas, vedantis spekuliaciją pabran
ginimo ar papiginimo duonos 
kainos, kad už laimėtus pinigus 
nupirkt brilijantus savo 'pačiai; 
darbdavis privedantis darbininkę 
iki džiovai ir vaikus jos iki pilno 
nusilpimo; valdonai areštuojanti 
Berlyne ir karianti Petrapilėj: žan
darai daranti kratas — visi, jeigu 
jie ir landžioja po musų popieras, 
areštuoja ir karia socijalistus, nai
kina darbininkes ir kūdikius, valdo 
politikoje ir piniguose, — jie šitą 
d:.vo suskubinimui prisiartinimo so
cijalizmo laikų. *

O yra ir socijalistai teip akli, 
kad gieda aleliujas, pamatę šitą 
apsireiškimą. — “Toksai ponas ap
siskelbė socijalistų; Gambetta pri
pažino socijališką klausimą! Štai 
jums naujas darodymas, kad mu
sų idėja užkariauja sau vietą", — 
skubinasi apskelbt laikraščiuose. 
Lyg kad butų reikalinga keno ne
būk sankcija, prirodymui, kad idė
ja socijalizmo atranda plačią dir
vą tarpe liaudies!

Mus gi šitas apsireiškimas nė 
kiek nelinksmina. Jis, iš vienos 
pusės, pertikrina mus, kad buržu
azija daro suokalbį prieš socijaliz- 
mą ir stengiasi pritaikyt prie jo tą 
apgavystės politiką, kurią ji kad’ 
tai pritaikė prie respublikoniškos 
idėjos, iš kitos pusės, ji parodo 
mums, kad tię. kuriuos mes skai
tėme kada tai socijalistais, atsisakė 
dabar nuo pamatinių socijalizmo 
idėjų ir perėjo į buržuazijos pusę, 
pasilaikė vienok, užslėpimui savo 
perėjimo, vardą socijalistų.

Kokia gi, iš tikro, buvo idėja, 
ant kurios pamatuotas socijaliz- 
mas?

— Reikalingumas panaikinimo 
užmokesties už darbą, privatiškos 
savasties ant žemės, triobų, žemės 
vaisių ir dąrbo įrankių, žodžiu, ant 
visuomenės kapitalo. Tas, kuris 
nepripažindavo šitos pamatinės idė
jos, nepravezdavo ją į savo gyveni
mą, atsisakydamas nuo kokio ne
būk išnaudojimo, — negalėjo skai
tytis socijąlistu.

— “Ar pripažįstate reikalingu
mą panaikinimo privatinės sava
sties? — Ar pripažinstate reika
lingumą eksproprijacijos viešo tur
to visų naudai-----Ar sutinkat gy
vent pagal šituos principus?”

štai ko klausdavo kada tai, pir
miau negu paduot jums ranką, kai
po socijalistui.

Turbut, užduodami jums ši
tuos klausymus, neklausė, ar pri
pažįstate reikalingumą panaikini
mo privatiškos savasties į du šim
tu ar du tūkstančiu metų! Kas už
darinės sau bereikalingus klausy
mus apie tą, kas reikalinga bus da
ryt po dviejų šimtų metų! Kada kal
bėjo apie panaikinimą savasties, 
pripažino rėitalingumą jo greito 
įvikdinimo ir nuspręsta buvo pa
daryt pirmus pamėginimus laike 
busiančios revoliucijos. — “Busian
ti revoliucija” — kalbėjo socija
listai keturias dešimts metų atgal 
(o pasilikę socijalistais kalba šitą 
ir dabar), -r “1 
ja neturi būt prastu permainymu

disko j mašinerijoj; šitai bus soci- 
jalistiška revoliucija”.

Supratimas reikalingumo prisi
rengt prie eksproprij arijos, atėjus 
dienai revoliucijos, buvo pamatine 
idėja socijalistų; štai kuom jie sky
rėsi nuo tų, kurie pripažindavo tū
lą būvio darbininkų pagerinimą ir 
sutiko, kad idėjahs ateities drau
gijos butų komunizmas, bet ne
galėjo manyti apie jo greitą įvyk- 
dinimą.

Prisilaikydami šitos idėjos, so- 
cijalistai tikėjo, kad juos galės at
skirt nuo jų priešų. Jie buvo per
sitikrinę, kad vardu socijalistų ne
galės pasinaudot tie, kurie tik sten
giasi palaikyt šiądieninę eksploata
ciją.

Dabar viskas šitas persikeitė.
Tr^pe pačios buržuazijos susi

tvėrė lizdas avanturistų, kurie su
prato, kad-neprisidėjus sau ženklo 
socijalisto,- negalima įgauti vai 

: džios.. Neatbūtinai reikėjo atrast 
i įrankį verčiantį pripažint ją par-
> rija, nepripažinstant jos principų. 
■ Toj prasmėj darbavosi tie, kurie
> suprato, kad užslopyt socijalizmą 

tik galima įsispraudus į eiles jo
: pasekėjų, iškraipius jo principus 
. ir užvedus ant ■ klaidingo kelio jo 

taktiką.
Ant nelaimės, atsirado sęcijali- 

1 štai, sacijalistai praeities, kurie už- 
1 simanė surinkt, kaip galima dau- 
1 giau apie savę žmonių; jie su no

ru* priimdavo į savo eiles visus, 
sutinkančius prisegt sau “matiką“ 
socijalisto ir plačiai atidarė duris, 
teip sakant, perverstiems. Jie pa
tįs atsisakė nuo pamatinės idėjos 
socijalizmo ir po savo globa su
tvėrė naują paveikslą socijalistų, 
kuris nuo senos partijos perėmė 
vien vardą.

Teip kaip tasai rusų žandarų 
pulkininkas, kuris sakė vienam iš 
musų draugų, kad jis lenkiasi prieš 
komunistišką idėją, bet, kad 
šitas idėjalas gali būt įvykdytas 
tik per 200 ar dagi 500 metų, tai 
reikia persekiot ir kimšt į kalėji
mus visus, užsiimančius komuniz
mo propaganda, atkartoju, pana
šiai tam žandarų pulkininkui, nau
ji socijalistai skelbia, kad reikia 
atidėt tolimai ateičiai panaikinimą 
privatiškos savasties ir ekpsroprija- 
ciją, užmiršt visas šitas svajones 
ir utopijas, griebtis reforrųų ir 
nesirokuot su tais, kurie tvirtai 
stovi už idėją eksproprijarijos ir 
stato kliūtis greitam pravedimui 
reformų. — “Prirengkim, jie sa
ko, dirvą ne eksproprijacijai že
mės, bet užgrobimui valdiškos ma
šinerijos, ir paskui imkimės page
rinimo darbininkų būvio. Prireng
kim dirvą busiančiai revoliucijai 
ne užkariavimu dirbtuvių, bet už
kariavimu ' municipalitetų”.

Lyg buržuazija, jeigu būt palik
tas jos rankose kapitalas, leistų 
jiems daryt socijalistišką praktiką, 
nors pasisektų jiems paimti 
valdžią į savo rankas! Lyg užka
riavimas municipalitetų galimas be 
užkariavimo dirbtuvių!

Pasekmės viso šito jaučiamos.
Dabar, kada prieš jus vienas iš 

šitų naujų socijalistų, jus nežino
te su kuom jus turite reikalą: ar 
su kokiu poneliu, paveiksle rusų 
žandarų pulkininko, ar su tikru 
socijalistų? Jie visi pripažįsta, kad 
kada nors, — per tūkstantį metų, 
gal būt, — privatinė savastis turi 
tapti kolektyviška ;bet dabar Jie 
užsiima išrinkimu kokio-nors na
rio į parlamentą, kuris pareika
laus sumažinimo darbo valandų. 
Škirtumas tarpe socijalizmo žan
darų pulkininko* ir socijalistų neo- 
socijalistų beveik nesugaudomas. 
Visi socijalistai! Darbininkas ne
galintis sekt trisdešimties laikraš
čių minčių, greit nežinos, kur soci
jalistai ir kur iškraipytojai socija- 
listiškos idėjos, revoliucijos dienoj 
darbininkams prisieis daug perkęst, 
išliet daug kraujo pirmiau negu 
jie supras; kas jų draugai ir kas 
jų priešai.

tautišką literatūrą ir tt. Taigi kuo
met eina kalba apie Didžiąją Lie- 

, tuvą, tai tas laikraštis vadina ją 
savo tėvyne, if liepia ją gelbėti;

-• bet šiukštu užsiminti apie Prūsų 
Lietuvą! Prūsų Lietuva tai jau, 
turbut, ne Lietuva, tenai gyveną 

tai ne lietuviai. Jie 
’ — svetimi, o svetimais

žmonėmis tai, girdi, neverta užsi
imti. Jie mat Amerikos lietuviams 
neturį didesnės vertės už RamtSyn- 
kalnį. Amerikos lietuviai, girdi, 

» turi patįs gana darbo su savo pa-v 
čių išlikimu, ką čia rūpinsis “sve
timais” Prūsų lietuviais! Tam 
reikalui jie neturi nė laiko, nė pi
nigų. Bet kada užsidegė Masko- 
lijoje revoliucija, kuomet ten tūli 
musų viengenčiai pinigus iš mo
nopolių tuštino, stulpus prie plian- 
tų piovė ir tt., tas darbas, žinoma, 
buvo daug vertesnis nevien už- 
Rambynkalnį, bet ir už visus Pru- 

. sų lietuvius. Tada plaukė iš Ame
rikos tūkstančiai doliarių “revo- 
liucijonieriams”, kurie jokių svar
besnių darbų neparodė. Kame 
darbai ir vaisiai darbo “revoliu- 
cijonierių” nuveikti, ar gal tame, 
(vienok vaisiai visgi yra. Nebūt 
buvę riaušių, ne būt ne tiek lais
vės, , kiek lietuviai jos turėjo prie 
Aleksandro III. Tik pabūgęs riau
šių, durną įsteigė Mikalojaus, ir 
spaudą sugrąžino. Red.)? »kad už 
stulpus ir monopolius paskui nekal
ti žmonės turėjo maskolių valdžiai 
užmokėti? Amerikos lietuviai su
dėjo tūkstančius Paryžiaus paro
dai. kankiniams, už lietuvystę Di
džiojoje Lietuvoje ir tt. “Tėvy
nės Mylėtojų Draugija” išleidžia 
ir platina lietuviškas knygas Didžio
joj Lietuvoj kaimiečiams. Vis
kas daroma Didžiajai Lietuvai, ta
čiaus minėtas laikraštis prieš tai 
neprotestuoja — nereikalauja, kad 
Amerikos lietuviai, vietoje šelpti 
Didžiąją Lietuvą, rūpintųsi vien, 
kad patįs neišnyktų. Jeigu Prū
sų lietuviai yra koki “kiti”, nepri
klausanti prie lietuvių, tai reikia 
istoriškai tą darodyti.

Aš netikiu, kad visi Amerikos 
lietuviai butų siauražiuriais, kad 
tik po Maskolių valdžia esančią ją

Dievo, aš teijigi socija- 
Socijališkas klausymas, 
kasa, aprubežiavimaS 
aš pilnai sutinku kas

vienybę! 
Lietuvai 
musų 3 
tiek jau 
pajiegos

II.
Mes galime daug 

straipsnių, tilpusių No. 31 ir 34 
“Lietuvos” 1909 m. pp. Rudšilio 
Špuko ir M. V. apie “aukas”.

Rodosi šitie 
visus persergsti 
mėgintų klaidų.

Man rodosi, 
lo prileisti prie 
tamsunėbus, kad visi galėtų saky
ti: “tai musų darbas”. Ir menko

ir “Vien. Lietuvninkų” 
Tačiaus tie visi ai- 

yra jau žinomi ir nuo- 
jau esame tiek prisi- 
dabar nė laiko tam nc- 

nuo

vo 205 mokytojai; šįmet nusam
dyta 87 mokytojai daugiaus.

Kindergartenuose. (vaikų dar
žuose) mokinasi 2,351 vaikas, už 
kuriuos moka tėvai. Biznio arba 
vertelgystės mokyklas lanko 6,326 
mokiniai; mokina jose 147 moky
tojai. Suvirš 1500 lanko tiesų mo
kyklas, tarp kurių yra 33 moters, 
mokinami 114 vyrų mokytojų. Sui 
virš 3,000 mokinių lanko medici
nos mokyklas, tarp kurių yra 110 
moterių. . Į

Neskaitant publiškų mokyklų 
mokytojų, Chicagoj yra 3,340 mo
kytojų, kurie mokina apie 105,800 
mokinių.

Chicago turi daugiaus muzikos 
mokinių negu Berlynas. Muzikos 
k°lclfijM čia yra 26, taigi daugiaus
negu kokiam nors kitame inieste. 
Chicagos Dailės Instututas yra di4 
džiausiąs visoje Amerikoje.
v Chicagoje yra sekančios moky- 1 
klos: Tyrinėjimo 1, Apgarsinimų į 
2, Automobilių 3, Moterią kataliJ I 
kių akademijų 10, Akcijoniėrių I, 
Alaus darimo 2, Vaikų mokymoj 
7, Barzdaskučiu mokyklų 3, Ko* 
mercijinių mokyklų 14, Korespon-V 
dencijinės (per laiškus mokinan-i 
čios) mokyklos 3, Kultūros paži
nimo i, Jautiškos dailės ir moksl
ių ir naminės ekonomijos 3, Dra-: 
mos ir iškalbos 3, Dramos 3, Kur
čių ir nebylių 2, Moteriškų dra
bužių siuvimo 3, Dekoravimo ir 
sienoms popierių t, Dentistų mo
kyklų 5, Graveravimo 1, BaĮsama-, 
vimo ir hygienos mokslų 2, Dai
lės (su Dailės Institutu) 5, Mer
gaičių njokyklų (neskiriant tikėji-: 
mų) 15, Industrijos (pramonės^ 
1, Kindergarten kolegijos 3, Tiesų 
7, Kalbų 1, Medicinos mokyklų; 
25, Medicinos (pačta) 3, Muzikos 
kolegijų ir mokyklų 26, Rankų, 
daildirbyštės (siuvinėjimo etc,) 1,; 
Kepurių (moterių) dirbimo 5, Ju-* 
reivystės 1, Mokytojų mokykla r,| 
Vaikų prižiūrėtojų mokyklų 
Fiziško lavinimosi ir judėjimo 
Psichologijos I, Aptiekorystės 
Fotografavimo 2, Prirengimo
Prirengimo ir vertelgj'stės r, Ge
ležinkelių 2, Stenografijos ir ma
šinėlėms rašymo 14, Pardavėjų 2, 
Visokios seminarijos ir kolegijos 
15, Technikos mokyklų 7, Mata
vimo 2, Siuvimo 3, Mokytoj^ ko
legijų 2, Telegrafo 3, Amatų mo
kyklų 2, Veterinarijos 3, Chicagos 
Universitetas — Konsulystės mo
kykla 1, Laikraštininkystds 
Vaizbos ir valdininkavimo 1.

nai gyvenančius lietuvius savo bro- 
• liais, bet tikiu, kad pripažįs, nors 

dabar, kad- ir Prusą Lietuva yra 
dalitiii tos pačios musą tėvynis, o 
Prustu lietuziai yra musą broliais, 
kuriuos mes turime mylėti ir gel
bėti pagal savo.išgalę, teip-pat kaip 

■^gelbime ‘'Didžiąją Lietuvą”, nes iš 
tiesų . “Didžiosios” ar “Mažosios" 
ar "Prūsų Lietuvos'-’ nėra ant svie
to, yra tik viena ir ta pati Lietuzv, 
ir tie. patįs lietuviai, tik nevieno
dose sanlygose esanti. Turėtų 
jau išnykti prasivardžiavimai kits- 
kito: prūsų, žemaičiu, gudu ,dzū
ku. kapsu ir tt. Toki prasivar
džiavimai tinka piemenims o ne 
vyrams! Mes turime sueiti į vie
nybę nevien su Prūsų lietuviais, 
bet ir su latviais. Ir latviai yra 
teip-pat musų broliais; jų tėvynė, 
Latvija, yra teip-pat musų tėvynė. 
Nors latvių kalba nuo musų kal
bos mažuma atsitolinusi, bet kaip 
pažvelgi į tiedvi kalbi, tai, rodos, 
lyg ir matai, kaip musų ir latvių 
pratėviai žiloje senovėje tvėrė vie
ną tautą, o dabartinė musų ir lat
vių kalba buvo-tik atskiromis tar
mėmis, kaip vokiečių aukštaičių ir 
lygumų, Arba vakarinių ir pieti
nių voki^ių tarmės kad yra. 
Kaip tai butų puiku, jeigu tuodvi 
tauti t. y. lietuviai ir latviai su
eitų tarp savęs į kokią 
Kiek naudos butų pačiai 
ir lietuviams, jeigu prie 
milijonų pristotų beveik 
apšviestų latvių ? Musų 
tuomet ) sutvirtėtų ; galėtume pa- 
sekmingiaus gintis nuo musų tau
tos priešų; pasekmingiaus eitųsi 
kova už būvį. Bet kad dar tarp 
musų yra toki, kurie peikia susiarti
nimą net su Prūsų lietuviais, tai 
apie lietuvių susiartinimą su lat- 

< viais negali būti nė kalbos, nors 
tas teip-pat butų labai reikalingu 
ir galimu.

* Amerikos lietuviai, pritarianti 
sumanymui įsteigti fondą Prūsų 
lietuvių reikalams, turėtų kovei- 
kiausiai komitetą iš atsakančiausiu 
tautiečių išrinkti, ir paskui kiek
vienas savo mieste, taip savo pa
žystamų, arba draugijoje, kurion 
jis priguli, turėtų kalbinti kiek ga
lint paaukauti tam svarbiam rei
kalui pinigų. Pasiskubinkite, nes 
lietuvių priežodis sako: “Ilgą, jieš- 
mą bedrožiant, šuo kepsnį pagau
na”. Lietuviški laikraščiai, pri
tarianti tam sumanymui, turėtų 
apie tą dalyką savo skaitytojams 
pranešti, nes juk ne visi “Lietuvą” 
šlaito, todėl jie ir nieko nežino 
apie tą sumanvmą. Aš maniau

AR NEGERIAUS BUTŲ VEIK
TI APSVARSČIUS.

Lenkai lietuvius laiko rimtais, 
nesva jojančiais, ir, esą, lietuviai 
mažai ką daro tikrai dalyko ne- 
apsvarstę. Nežinau, ar jie ne
apsirinka teip manydami, nors tie
sa, jie tą sako iš pastebėjimo Lie
tuvos žymesnių veikėjų darbo, ir 
gal tame turi daug tiesos, ir aš 
nebūdama tikru liudininku dabar
tinių Lietuvos veikimų, negaliu 
apie tai tikrai spręsti. Bet visgi, 
kad ir toli būdama, iš darbų 
galiu pastebėti, jog ten veikiama 
labiau sistematiškai, ir iš moksliš
kos pusės atsižvelgiant, ne vien 
tuščiais idealais remianties. Bet 
Amerikoj, kiek teko- patėmyti. mu
sų veikėjai daugiaus idealais pa- 
sikakina negu rimtu apsvarstytu 
darbu. Regis, jau šiame laike, 
kada, ir čia vis daugiaus inteligen
tijos atsiranda vertėtų atydžiaus 
į idealus pažvelgti, rimčiaus pra
dėti veikti, bet ikišiol da vos pa- 
sikakina žodžiais: švieskimės, gel- 
bėkim lietuvystę etc., ir tie visi ra
ginimai ir šauksmai vien žodžiais 
tepasilieką. \ ienas rėkia: mums 
reik rašėjų, kitas kritikų .trečias 
vadovų, mokslinčių, ir panašiai. 
Tas atsikartoja veik kiekviename 
“Tėvynės” 
numery j. 
manavimai 
bodus, jų 
skaitę, jog
sinori gaišinti, nes jie risi, 
pirmo iki paskutiniam, kaip piršti
nės, viens į kitą panašus. Ir jei 
tie gerb. ragintojai,’ vieton senti- 
mentališkų eimanavimų, pats im
tųsi tų darbų prie kokių jie vis 
kitus ragina, tai daug daugiaus 
naudos butų. Na. argi ne tuščias 
dejavimas jog mes neturime ra
šėjų ar mokslinčių? Regis jau 
visi tą gerai žinome, ir žinome, jog 
nė rašėjo, nė mokslinčiaus toks de- 

centais gali prisidėti prie! javimas nesutvčrs. Jei bus rašė- 
garbingų tautiškų darbų ir tuos jai, tai be jokių raginimų ir vai- 
siekius remdami nors ir vienais lojimų jais bus, nes jie pats supras 
centais, gali girtiesi teip kaip ir tokio ar kito darbo vertę, 
inteligentas nuveiktu darbu, Teip Geriausiu ir naudingiausiu. yra 
rodosi ir p. M. V. mano, šaky-J tai darbas; ir jei musų laikraščiuo- 
damas: “Tiesa, kiekvieno lietuvio‘se butų geros kritikos, raštų stu- 
priderystė veikti labui savo tau- <lijos, įvairus moksliški išguldinė- 
tos, bet ne vien doliariais”. Ga
liausiai p. M. V. suristi sutinka su 
užmanymu p. Bretkūno, tarda
mas : “Jeigu amerikiečiai lietuviai 
aukautų literatūrą, kurią ten bu
tų galima platinti, tai kitas daly
kas. Nors ir čia be doliario nie
ko nepadarysi”.

Aš neabejoju, kad lygiai teip 
reikalą suprato ir p. Račkauskas, 
apskelbdamas nutarimą draugovės 
“Laisva Mintis” ir pradžią padarė 
su pirmutine auka uždėjimui gry
nai tautiško lietuviško laikraščio 
Prūsų Lietuvoje.

Matyt, kad kilti siekiai pp. Bret
kūno ir Vaidevučio randa pritari
mą pas protaujančius žmonis. 
Dabar reikalingi straipsniai kriti
kų lygiai kaip ir pritarėjų. Mes 
neprivalom praleisti patarimą nė 
žemiausią vietą užimančio tautie
čio. Kritiką priirfikime su lengva 
širdžia ir meilingumu, nes tie, ku
rie karštai išreiškia papeikimus, 
daro iš kokio-nors perstitikrinimo. 
Jie yra persergėta jais, angelais 
sargais! Nerisuomet tasai geriau
sias draugas, kuris užsidegėlį dar 
pagundo....- \

Rinkimu komiteto padėjimui me
džiagiško pamato busiančiam gry
nai tautiškam laikraščiui Prūsų 
Lietuvoje mes galime . be vilkini
mo užsiimti, bet veikiančiuoju ko
mitetu minėto laikraščio lai pir
mieji užmanytojai, pp. Brutėnis, 
Vaidevutis ir kiti susijieško vieti
nius bendradarbius. Man rodosi, 
kad į patarimo komitetą priderė
tų pakviesti visus šiądien da gy
vus “Aušrininkus” ne kad juos 
apsunkinti naujais darbais, bet kad 
pasinaudoti jųjų nunokusiu paty
rimu. Patarėjais Prūsų Lietuvos 
reikalų komiteto turėtų būti įtek- 
mingiausi vyrai ir moterįs visų 
partijų Lietuvoje ir svetur ir visų 
žymiausių organizacijų. Man ro
dosi, tokis patarėjų surinkimas 
įtekmingiausių asmenų iš visų sky
rių tautos padarytų abelnu Lie-

įprie tautiškojo judėjimo patarnau
damas savo materijališkomis jiego- 
mis. Amerikoje gyvenantiems, 
mažai apsišvietitusiems, lietuviams 
ne galintiems prisidėti kitokiais 
darbais kaip tik materijališkomis 
jiegomis prie abelno tautiško ju
dėjimo, jie savo jiegas apmainę į 
centus, <

(Inos, (vairus moksliška isguldine- 
jfmai pradedant nuo gamtos, este
tikos, ir politikos. Jai tiek ko
respondencijų apie tokio ir tokio 
miesto orą netilptų. Bet jei iki 
šiol mes jų da 'mažai teturime, tai 
visgi joki paraginimai, nė deja
vimai jų mums nesuteiks. Ir jei 
musų dejuotojai ne su tokiu karš
čiu akyse žiūrėtų į lietuvių kultū
riško kylimo procesą, gal jie pa
matytų gana didelę pažangą, nes, 
nereik norėt, kad koks nors mie
stas urnai stebuklingai iškiltų, be 
laiko ir triūso. Teip ir lietuviai, 
da visai neseniai tik prodėję rodytis 
ant augštesnės platformos, da vos 
pirmi žingsniai teprasidėjo, tai ko 
jau teip daug reikalauti nuo jų?

Turime jau kelioliką įžymesnių 
veikėjų, ir kaskart vis daugiaus jų 
randasi; priauga vis daugiaus inte
ligentijos, o ir liaudis jug ne,at
gal eina. Bet jeigu liaudis ir ma
žai progresuoja, tai reikia atminti, 
jog ne ji taja stipriausią kultūrą 
nešančia spėka yra. Kultūros tvė
rėja ir kėlėja tautos yra inteligen
tija; jos talentai ir darbas, ir jų 
pravestu keliu seka liaudis.

Taigi, kaip matosi, jokio didelio 
karščiavimosi nereikia, nes darbas 
tik tada atsakantis, kada jis atlik
tas rimtai ir su atsidėjimu. Bet 
amerikiečiai lietuviai negali nuc 
to tuščio ideališkumo, karščiavimo* 
si išsigydyti, štai dabar jų pas
kutinis besikarščiavimas yra už 
“Prūsų Lietuvių Fondą”. Na, ir 
Viešpatie, koks tai užsidegimas 
idealais, meile tėvynės etc.! Jau 
pirmėsniuose “Lietuvos” numeriuo
se tilpo tame klausime keli straips
niai, bet 35 No. jau tikrai kokio 
tai karštuolio rašytas! Nebūtų 
svarbu, jei ten kas panašiai rašo, 
bet rašėjai savo straipsniais, kaip 
jau nekartą atsitiko, tik košės 
“visuomenei” priverda, paskui tai 
ir pasipila už aukas visa eilė pro
testų ir barnių.

Taigi “Lietuvos” No. 35, p. Jo-

VISI SOCIJALISTAI!
1 Krapotkirto.

Vertė A. J. Sracaitis.
Nuo kada socijalizmo idėja/pra

dėjo platintis tarpe darbo žmonių, 
pasirodė šitas žingeidus’ apsireiš
kimas. Priešai socijalizmo supra
to, kad geriausiu įrankiu užslopi- 
nimui tos srovės yra — apsiskelbt 
jos šalininkais ir apšaukt savę so
cijalistais. Pakalbėkit su* vienu iš 
storpilvių buržuų, kurie be miela- 
iirdystės išnaudoja darbininkę ir 
kūdikį. Pakalbėkit su juom apie 
nelygumą turtų padalinime, apie 
kriziuff ir' vargus, kokius jie pa
gimdo; pakalbėkit su jais apie rei
kalingumą perkeisti savasties turė
jimą pagerinimui darbininkų bū
vio ; ir jeigu jus buržua nori, jeigu 
jis stengiasi laimėt politikoje, ypač 
jeigu jus jo rinkėjai, jis jums pa
sakys:

— Dėl 
listasl — 
taupomoji 
darbo; --į. 
link šito visko: Tiktai, žinote ką? 

OM Siądienykštis kritikuoja “.Vien. Negalima perkeist visko vieną die-

MOKYKLOS CHICAGOJE.
Chicagoj žmonių yra 2,500,000; 

iš šio skaičiaus 500,000 lanko mo
kyklas ; 300,000 lanko publiškas 
mokyklas, 100,00 parapijines ir 
100,000 visokias kolegijas, univer
sitetus ir kitas 
klas. Skaičius 
tas milžiniškai 
prieš mokyklų 
sišaukta 3,846
kas mokyklas daugiaus negu per
nai mokinosi.

Chicagoje publiškų mokyklų yra 
264, kame 17 augštesnių mokyklų 
(High Schools); jos visos pra

busianti revoliuci- kiuoja 25 milijonas doliarių. Pri- 
vatiškose ąugštesnėse mokyklose

Į| Karalių kelionės svetur ir pri 
ėmimas svetimų tautoms nemažai 
pinigų suėda. Kelionei Anglijos 
karaliaus ir karalienės į Skandi
naviją 
Mrk.; 
dinio 
Mrk.; 
euzijos prezidento 9041 
Priėmimui ministerių j 
Nepaliaus, turinčios vos 2 milijo
nu gyventojų Himalajų kalnų 
vešpatystės duota 112390 Mrk., tai 
gi daugiau negu priėmimui Francu 
zijos prezidento. Brangiausiai ai 
siejo priėmimas ^Švedijos kara 
liaus 
Mrk. 
ro, dar nežinia.

parlamentas paskyrė 73372 
kelionei Anglijos sosto įpė- 
į Kanadą paskyrė 40000 
priėmimui Anglijoj Pran- 

Įpo Mrk. 
perdėtinio

privatiškas moky- 
mokinių kas me- 
auga. Šįmet dar 
atidarymą jau at- 
mokinių j publiš-

Anglijoj, nes suėdė 153680 ji 
Kiek atsiėjo priėmimas ca- 1)

|| Laike orlaivių lenktynių mie
ste Rheims, prie lytaus ir .smar
kaus vėjo, ilgiausiai ore lakiojo su 
savo mašina iki šiol mažai žinomas 
prancūzas Pathan; jis išbuvo ore. 
2 vai. 53 minutas ir 24 sekundas.
Teip ilgai dar nė vienas orlaivys 
be baliono ore neišbuvo; nusileido I 
gi tik todėl, kad pabaigė apkuri- 
mui vartojamą benziną. Greitu-: , 
mu visas kitas mašinas pralenkė* 
Bleriot, kuris pirmiau?" nulėkė 
Prancūzijos Anglijon.

Į| Italijoj, provincijoj Siena 25 
d. rugpiučio siautė smarkus žemės 
drebėjimai, kurie daug nuostolių.; 1 
pridirbo. Mieste San Lorenzo vi-- 
si namai likosi arba sugriauti arba 
drūčiai pagadyti. Mieste Buonco- j 
nomto daug namų sugriuvo; mie
ste Monterrai sugriuvo tūlas na
mų skaitliui ir daug žmonių sužei
sta. Persigandę gyventojai išbė
giojo iš miestų į laukus.

|| Po Mellile, Afrikoj, ant visos 
linijos prasidėjo mušis išpanijonų 
su maurais. Per tris dienas mau
rai nužudė 1000 kariautojų, išpa- 
nijonai 350. Pabėgėliai iš mau
rų nelaisvės praneša, jog maurai
paimtus nelaisvėn išpanijonus kan
kinome paskui daugumui jų gal
vas nukirto. --Maurų nelaisvėj yra

valdžios, su tūlais pagerinimais vai- mokinosi 3,598 mokiniai; jose bu- apie šimtas išpanijonų.



|| Perdėtinis Vokietijos rando 
biologiškosios stacijos, t>r. Lantz 
užsimanė išbandyti esančius par
davime žiurkių naikinimui nuo
dus, turinčius visas žiur
kes išnaikinti. Jis klėtkoj turėjo 
24 žiurkes ir joms davinėjo viso
kios veislės aptiekose turimus 
žiurkėms nuodus ir persitikino, 
kad nuo tų nuodų žiurkės ne tik 
negaišta, bet ir jais vienais mai
tinamos nusipeni, darosi vien rie
besnėmis.

H Laivas Makura atgabeno j 
Victoria, B. C. išlikusius nuo pa
skendusio norvegiško laivo Errat 
žmonis. Laivas tas paskendo 18 
d. berželio, o jo įgula prisigriebė 
Middleton Riff uolų. Iš 22 ypatų 
paskendusio laivo įgulos garlaivys 
Tafu rado tik dar 6 pusiau gyvus, 
kiti nuo bado ir stokos vandens 
numirė.

Tikėjimų Istorijos Rankvedis
Su paveikslais

Parašė, bendradarbiaujant kitiems mokslininkams,

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

Vertė J. Laukis

laikyti 
Gam-

Lyjantis Zetls yra dangus, bet neismaninga butų 
zeusinį tikėjimą medžiagiškuoju dangaus garbinimu, 
tiškojo tikėjimo atstovybei medžiagą reikia surankioti iš 
mytologijų ir organizuotų kultų civilizuotų tautų, bet, 
reikia susilaikyti nuo visiško priskaitymo jų prie srities na- 
turizmo ir teip pat pastebėjimus reikia daryti kitose linkmė
se^. Gamtos garbinimas yra randamas jo grynume ten, kur 
saulė yra garbinama Ųį ^emė gauna paaukojimus. Kartais 
jis yra maž-daug* atvirai įkūnytas tarnybei kokiam kitam 
dievui ir sumaišytas su svetimais elementais, arba jis užsi
lieka daugelyje žmoifių papročių, kurie yra užlaikomi me- 
tašimčius nebūnami suprastais. Šita buitis labai naudinga 
musų tardymams ir teip vadinami žmonių padavimai rei-| Kanadoj, Kootenai distrikte

gana ilgai siautę girių gaisrai la- kia čion tyrinėti daugiaus, negu jie buvo-tyrinėjami lygšiol. 
bai daug nuostolių pridirbo. Da- j j}e abejonės, reikia tame didelio atsargumo, kadangi labai 
bar vienok užstoję smarkus lytus lengva yra nuklysti. " * ‘ ‘
ugnį daugume vietų užgesino, bet | 
daugelyj vietų girios dar vis de-

Į Prie paveržtos nuo Maskoli- 
jos salos Sachalino dalies japonai 
užtiko labai turtingus žemčiūgų 
lizdus. Žemčiūgai ten surasti la
bai gražus, pasitaiko geltoni ir 
juodi, koki yra labai brangus. 
Dabar japonai parengė čia 
matišką žemčiūgų rinkimą.

siste-

f| Ryman atėjo žinia, buk 
bijoj, Yemene sukilo arabai 
turkų valdžią. Sukilėliai skerdžia, 
prie jų .neprisidedančrus, plėšia ir 
degina kaimus. Provincijos gu
bernatorius atsišaukė Konstanti
nopoliu reikalaudamas kareivių^ 
daugiau.

Ara- 
prieš

|| 24 d. rųgpiučip į Antverpeną, 
Belgijoj, iš Rygos atkako garlai
vis Singhapore. Kelionėj pasimi
rė ant jo penkios ypatos, kaip 

. mano, nuo choleros, kuri jau Ry
goj pradeda siausti. Garlaivys 
sulaikytas kvarantėnoj.

|| Netoli' Mexiko, beęikę^žiant į 
kasyklų olą darbininkams, nutruko 
kėlimosi prietaisos virvė ir prietaisa 
su darbininkais nupuolė žemyn 
1501 pėdą. Prie to 15 darbinin
kų užsimušė, o 20 tapo sužeistų.

Garsus maskoliškasis rašti
ninkas Leonas Tolstoj, už jo pa
rašytą ir išleistą knygą “Dievo 
viešpatystė” likosi teisman pa
trauktas; mat joje patėmijo caro 
įžeidimą. Byla bus pabaigoj šito 
mėnesio Peterburge.

Į| Lvove, Galicijoj, 23 metų 
‘ maskolius Lukošenko paleido trjs 

šuvius j 20 metų merginą, Sonią 
Pereplick. Ji prig-rtejo prie mas
koliškųjų revoliucijonierių, o iš- 
tikro buvo caro valdžios agentu 
provokatorių.

/ Į[ Morokko sultonas Mulai Ha- 
fig su paimtais nelaisvėn preten
dento Raghi kariautojais elgiasi 
žiauriai, daugeliui liepė nukapoti 
kojas ir rankas. Svetimų kraštų 
pasiuntiniai dėlto išreiškė sultonui 
pasibiaurėjimą.

|| Argentinos pakrantėse susimu
šė vokiškas garlaivys Schlesien su 
argtntinišku Columbia; paskutinis 
tuoj aus paskendo . Prie to prigėrė 
apie 150 žmonių.

|| Cholera apsireiškė jau mieste 
Kolpino, netoli caro sedenės Cars- 
koje Selo. Nuo choleros jau ca- 

* rą nė kartuvės, nė kariumenė ne- 
apgjs. Mieste Kolpino, nors jis 
mažas, j 24 vai. apsirgo 50 ypa
tų.

|| Italijoj, laike smarkios audros 
trenkė perkūnas j katalikiškų baž
nyčią mieste Gelio ir numetėf baž
nyčios stogą, kuris užmušė dvi 
ypati, o 15 sunkiai apkūlė.

* H Vokietijoj, netoli Frankfurto 
prie Odero susimušė du gelžkelio 
trukiai. Prie to 20 pas^zierių ir 
tiek jau gelžkelio tarnų tapo su
žeistų.

[ Šveicarijoj, mieste Genevoj, 
gazo dirbimo įtaisose atsitiko ex- 
pliozjia, kurios 7 vyriškiai tapo 
užmušti. Daug žmonių Ūpo ex- 
pliozijos sužeistų.

Ne kiekvienoj vietoj, kur gamtos dalis 
ar apsireiškimas, randasi tikėjime, yra tikros žymės gamtos 
garbinimo. Neturime tiesos tuojaus prileisti dieviškąjį gar
binimą visur, kur tik gamtos apsireiškime randasi my- 
tologiška dievystė, ar kur ji valdo gamtos dalį. Teipgi rei
kia atskirti kulto būdą nuo tikslo kur tik didelė svarba ar 
magiška pajiega yra priteikiama gamtos elementui. Pasku
tinysis pastebėjimas ypatingai liečia vandenį ir ugnį, pir- 
mesnysis gi kitus gamtos kunus.

Atėjus prie smulkmenų, pradėsime nuo apkalbėjimo 
elementų. Graikų filozofai, Egypto kunigai ir kiti daug 
tyrė vandenį, ugnį, orą ir . žemę sulyg jų k6smiško ir kos- 
mogoniško pobūdžio. Pas suomius teipgi dievai dalinosi 
sulyg elementariškų dalinimų; bet, kad męs {negalime ma
nyti ten apie elementus kaipo elementus, tai kiškiai yra pa
rodyta tuomi; jog šalę oro, vandens ir žemės męs neran
dame ugnies, tik žemesnįjį svietą. Dabar imsime pcrkra-. 
tinėti svarbiausius atžvilgius į pavienių elementų garbinimą.

Vanduo buvo garbinamas ne aplamai, kaipio vandeninis 
svieto principas, arba kaipo kosmiška ar prieškosmiškoji 
paįiega, tik jo surinktinėse formose, kaipo jura, ežeras, upė, 
šaltinis. Vandeniui buvo duodamos aukos ir siunčiamos 
maldos banguojančiam, ūžiančiam, krintančiam. Šitas yra 
gerai patirta pas kelias tautas, teip pas raudonodžius kaipo 
ir žmones klasiškos senovės/ Pas graikus upių garbini
mas buvo senas ir nors likosi vėliaus nustumtas į užpakalį 
bet il^ai užsiliko kulte pavienių upių, tokių kaip Alfeus. Ki
tos šitų šventų upių nėra žemesnės už augščiausias dievy
stes, k. a. Ganges Indijoje, Nilius ‘Egypte. Paprotys mušti 
gyvulį aukai ir aukoti, jį jurai dėl laimingos kelionės, bu
vo. žinomas dar ’ Ciceronui. Ežerai ir šuliniai laimėdavo 
teipgi įvairius aukojimus. Žvakių žiebimą randame tankiai 
kaipo dalį vandens garbinimo. Iš pirmo šitas galėjo turėti 
pranašinę prasmę. Atrandame teipgi vandenyje, maudy
mosi paprotį ir merginas aukojant ant savo mergystę upei 
ar ežerui. Visuose tuose veiksmuose yra suprantama tik
rieji vandenys; šitas pastebėjimas reikalingas atsakyman 
tvirtinimui, -jog čion turi būti priskaitomas teipgi dangaus 
vandenynas, iš kurio visas vanduo nupuola ant žemės, arba, 
kaip Baudissin bando parodyti pas semitus, jog šventieji 
vandenys stovi artimoj giminystėje su žvaigždžių dievy
stėmis. Lietus, sulyg savo budo, užima tarpinę vietą, bū
damas priskaitomu iš vienos pusės prie dangaus apsireiški
mų, k. a. gerai žinomoje Atėniečių lietaus maldose pas Ze- 
usą; bet jis teipgi stovi prie žemiškojo vandens teip arti, 
kad kerėjimas, kuriuomi jis yra padaromas, susideda iš lie
jimo vandens, arba pasinėrimo į jį. Gana gerai yra žino
mos lietmergės, slavų vadinamos Dodolos, o dabartinių 
graikų Pyrperouna. Mytologijai priklauso įvairios esybės, 
gyvenančios vandenyse., kaip najades, nymfos, sirenos, van
deninės dvasios. Baisūnai teipgi kįla iš jūrių ir jurose gi
mę dievai bei karžygiai tankausiai priklauso prie kosmogo- 
niškų mytų. Dar vis tebesančią dievišką veikmę, priskai- 
tomą vandeniui, privalome tik paminėti. Pirmiau jau pa
sakėme, jog vanduo, kaip ir augmenys gali duoti sveikatą 
ir ilgą amžių. Šitas tikėjimas ypatingą sau išraišką tanda 
kuone' visasvietiniame manyme apie jaunybės šaltinį (eau 
de jouvence). Gabaus'pašventinimas, apvaldymas, ir at
pirkimas yra padaroma su vandeniu, nuomonė apsireiškianti 
net krikščioniškojo krikšto simbolizme.

Ugnis turi didelę svarbą mytiškose nuomonėse ir liau
dies papročiuose. Su ja ankštai susiriša daugelis dievysčių. 
Daugelio tautų mytologija apsako, kaip ugnis buvo atnešta 
iš dangaus, ar atrasta kur kitur, k. v. graikų Prometėjaus 
myte, arba Mauio myte Naujoje Zelandijoje. Senoviški 
ugnies padarymo budai, trinant pagalius, gręžiant ar degi
nant stiklu, buvo užlaikoma daugelyje apeigų. Ugnis židi- 
nyj nuolatos buvo užlaikoma kunigų ar kunigių, k. a. vesta
lių Romoje, saulmergių Peruvijoje ir net pas daugumą lau
kinių genčių. Ugnies atnaujinimas, kuri nuo kasdieninio 
vartojimo ar palytėjimo susiteršė ir buvo gesinama bei at
kuriama šventame židinyj, atsitikdavo tik prie nepaprastų 
nusidavimų, k. a. graikai išgesino ugniš po mušiui ties Pla
tėja, nes jos buvo persų suterštos; bet įvairiose vietose tas 
būdavo teipgi sykis nuo sykio. Eiti ar šokti per ugnį buvo 
daugelio ceremonijiškų ir liaudinių papročių dalimi, k. a. 
per romiškąsias Paliliair per tyrimus. Ugnis yra laikoma 
naikinančiu, bet teipgi ir gaivinančiu bei valančiu elementu. 
Vienok, kaip tas viskas svarbu nebūtų, jis nepadaro dar bū
tinai tiesioginio ugnies garbinimo.^ Tai dar nėra ugnies 
garbinimu, jei smilkalas yra metamas į ją ar kas kitas, ar
ba, kaip pas semitus, kur vaikai buvo verčiaihi eiti per ją. 
šitose dėstyse liepsna yra tik aukine, nešančia aukojimus 
pas dievus. Padarius mums šitą būtiną skirtumą prierodos 
ugnies garbinimo btu> mažiaus tikros ne tiek skaitlingos, 
kaip męs manytume. Jos nėra visai nesurandomos, nes 
indiškoje Agni garbinimas, medžiagiškosios ugnies ir ma* 
tomos liepsnos dievinimas yra dar visai aiškus. Čion ran
dame teipgi įvairias atnašas ugnies prie saulės ir žaibo, au
kos ir naminio židinio. Bet stipriausi prirodymai ugnies 
garbinimo yra randami persų tikėjime. Mazdaizme patys 
elementai, vanduo, žemė ir ugnis yra garbinama, visų gi 
labiausiai ugnis. Prie ugnies yra šaukiamasi su maldomis; 
užlaikomas degančios ugnies švariomis malkomis yra tiky- 

t biška priederme; suteršti ją yra pasibiaurėjimu; bet jei 
ji suteršta, reikia apvalyti sulyg tam tikrų padavadijimų. 
Labai teisinga gali būti, jog dabartiniai senovės persų ai-

H Po paskutinių žemės drebėji
mų Meksike, kaip mano, į jūres 
nugrimzdo prie kranto esančios 
Clipperton salos, nes iš čia ne
ateina nė jokios žinios. Labai teisinga gali būti, jog

iuai, tj^nt apšviesčiausi jų priskaito ugnies garbinimui 
simbojiška. prasmę, bet tikrame parseizme yra suprantama 
medžiagiška ugnis. Pas kitas tautas, kurios negarbina ug
nies tiesiog ir per viešas šventes, ugnis naminiame, židinyj 
jų šeimyniško tikėjimo yra galinga dievyste, aplaikančia 
dovanas ir maldas. -
.. v. buvo pasakyta apie ugnį, dar didesniame laipsnyje 
kečia orą. Mytologijos rankvedžiai pilni oro ir vėjo die- 
vų, terp jų gi nė viens neužima teip augštos vietos, kaip 
Wodan germanų tikėjime. Nors, galbūt, tūlos šito dievo 
paveikslo ‘išvaizdos galima susekti nuo oro, bet tojo ele
mento asmeniniu jokiu budu jis nėra. Medžiagiškojo oro 
garbinimas arba vėjų, kadangi jų atskirti nėra galima, ran
dama tik kaikuriuose papročiuose, k. a. pustant miltus aud
ros numalšinimui. Oro apsireiškimai vargiai yra gana 
čiupnųs, idant kaipo apsireiškimai galėtų būti garbinimo 
tikslais. ' Žmonės bandė kerėjimais juos iššaukti arba nu
malšinti, bet jie nebuvo medžiagiškais garbinimo tikslais. 
Jei kosmogoniškuose ar kitokiuose my.tuose randame pavie
nius budiškumus, paimtus iš oro, arba jei keturių šalių vė
jai tankiai yra statoma kaipo galingos dvasios, kaipo mil
žinai ar kiuriai, tai męs neprivalome tame įžiūrėti tiesio
ginį oro elemento garbinimą. Tas pats liečia perkūniją, ku- 

. ri greičiau reikia skaityti prie oro, o ne dangaus apsireiš
kimų. Mytologija paliudija galingą įspūdį, kurį audros 
drama, perkūnijos griausmas, žaibo šviesa ir gryžtantis dan
gaus blaivumas padąrė į žmogų. Jog tūli dievai buvo tik
rais perkūnijos dievais ir keletas mytų buvo perkuniniais 
mytais, tai matysime tą vėliaus. Čion norime nurodyti tik, 
jog perkūnijos apsireiškimai nėra tokiais, idant patys me
džiagiškai galėtų būti gafbinami kaipo gamtos esybės. ,Tai 
yra dievas, ką griaudžia, arba dangus, ką griaudžia; audra 
pati negali būti skaitoma dievyste, kaip yra skaitomas dan
gus ar žęmė. •

Atėję prie žemės garbinimo męs vėl atsistojame ant 
tvirtesnių kojų. Nereikalaujame dairytis skaitlingų žynių, 
mytologijoje išlaikytų ir klausti kaip toli apsireiškia žemės 
dievės budiškumas įvairiose dieviškose formose; šventoji 
žemė pati yra garbinama kaipo penėtoja motina, iš kurios 
derlingų kelių trykšta visokia gyvastis, • kurios naujas pa
lytėjimas duoda naują išjiegą; namų žemė, kurios saują ne
šasi su savim išeivys. Žemės dievę turime atskirti ne tik 
nuo dvasių, gyvenančių žemėje, bet ir nuo požeminių die
vysčių. nors mytologijoje jos tankiai yra sumaišomos. Me
džiagiška žemė garbinama yra daugelio tautų, ant jos* yra 
gėralai nuliejama, pas ją yra siunčiamos maldos ir, imant 
priesiekį, ji tankiai būva prišaukiama. Pavyzdžių iš tikėji
mų laukinių, suomių, chinų’ir k. lengva yra pririnkti. Įdo
mu, kad kaikurie tikėjimai, turį sale asmeniškesnes dievy
stes, tėrp kurių yra randama žemės dieve, užlaikė jai josios 
užvardijinfą dieviškai žemei — gč ntčtčr, terra mater, Jord, 
pas gr&ikuš, romėnus ir germanus.

Prie šitos rųšies, bent iki tūlam laipsniui, priklauso 
šventi kalbai. Jie tankiai su baime yra laikomi garbini
mo vietomis arba dievystės sėdenėmis; negana to, kalnai 
patys kartais aplaikydavo tikybiškus pagarbinimus. To- 
liaus nuo žemės garbinimo stovi miško dvasįj garbinimas. 
Tikro miško garbinimo, kuriame miškas pats butų dievu, 
nėra. Žmonės garbina miško "secretum quod sola reve- 
rentia Vidęnt” (Tacitus), arba jie jame atranda miško 
dvasias, k. v. girinius žmones, kuriuos męs pifmiaus atsi
sakėme imti į skaitlių medžių garbinimo.

Nuo žemės garbinimo iki dangaus garbinimui yra tik 
žingsnis. Daugelis žmonių dangų skaito visų esybių tėvu, 
o žemę motina. Susituokimas jų yra kosmogoniškas; dan
gus yra laikomas ne vien kaipo dievų būklė, bet ir kaipo die
vas |>ats, medžiagiškasis dangaus skliautas. Šitas niekur ne- 
apsireiškia labiau, kaip Chinuose, kur dangus skaitomas gana 
medžiagišku, yra priimtas augščiausia dievyste, valdančia 
viską, ir gaunančia didelę ciecorišką auką. Herodotas pa
sakoja mums, jog senovės persai prie dangaus skliauto šau
kėsi kaipo prie Zeuso. Surinkti galima butų ilgą eilę dan
gaus dievų, tariant, dievų, su įvardinimais, parodančiais pri- 
skaitomybes ir pildenybes dangaus garbinimo ir kulte nu
rodyti ceremonijas, paliudijančias šitą garbinimą. Vienok 
patėmysime tik, kad viso dangaus skliauto garbinimas anaip
tol neišskiria garbinimo jame pavienių apsireiškimų ir kad, 
priešingai, kiti dangaus kūnai, ypatingai saulė, tankiai yra 
garbinama drauge su dangumi. Senesniuose veikaluose 
randame tankiai saulės, mėnesio ir žvaigždžių garbinimą, 
statonfą neprigulminga tikėjimo forma su Saveizmo užvar- 
dijimu. Bet nėra tikros prižasties, kam šitie kultai turėtų 
Jjuti skiriami nuo kultų kitų gamtiškų esybių, arba kam 
etnografiškasis vardinimas turėtų būti duodamas jiems, 
kuris, kaip matysime paskui, nėra atsakantis. Šviečiančių 
dangaus kūnų garbinimas pakaktinai yra išaiškinamas įspū
džiais jų padaromais ant žmogaus. Be abejonės, saulė čion 
eina pirmutinė, bet mėnesis teipgi tankiai yra garbinamas 
ir, nors neteip tiesiai, žvaigždės. Daugelis tautų padarė sa
vo nuosavus pastebėjimus ant žvaigždžių, ir jie su šiokiu- 
tokiu tikrinimu yra susekami daugelyje mytų. Saulė ir 
mėnuo tankiai yra garbinama drauge, bet kiti garbina vieną 
be kito. Mėnesio garbinimas išsiplatinęs pas Brazilijos lau
kinius, Hottentotus ir daugelį Afrikos genčių, negarbinan
čių saulės. Tvirtinti Schultzeui ir kitiems, jog mėnesip 
garbinimas yra senesnis ir parodo žemesnį laipsnį. negu 
saulės garbinimą, yra perdaug sistematiška. Negi teisinga 
vra t£s be Rimtybės, jog žmonės žemdirbiai ypatingai gar
biną saulę.1 Chinuose, antai, dangus ypatingai yra garbi
namas, 1 o žėrinčioji reiškenybė, bet neatrado sau abelnos 
atidžios. Bet męs tik primename šitas, išimtybes, kadangi 
saulės garbinimas teip plačiai išsiplatinęs. Eg) nte, kaip ir 
Peruvijos valdonai išveda savo pradžią nuo saulės; Indi
joje kaipo ir Graikijoje, kur aukojimai ir garbe'* buvo ati
duodamu Heliosui, pas necivilizuotas, kaipo ir civilizuotas 
gentes susitinkame su saulės garbinimu. Daugelis švenčių, 

binimą josiąs kasmetiniame bėgyje.

14. ŽMONIŲ GARBINIMAS.
Mirusių garbinimas ankštai rišasi su kaikuriais svar

biausiais mokymais; viena, su psychologijos mokymais, ka
dangi ji leidžia savo šakųis į supratimus apie vėlę, apie ku
rią žemesniojo civilizacijos laipsnio žmogus mano kaipo 
apie šešėlį, ,ruką, kvapą, paveikslą ir bando surasti jos 
būklę žmogaus kūne, kuomet augštesniuose laipsniuose jis 
užimtas jos medžiagiškumu ir bemedžiagiškumu. Is kitos 
pusės mirusių garbinimas rišasi sų teorija neliovos žmo
gaus buvimo, su nemarybe ir apatiniu svietu. Į sitas nuo
mones męs nesigilinsime dabar, bet pažvelgsime į uiffiBius 
ant tiek, ant kiek jie yra tikybiško garbinimo tikslais. Šita i 
didėji svarba mirusių garbinimo, kaip jau mateme, veda 
Spencerį. nuolat sekantį paskui supratimų visumą suseki- 
niv.;,tikėjimo vienatinai šitame viename veikejije. Kiti, bet 
mažoj daugumoj, k. a. Lippertas, seka jo pėdas. • Sulyg* 

užsililaųdų liaudiniuose papročiuose paliudija saulės gar- -nuomonės yra laikomos kaip ir apie kitų mirusių žmonių.

1

Spencerio visi dievai iš pirmo buvę dvasiomis, visos dvasios 
mirusių žmonių vėlėmis, išvedžiojimas, kurio Tyloras tikrai 
taktiškai įstengė prasikreipti. Męs jau parodėme, jog kita 
tikėjimo pusė yrą tiek pat originališka, kaip ir animistiš- 
koji; čion turime pridėti, kad net mirusiųjų garbinimas 
negali būti išaiškinamas išimtinai animistiškai, kaipo vėlių 
kultas. Animistiškieji supratimai gali įeiti prosenių, kar
žygių ir šventųjų garbiniman; bet kitos nuomonės teip yra 
būtinos šitiems kultams, kad jų negalima laikyti vien per
keitimais vėlių garbinimo. Kartais gyvi žmonės teip apturi 
dievišką pagarbą kaip ir mirę. Idant suprasti įvairias kul
to puses, męs parinkome daugiaus abelną užvardijiipą ši
tam skyriui.

Veiksniai mirusių garbinimo apsireiškia tikėjimuose 
įvairiausių civilizacijos laipsnių. Pas laukinius šitas gar
binimas priima įvairias formas; tikėjimuose civilizuotų tau
tų jis yra sistema^škai sutvarkytas ir padaro dalį oficija- 

Jiško tikėjimo, -priklausančio viešam ar privatiškam garbi
nimui, ar abiem. Turime pastebėti, jog numirėliai šituose 
tikėjimuose kuoaštriausiai yra atskiriami nuo dievų ir,' nons 
jie tikybiškai yra garbinami, bet jų garbinimas aiškiai 
skiriasi nuo dievų garbinimo. Pas persus negali sumaišyti 
Fravašis su dievais; Indijoje Sraddha yra spedjališkas bū
das aukos teikiamos įnirusiems; Graikijoje kitokį vardai 
yra duodama aukurams, aukoms ir aukojimams minusiems, 
negu garbinime olimpijinių dievų; aukuras yra vadinama 
eshara, ne boinos; aukos aukojimas enagidzein, entemnein, 
ne thyein; patys nuliejimai. hoai ne spondai. Mirusių gar
binimas liečia ar tai pavienybes, k. v. tuos, kurie neseniai 
mirė ir dar liekasi atmintyj, ar tai mirusius abelnai. Tame 
du tikslai yra žiūrima: mirusių ir gyvų gerovė. 1 Miręs 
žmogus gali stotis pavojingu; pa v., jis,gali iščiulpti gyvojo 
gyvastines sultis kaip vampyras sulyg nuomonės, ypatin
gai prasiplatinusios pas slavus; todėl šitas pavojus reikia 
prašalinti ir nuramdyti piktą ar pavojingą dvasią. Bet 
daugiau abelna nuomonė yra, jog numirėliai patys rūpinasi 
pavieniais, šeimynomis ir gyvenimais, atgabendami laimę ir-, 
apsaugą, padidindami išteklių namuose, laukų vaisingumą 
ir karalijos gerovę; todėl prie jų yra šaukiamasi ir jiems 
nešama dovanos. Nes, jeigu kas laukia išganymo sau per 
mirusių garbinimą, tai "Išnašumas pasididinantis nuo šitą 
garbinimo yra teipgi imamas į skaitlių. Mirusių garbinime 
žiūrisi ne tik jų garsas ir guodas, bet ir aprūpinimas jų tie
sioginių reikalų gyvais. Palaidojimas yra sąlygą laimingo 
būvio kitame sviete ir todėl jų yra pirmiausia ir ^švenčiau
sia priederme tų, kurie liko užpakalyj. Graikai tikėjo, jog 
tie, ką buvo nepalaidotais, bastosi be apsistojimo, nerasda
mi ramumo. Pas egyptiečius lavonus buvo daromas iš
tveriančiu kiek galint, teip kad vėlei sugryžus jis galėtų 
tarnauti vėl kaipo būklė.- Ten, kaip ir ant romiškųjų kapų,’ 
buvo daugybės antrašų, meldžiančių net praeinančius sve
timus žmones atkalbėti šventą formulą naudai velėsi. Im-X 
perijiškoje Romoje vargesnieji žmonės susitvėrė į “colle- 
gia", kurių tikslu buvo priderantis savo narių palaidojimas; 
podraug, šitos šeimininės “collegia” buvo aukojimų draugi
jomis. Numirėlis reikalavo ne vieno palaidojimo. Kitame 
sviete jis veda tą patį gyvenimą, kurį vedė ant žemės; todėl 
gyvieji turi žiūrėti, idant jam nieko nestokuotų. Maistas ir 
gėrymas yra dedamas jam, ginklai ir graznos laidojama su 
juo, kareivis yra sekamas savo kariško žirgo, o vyras savo 
ištikimos pačios, kadangi paprotys našlių deginamo nėra 
išimtinai Indijos papročiu. Niekur gal skerdynės mirusių 
guodui nepasiekia teip toli, kaip Dahomėjoje, vakariniame 
Afrikos pakraštyj, kur mirus valdonui, šimtai pačių ir ver
gų, kareivių ir valdinių yra siunčiama su mirusiu drauge 

’ su noru ar su prievarta. Net valdant jo pasekėjui, kartas 
nuo karto siuntiniai yra siunčiama paskui jį, apsakyti jam 
apie bėgančius nuotikius. Aukos įnirusiems nešama su per
sitikrinimu, kad jie jų reikaląuja. Odyssėjoje yra gerai ži
nomas straipsnis, kuriame mirusių pulkai gočiai puolasi prie 
aukinio avino kraujo, o Tiresias turi nugerti šito kraujo 
pirma negu jis galės pranašauti. Be rupesties apie palaido
jimą ir aukų bei dovanų davimą, kurios sekė kapan ar tuo
jaus, ar buvo duodama jiems vėliau, mirusių garbinimas 
susidėjo teipgi iš šermeninių žaismių, k. a. žaismės Patroklio 
guodui Iliadoje ir šermeninių puotų, kurios paprastai atsi
būdavo už kelių dienų po šermenų ir kas metas mirimo die
noje. Atsitikdavo kartais, jog kapas buvo laikomas prie
glaudos vieta ir jog mirusieji darydavo nulėmimusį. Iš 
šitos pusės mirusių garbinimas ankštai rišosi su įvairiomis 
tikėjimo pusėmis. Bet šitas garbinimas užsiėmė ne tik pa
vienėmis esybėmis, bet ir mirusiais abelnai, kurie buvo lai
komi kaipo/dieviškoS esybės. Įdomus susirišimas yra terp 
pavienių ir mirusių abelnai manyme, kad maistui, paskirtam 
mirusiems, iš netyčių prapuolus ar suklydus, jis buvo laimi
kiu vargingų vėlių, neturinčių draugų joms maistą atnešti. 
Mirusieji drauge visi, Pitris, kaip juos vadinta Indijoje, 
Fravašis Persijoje ir kaip juos nevadinta kitur, buvo pri
šaukiami ir garbinami tam tikrose dienose; bet spedjališ- 
kos aukos buvo duodama jiems ne tik per šitas mirusiųjų 
šventes. Todėl daugumas padavadijimų net seniausiuose 
indiškuose įstatymuose pildomų gi ir po šiai dienai šventose 
Sraddha ceremonijų apeigose, liečia ne pavienes vėle$, bet 
mirusius abelnai. Pakraipa, kurią indai davė šitoms apei
goms, yra febai charakteristiška, kadangi bramanai priima 
dovanas ir maistą kaipo mirusių atstovai,^visas gi ceremo
nialas kuodetailiškiausiai išdėtas painiame* rituale. Net 
šitoje dėstyje nesunku yra susekti animi^išką pamatinį ruo
žą mirusių garbinime. Tai yra mirtisiovėlė, dar pusiau me
džiagiškoje formoje, kurios reikalus žmonės nori patenkinti 
ir kurios veiksmus žmonės geidžia atkreipti linkui palai
minimo.

Jei dabar pasižiūrėsime į bočių garbinimą, tai iš dalies 
jam tinka tos pačios nuomonės. Bočius yra teipgi miręs, 
asmuo, prie kurio kuone viskas, kas lygšiol pasakyta, pri
taikoma ir apie kurio gyvenimą kitame sviete tokios pat

Bet yra ir skiriančio asmeniškai bočių garbinimą nuo miru
sių garbinimo, k. a. Chinuose, kur atskiri namai yra varto
jami mirusiems ir bočiams. Matyti kiekviename mirusių 
garbinime tik vėlių kultą, yra be apsvarstymo. Per kasme
tines mirusių šventes, apvaikščiojamas atminimui graikų, 
kritusių mūšyje ties Platėja, buvo patrijotiškas minėjimas 
vyrij, pade jusiu gyvastis u» savo šalies laisvę, kas buvo 
vyriausia idėja. Tą patį galima pasakyti apie bočių gar
binimą. Jame pavieninė vėlė yra matoma tik josic^ susi
rišime su šeimyna. —** ’* *
rasti pas įvairias tautas; bet organizuotu garbinimu .Jis, bu
vo ypatingai Chinuose, Indijoje, Grekijoje ir Romoje, ši
tose šalyse jis padarė pamatą šeimyniškam tikėjimui, kaipo 
ir valstybės įstatymui. Fustel de Coulanges buvo pirkias, 
ką aiškiai susekė ryšį terp tikėjimo ir įstatymų pas seno
vės tautas, dalyką kas kartas daugiau paaiskėjusį bestudi
juojant indų įstatymų knygai Dabar męs suprantame di-

iališ-

nne veie yra matoma ttk josite susi
žymės tokio bočių garbinimo galima 
as t bet orvaniziintll trarbinimti Kii_

juojant indų įstatymų knygai Dabar męs suprastame 
(Toliam bus).



Kiek senovės Graikai ir Romėnai pri
sidėjo prie pastumėjimo gamtos 

mokslų priekyn.
IŠ VISOKIŲ AUTORIŲ SULASĖ

Jonas Šliupas, M. D.

kurį tebvartoja mokyklose, mokindami pra
džią aritmetikos.

Tarp Pythagoro ir iškylimo Aleksandrijos 
mokyklos, beveik du šimtmečiu vėliaus, pra
kilniausi vardai astronomijos metraščiuose 
yra — Metanas (433 m. prieš Clrristų), kurs 
suvokė luni-solariškąjį cykiių, ir drauge su 
Euktčnionu, tėmyjo saulėgrįžą (solsticiją) 
Athėnuose 424 m. prieš Christų; Kallippas 
(330 prieš Christų), kurs pagerino Mėtoniškį 
cykiių; Eudoksas iš Knydo (370 m. prieš Chri
stų), kurs bene iš Egypto atnešė į Graikiją 
metą iš 365% dieną, įvezdino sferą (skri
tulį), ir parašė keletą veikalų apie astrono
miją (bet jie dingo, ir musų šaltiniais infor
macijos apie jį yra jxiėma Arato ir komen
taras Hipporcho); ir Nikėtas iš Syrakuzos, 
kurs — sako mokinęs diurniškąjį (kasdie
ninį) apsisukimą žemės aplink savo ašį.

Aleksandrijos mokyklai*), kuri skeli savo
•) ‘ “Gal būt (tėkmė Aristotelio atsekama ypatingame 

rūpestingume, kok| turėjo Aleksandras moksliškuose ty
rinėjimuose; ir tas skonis, rodos, tapo perduotas jo di
džiam kareiviui ir įpėdiniui Ptolomėjui Lagui. Pasidali
nant Aleksandro imperiją, Egyptas teko į dalį Ptolomė
jui .ir tas princas rįžosi padaryti Alekasndriją net tik 
didžiausiu pirklybos entrepot ant svieto, bet talp-gi di
deliu centru mokąjo ir apšvietimo. Pastaras troškinys 
perėjo ant įpėdinių Ptolomėjaus Lagaus. ir idant jį įvyk
dyti. jie surinko garsųjį knygyną, kurs turėjo — kaip 
sako — visus raštus svieto; ir jie įsteigė ir užlaikė tą 
pastebėtiną įstaigą, kurią vadino Muzeum. Skaitytojas 
neturi suklysti, kad tas žodis ženklintų tą, ką musų mu- 
zėju> ir manyti, kad Aleksandrijos Muzeum buvęs są- 
kreva įdomių daigtų. Tai Ąuvo dalis karaliaus rūmo, 
atidumo mokslo žmonėms, kurie ten buvo užlaikomi ka
raliaus duosnumu, ir apveizėti visokiais prietaisais pa
lengvinimui jų studijų. Didiejie knygynai, turinti dau
ginus kaip 709000 tonų, buvo arti po ranka. Ten buvo 
botaniškas sodas, fytologams. menažėrija zoologams, piau- 
stymui duba anatomams, čion atstronomai buvo apvei
zėti visais instrumentais, kuriuos jų mokslas pažinojo — 
armiUriškomis sfėromis. astrolabėmis, muro kvadrantais, 
dioptromls. čion poėta.i, gramatikai, istorikai, astrono
mai. matematikai, inžinieriai, chemistai, gydytojai, teo
logai, magikal, ir astrologai gyveno po vienu stogu ir 
valgė prie vieno stalo. Kartais pats monarchas pirąisė- 
džiavo jų užkandžiams. Iš tiesų, tai buvo auksinės die
nos mokslo žmonėms! J Aleksandriją, kaip į centrą, 
traukė trokštantiejle mokslo visų tautų, kurių vienu metu 
— sako — ten buvę nemažiaus susirinkę kai]\ 14000”. 
(R. Routledge).

būvį duosnumui Ptolomėjų, mes kalti už pir
mas sistėmatiškas observacijas atstronomijo
je. Iki šiol astronomijos teisybės rėmėsi tik 
ant sąprotavimų sumaningųjų galvų, o kada 
tiems priešinosi liudyjimas pajautų, tai ir ma
žai užuojautos terado. Aleksandrijos moky
kla pradėjo eilę observacijų kaslink konstitu
cijos visatos. Pozicijos pastovųjų žvaigždžių 
tapo apsklembtos, keliai planetų rūpestingai at
siekti, 'ir solariškos bei lunariškos nelygybės 
tikriaus sužinotos. Kampiniai tolimai tapo ap- 
skaitliuoti tam tinkamais instrumentais trigo- 
nometriškomis metodomis, ir galiaus Aleksan
drijos mokykla pagamino svietui pirmą syste- 
mą teoretiškos astronomijos, kuri talpino pil
ną plianą dangiškų judėjimų. Systėmą mes 
žinome esant klaidinga, ir prastesne už pytha- 
gorėnų žinias; bet ji turėjo tą užpelną, kad 
ji paremta buvo ant ilgo ir kantraus tėmyji- 
mo fenomenų, kurs principas galiaus pats sy- 
stėmai pąmagino pražūtį, kuomet pirmykštės 
teorijos buyo išeiga grynos hypothėzos.

Akyviausios a^inkybės, besirišančios su 
ankstyba istorija Aleksandrijos mokyklos, tai 
mėginimai nuspręsti atstumą žemės nuo saulės, 
ir dydį žemiškojo skritulio. Aristarchas iš 
SarnosK kurs gyveno apie 281—264 m. prieš 
Christų if kurio veik visi raštai dingo, ans 
pionierius Koperniko systėmos, kaip jį Hum- 
boldtas vadina, yra autoriumi sumaningo plia- 
no, kaip sužinoti minėtasai tolumas žemės nuo 
saulės. Savo trumpame veikale apie dydį ir 
atstumą saulės ir mėnulio jis paduoda metodą 
atspėjimui relatyviško tolumo saulės ir mė
nulio nuo žemės, su pagelba kampo, kurį pa
daro tuodu kunu tėmytojo akyse toj valandoje, 
kada mėnulis yra pusiau šviesus. Žvilgterė
jus gerai, aišku, kad šitie trįs dangiški kūnai 
tuomet turi sudaryti tiesekampį trikampį, kur 
mėnulis esti tiesiam jame kampe. Tad tėmy- 
jant kampą mėn., žem., saul., lengva bus rasti 
prielvga tarp žem.-mėn. ir žemės-saulės.\Taip 
rods teisinga teorijoje; bet kadangi negthma 
apskelbti, kada mėnulis yra tikrai pusiau ap
šviestas, tai metodą pasidaro nenaudinga prak^' 
tikoje. Priegtam Aristarcho gadynėje nebu
vo' prietaisų išmatuoti kampus su tikrumu. 
Aristarchas sprendė kampą žem. ant 83 „ ir 
nutarė žem.-mėn. 1-20 dalimi žem.-sauk, kuo
met iš tiesų kampas prie žemės skiriasi tik tru
pinu] minutos nuo tieskampio, ir žem.-mėrr, 
tolumas mėnulio nuo žemės, yre aplink 1-400 
dalį žem.-saul., atstumo saulės. • Anot kitų, 
Aristarchas tikrino, su pythagorėnų mokykla, 
kad žemė rieda aplink saulę. Vitruvius šneka, 
Aristarchas išradęs esąs ir įdubųjį bodžiav<4ą 
(saulinį laikrodį).

Tarpe kiltų sąnarių Aleksandrijos moky
klos buvo Titnocharis ir Aristyllius, kurie sa
vo observacijomis parengė medegą Hippar- 
chui, susekti precessiją ekvinoktų; Evatosthe- 
nės, kurs pirmas mėgino apsklembti ant tikrų 
principų dydį žemės, ir apvalyti, kaip Hum- 
boldt išsitaria, “aprašymus žemės nuo pasa
kiškų tradicijų;“ ir Autolykas, kurio knygos 
apie atstronomij£ yra seniausios iš užsilikusių 
graikiškoje kalboje.

Mes dabar atkakome prie didžiausio yar 
db kokį iktamlaik užtikome astronomijos 
moksle, Hipparcho iš Niką jos, Bithymjoje 
(160—125 m prieš Christų), ir čion, galima 
sakyti, prasideda tikra rašytojo istorija moks

liškos astronomijos į nesą iki jo laikmečiui ne
buvo faktų tikrų gana ir ganėtino jų skaičiaus 
surengimui systėmos. Iš jo asmeniškos pra
eities mes nieko nežinome. Anot Fabriciąus, 
Hipparchas parašė 9 veikalus, kurių tik pa
staras. ir menkiausias “Komentaras raštams 
Arato“ išliko iki musų; kiti veikalai buvo pa
švęsti astronomijai ir geografijai. Vieninte
liu liudytoju apie Hipparcho atradimus yra 
Syntaxis Ptolomėjaus. Hipparchas sykiu bu
vo tėorėtiku, matematiku, ir tėmytoju. Jis 
sukataliogavo nemažiaus kaip 1081 žvaigž
džių; tai yra pirmas ištikimas kataliogas, ko
kį turime. Čion jis apsklembė ilgį ir plotį 
kiekvienos tų žvaigždžių. Stereografiškoji 
projekcija — plianisfėra, — dirbant mapas 
dangaus, tapo išrasta Hipparcho. Jis išrado 
astrolabę (graikai taip vadino jeib kokią cir- 
kuliarišką pa būklę tėmyjimui žvaigždžių. Cir- 
kuliariški žiedai, sutaisyti kaip armilariškoje 
sferoje, buvo vartojami t am siekiui). Jis 
surengė solarišką ir lunarišką teoriją, beje su 
didesniu tikrumu, negu jo pranokėjai, jis ap
sklembė vidutinį riedėjimą kaip ir nelygumą 
riedėjimo saulės; taip-gi ilgumą meto. Jis 
taip-gi apsklembė vidutinį skriejimą mėnulio, 
jo ekcentriškumą, ekvaciją jo centro, ir pasvi- 
rumą (inklinaciją) jo orbitos; ir jis užžvelgė 
nelygybę vėliaus išrastą Ptolomėjaus (evek- 
ciją). Jis išrado procesus analogiškus plano- 
metrijai ir sfėriškai trigometrijai, ir jis pir
mas gerai naudojo pakilumais ir nuolaidu
mais, kuriuos jis vėliaus pakeitė platumais ir 
ilgumais.

Daugiaus kaip per 2% šimtmečių po mi
rimo šito nenuoalsaus systėmatiško astrono
mo, mes neužtinkame jokio įžymaus vardo. 
Ptolomėjus (130—150 m. po Christui) iškįla 
augštyn tarp vidutinių. Tasai buvo praktišku 
astronomu, ir laviu muzikantu, geografų ir 
matematiku. Jo svarbiausiu radiniu astrono
mijoje buvo libracija arba evekcija*) mėnulio.

•) Evekcija, lunarlška nelygybė, paeinanti nuo kom
binuoto effekto irreguliariškume judėjimo perlgėjoa, ir 
paellinio pasididlnimo bei pasimažinimo ekcentriikumo 
mėnulio orbitos. -

Jis taip-gi pirmas atrodė efektą ref rakei jos. 
Jis paplatino ir pagarsino daugelį teorijų Hip
parcho, ir tapo įsteigėju klaidžios systėmos, 
žinomos jo vardu, o kurią visatinai laikė už 
tikrą teoriją visatos, iki Koperniko tyrinėji
mai nesugriovė jos. Ptolomejiškoji systėma, 
išguldyta Didžiam jame Rankiuje, ar, kaip jį 
arabai vadino, Almageste — iš kur semiama 
yra diduma musų žinios apie graikų astro
nomiją — pastatė žemę nepajudinamai į cen
trą visatos, ridinėdama visą dangų aplink ją 
bėgyje 24 adynų.

Nuo graikų ptolomejiškoji systėma teko by- 
zantinams ir arabams, kurie paplatino ją Vaka
rų Europoje, kiir ji laikėsi kaipo doktrina iki 
16to šimtmečio. Jeigu kokie apsireiškimai ne
sutiko su systėma, aiškino juos pridėtinėmis 
hypothėzomis.

Įtikėjimas, kad žemė yra centru visatos, 
buvo palaikomas sutikime su prielygomis pir
mapradinių elementų, iš kurių — kaip manė 
— susidedąs materijališkasis svietas. Taip— 
žemė, pastoviausias iš elementų, užėmė že
miausią vietą, ir nešiojo vandenį, antrą iš ei
lės; augščiaus vandens stovėjo oras, ir tad ug
nis, o eteris tęsėsi be galo augščiaus kitų. 
Anąpus ėteriškojo elemento buvo tūlos zonos 
ar dangus; kožnas dangus turėjo milžinišką 
sfėrišką lukštą iš krištolo: mažiausįasai dengė 
žemę ir elementus virš jos esančius, o dides- 
niejie vėl dengė mažesniuosius. Prie kiek
vienos šitų sferų kabėjo dangiškas kūnas, kurs 
sukanties krištoliniam lukštui, turėjo riedėti 
aplinkui žemę. Pirmąją arba vidujine sfera 
buvo sfera mėnulio, ir potam paeiliui ėjo sfe
ros Merkuro, Veneros, Saulės, Marso, Jupi
terio, Saturno, ir stoviųjų žvaigždžių, iš rišo 
8-ios.. Prie tos systėmos, vėlesni astronomai 
pridėjo 9-tą sferą, kurios sukimąsi turi pada
ryti precesiją ękvinoktų, ir 10-tą, kad padaryti 
pamainumą dienos ir nakties. 10-toji sfera— 
primum mobile — turinti riedėti nuo rytų į 
vakarus bėgyje 24 adynų, ir traukiant kitas 
paskui save savo riedėjime; tačiaus ptolomė- 
jiški atstronomai neišdrįsta išaiškinti, kaip tas 
padaroma, nors ašiai sukimosi to “primom 
mobile“ esant ašimi ekvatoriaus, jos galūnė
mis esant dangigalėms (poliams dangaus), o 
ašei devintosios sferos esant ašimi ekliptikos, 
būtinai reikėjo kokio-nors išaiškniimo. Tėmyji- 
mams dangaus einant tikryn, tapo atrasta, kad 
dangiški judėjimai matomai nebuvo vienoki, 
ir tatai aiškino šitaipos: Pagreitinimas saulės 
vienoj pusėje, ir trukinimas kitoj pusėje jos 
orbitos, yra tik nuduodantis, ir pareina nuo to, 
kad žemė nėra viduryje jos sferos, bet tru
putį toliau, ir todėl saulės riedėjimas išrodo 
palengviausiu vienoj vietoj, o greičiausiu kitoj.

Pamaininga progresija ir regresija plane
tų aiškinama buvo tuomi, kad manė jas rie
dant, ne tiesiok su jų krištolinėmis sfėromis, 
bet mažaųje skritulyje, kurio centras buvo 
pastoviu punktu krištolinėje sferoje, ir kuris 
sukosi aplink savo ašį, nešamas aplinkui su 
pastara ja; taip pav. planetą buvo sukama ap
link mažą skritulį A. B. D.,'kada tas skritulys 
buvo nešamas aplink didesnį P. Q. R. (dabar 
manomai perstatantis planėtarišką krištolo 
sferą). Kada planeta tokiu budu esti išlau
kinėje dalyje savo skritulio, ji riedės priekyn, 
b vidtfjinėje dalyje — ji riedės atgal. Dides
nysis skritulys vadinosi ekcentrikuj o mažes
nysis — epicykliu. Šitoji teorija ekcentrikų 
ir epicykliu užganėdino ankstybuosius astro
nomus; bet tolesni ištyrinėjimai parodė jos 
nepilnumą, ir vėlesniuose laikuose prireikė iš
aiškinti naujai užtiktus nesutikimus, kraunant 
[epicykliu ant epicykliaus, iki tokia komplikaci
ja systėmos aasidarė, jog Alfonsas X Kastili- 

k(Tohau bus).

TĖVYNES MYLĖTOJŲ 
DRAUGYSTES REIKALAI.

J- i
Visus raitus T6v. Myl. Dr-jos rei

kaluose, kuopęs ir pavlenios ypatos 
malonės siųsti- Dr-jos LiL Kom. na
riui ir redaktoriui. .

J.‘laukis.
501 Sriek st., Valparaiso. Ind.

I UŽSIMOKĖJOuUŽ 1909 M.
Pavieni sanariai: J. Vaškevičius, 

J. Mede, M. Mažeika, A. Mitkus, 
J. J. Kengris, M. K. Virbalas, K 
Gaudutis, J. K. Valinskas, L. Šve
das, K. Steponavičius. \

Naujai prisirašiusieji: J. Januš
kevičius, 
Keistutis, J. 
sylius, A. A. 
nušas.

Brooklyn,
44 kuopa: J. Alboževičius, V. Ku- 
biliutė, A. Dudonis, B. Veseliaus- 
kas, K.Danunas, J. Kariškas, J. 
Senkevičius, J. Patkamaris, A. 
Vebrinis, J. Macijauskas, I. Ku
bilius, D. Paškevičius, O. 
niutė.

Naujai prisirašiusieji: P. 
liauckas, J. 
kaitė.

Baltimore, 
Urlakis, V.
M. Kilikevičius, J. Vasiliauskas, 
M. Radavičius, P. Glaveckas .

Naujai prisirašiusieji: J. Pra- 
vodževičius, J. Skorka, I. Naru
ševičius, J. Siaurusaitis, J. Gali- 
naitis, J. Kungis, J. Bindokas, A. 
Rasimas, A. Jokubonis, K. Stui- 
kevičius S. Kalvaitis, J. Levickas, 
A. Kuklevis, V. Kijauskas.

Clevelai^l, Qhio, 20 kuopa: M. 
Jocionis, J. P. Gritė, I. Usevičius 
(30c.), K. Saimonas 
Mušinskas, J. Kareiva 
Šukys, D. Grigalius, 
čius, K. Varekojis.

Naujai prisirašę sanariai: M. 
Sacevičius, M. Smaliukas (15c.), 
J. Vaišvila, 1J. F. Martišauskas 
(3°c-)> J* Cerauska, P. Zubinas 
(3OC-). J- Saveikia (30c.).

Valparaiso, Ind., 13 kuopa: L. 
Žukauskas, J. Vaičiūnas. L. Braš- 
kis, D. Pratapas, A. Juška, Z. Vit
kus, A. Dovydaitis, S. šafranaus- 
kas, V. A. Greičius, B. K. Balevi- 
č,us.

Naujai 
Jnškaitis, 
Žaldokas, 
čius, A.

M. Januškevičius, V. 
Baltrušaitis, P. Vo- 
Vosylius, B. I. Bro

(Gręenpoint), N. Y.

Vaičiunas,

Md. u
Ččsna, P.

Petro-

J. Be- 
Surdu-

kuopa: S.
Lazauskas,

(30c.), J.
(joc.), P.

Z. Sačevi-

prisirašę sanariai: T. J.
J. Bačiunas, M. E.

A. Strikulis, J. Guravi- 
Pocius, O. šivickas, E.

G. Klimas, J. J. Statkus, A. Ma 
tilionis, A. Lauraitis, J. Lazdaus- 
kas, M. Strikulis, S. Naikelis, J.
K. Teišerskis, J. Klimas, K. S. 
Pavietas, A Astrauskas (30c.), K.
J. Mikolaitis (30c.), S. Biesas

V. A. Greičius, T. M. D. rast

KUDIRKOS RASTAI LAIMĖ
JO DOLIARĮ.

Šiądien suma išleidimui- Kudir
kos raštų pasididino lygiai vie
nu doliariu daugiau ir tai ne visai 
paprastu budu. Kelios sanvaitės 
atgal Augustinas Kvederaitis ir 
Petras Žmuidzinavičius; abu gy
ventoju Chicagos, susiginčijo, kas 
yra autorium visiems pažįstamos 
dainos "Sudiev Lietuva!" Vienas 
iš jų tvirtino, kad tai yra daina 
vyskupo Barono (Baranausko), 
kits-gi skaitė kun. Burbą jos au
torium. Ir viens, ir kits teip buvo 
tvirtų nuomonių, kad išrišimui gin
čo sudėjo po doliarį, ir paprašė 
“Vienyb. Lietuvninkų" būti teisė
ju jų ginče.

Kadangi "Sudiev Lietuva” 
yra parašyta Barono, tai vienas iš 
jų pralaimėjo. Pradėjus svarstyti, 
kam tą doliarį apvertus, pralaimė
jusia išsitarė: "Bile kad eitų 
šits doliaris kokiam naudingam 
tautiškam dalykui V’ Pagalios abie
jų sutarta paskirti jį išleidimui 
Kudirkos raštų- ir prisiųsti T. M. 
D. iždiflinkui. j D.

rti,
KAS NORI GALI GAUTI T. 

M. D. ŽENKLELIUS.
Jau galima užsisakyti naujus T. 

M. D. ženklelius, kuriuos parūpi
nome pagal antrojo susivažiavimo 
nutarimą. Ženkleliai padaryti 10 
karatų aukso ir teip išrodo: mėly
noje padangėje užtekanti saulė — 
ženklas tekančios šviesos — ap- 
šviesos. Priešakyje, pšiau lauke, 
pusiųu ant saulės fono lietuviškoji 
vytis (žirgvafltis), kaipo ženklas, 
kad T.' M. D. sutverta ir darbuo
jasi vardan Tėvynės meilės (nuo 
čia paeina ir jos vardas Tėvynės 
Mylėtojų Draugija). Apačioje 
pirmos draugijos vardo raidės 
“T. M. D.” Pusiauračiu aplinkui 
aržuolinių lapų šakutės.

Ženklelis yra neperdidelis ir to
dėl labai parankus. Moterims pri- 
taisyta ypatinga sagutė. Ženkle
lių kaina $1.00.

Tikimės, jog išlėkdami šiuos 
ženklelius, užganėdinsime norus ne
mažo skaitliaus sąnarių, nes laike 
dviejų metų mums teko išgirsti 
nemažai balsų, reikalaujančių įve
dimo tų ženklelių.

Ženklelius, pridedant pinigus, 
galima tuoj aus užsisakyti pas 
draugijos pirmininką B. K. Balė- 
vičių (913 — 320d st., Chicago, 
III.), o paskiaus visus užsakymus 
siųsti T. M. D. iždininkui, p. A. 
J. Povilaikai. 
ninkai 
muose.

Apie tai lai virši- 
pagarsina kuopų susirinki- 

B. K. Balevičia.

JI

Iš visur.
li Prancūzijoj, į kajmą Breuron, 

Bretanijoj, atlėkė oriai vys. Jam 
nusileidus žemiau, kaimiečiai iš jo 
valtelės pamatė kybantį negyvos 
jaunos moteries kūną. Kada, ant 
galo jiems pasisekė orlaivį žemyn 
nutraukti, valties viduryj rado ir 
kūną jauno vyriškio. Pasirodė, 
kad tai įsimylėjusi pora, abudu 
ore mat nusižudė. Vaikinas buvo 
baronas Fleury, sūnūs pagarsė
jusio Prancūzijoj orlaivių išradė
jo. Mat jo tėvas ne leido jam su 
mylima mergina apsivesti, kadan
gi ji buvo paprasta miesčionė, o 
vaikinas, kaipo ne pilnų metų, tu
rėjo tėvo klausyti; bet užtai nu
sižudyti su mylima mergina ir tė
vas ne galėjo jam uždrausti.

Orlaivių lenktynėse mieste 
Rheims amerikonui Curtiss pasi
sekė atgauti nuo prancūzų jų pir
ma laimėtą sidabrinį kieliką. Bet 
teip atsitiko todėl, kad Blerioto 
mašina pagedo ir jis su savo or
laiviu nupuolė ant žemės, gezolina 
expliodavo ir Bleriotą gana skau
džiai, nors ne pavojingai apdegino. 
Tokiu budu Curtiss tik vieną La- 
thamą turėjo kokurentu.

|| Turkijos provincijoj Albanijoj 
kilo revoliucija prieš jąunujų tur
kų valdžią. Visas apskritys terp 
Pristino ir Prisrendo niaištų ap
imtas. Sukilo albanieciai ir Mon- 
tenegro parubežiuose. Netoli Ru- 
govo buvo jau kruvinas mušis al- 
ban iečių su turkiška kariumene, 
kuriame iš abiejų pusių žuvo daug 
žmonių.

U Paryžiuj, vienas ligonbučio 
daktaras užmiršo kare mažą pake
lį su sviete pagarsėjusiu radiju. 
Nors radi j aus buvo tik šešiolikta 
dalis grafnmo, bet jis vertas 5000 
doL Ne tame vienok yra visas 
svarbumas, bet tame, kad jį radęs 
gal sau į kišenių jsidėjo, o nuo jo 
jis gal labai sunkią žaizdą aptu
rėti. Todėl policija po visą Pa
ryžių daktaro užuomaršos palik
to pakelio įieško.

|| Grekijos sostapilyj Athenuose 
susibuntavojo karitunenės regimen- 
tas ir iš kazermių ištraukė už 
miesto. Randas, bijodamas suki
limo ir kitų regimentų, išpildė ka
reivių reikalavimus ir jie sugrįžo 
atgal. Jiems užtikrintas visiškas 
kaltės atleidimas. Anglijos laik
raščiai vienok netiki, kad kareiviai 
butų teip greitai pasidavę. Mat 
randas telegramas cenzūruoja ir 
leidžia tik tokias žinias, kokios jam 
tinka. Grekijoj kareivių maištų 
nuo seniai laukė.

[ Anglijonas Heaton užsimanė 
perplaukti atidalinantį Angliją nuo 
Prancūzijos kanalą, terp Dover 
ir Calais. šoko vandenin ties Do- 
veru. Jam pasisekė priplaukti iki 

mylios nuo Prancūzijos kran
to. Kanalas tas turi 36 kyliometrus 
pločio.

[Į Ispanijoj,*mieste Barcelionoj, 
po paskutinei revoliucijai uždarė 
24 mokyklas, kadangi buk jos sė
jo revoliucijonierišką dvasią. Išpa- 
nijos, kaip ir caro valdžia mat 
mano, kad sunkinant apšvietimą 
geriausiai galima revoliuciją iš
naikinti. .

H Valijoj, anglių kasyklose Car- 
diff, besileidžiant darbininkams į 
olą, nutruko besileidimo prietaisa 
ir nupuolė į olą. Prie to 5 kal
nakasiai užsimušė, o 12 tapo sun
kiai sužeistų.

h Amerikos konsulius Rotter
dame pranešėt Baltimorės val
džioms, jog iš Rotterdamo į Bal- 
timore išplaukė holandiškas gar
laivy! Audyl su cholera sergan
čiais.

|| Lenktynėse orlaivių mieste 
Rheims iš dovanų 100000 frankų 
laimėjo Farman. Jis j trįs va
landas, 4 minu, ir 5 sekundas nu

|| Prancūzijos sostapilyj Pary
žiuj sustreikavo mūrininkai. 
Streike dalyvauja 14000 darbinin
kų.

|| Holandijoj, mieste Rotterdame 
apsireiškė jau cholera; nuo jos pa
simirė keturi vaikai ir vienas su
augęs vyriškis.

|| Cholera smarkiai pradėjo 
siausti Vitebske; 26 dieną
rugpiučio buvo 28 nauji apsirgi
mai ir 16 mirčių. Miestas turi 
tik 66000 gyventojų.'

|| Vengrijos sostapilėj Pešte, 
Weisso patronų dirbtuvėj atsitiko 
expliozija, kurios penki darbinin
kai tapo užmušti, o dešimtis likosi 
sunkiai sužeistų.

li Cholera Peterburge iš paleng- 
vo nyksta, bet ji apsireiškė jau ki
tuose miestuose. Rygoj viena die
na buvo 12 naujų apsirgimų.

|| Prie Kanariškų salų paskendo 
ispaniškas laivas. Prie to prigė
rė kapitonas ir 8 jurininkai.

|| Mieste Manillej, ant Filipi
nų salų, siaučia cholera: kas san- 
vaitė būva po 75 apsirgimai ir 
50 mirčių.

|| Vokietijoj, kasyklose Victoria, 
nugriuvusios sienos septyni anglia
kasiai likosi užmušti.

NAUJI RASTAI
L. N. Tdistoj; Kaip Darbo Žmo

nėms išsiliuosuoti. (Laiškas val
stiečiui). Verti Edv. Steponaitis 
(Sūnūs Stepas). Brooklyn, N. Y. 
Išleidimas “Vienybės Lietuvninkų” 
1909 m. 12 pusi.

Keletas minčių apie mirties baus- 
m{. Parosi Pr. Johnson, Brooklyn, 
N Y. Išleidimas “Vienybes Lietuv
ninką” 1909 m. 13 pusi.

Tamsybis Guolis. (Iš Schkize 
No. Antona). Patieki Juozas Plei- 
rys. Brooklyn, N. Y. Išleidimas 
“Vienybis Lietuvninkų”. 1909 m. 
16 pul.

Sveikata. No. 1. “Lietuvos Ūki
ninko” priedas. Dr. P. Avižonis. 
Trachoma. Vilnius. 1909 m. 
Pusi.
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VIETINĖS ŽINIOS.

vai.; ištarnavę metą 
gaut 29c.; ištarnavę 
tur gaut 30c.

darbininkai per

Tarnaujančių ant gatvinių karų 
nėms išsiliuosuotif (Laiškas val- 
sekančių išlygų:

“Seniejie” darbininkai, kurie 
ištarnavo metą su 27c. per vai. tur 
gaut 28c. už 
su 28c., turi 
metą su 29c.

"Jaunieji”
6 mėn. po 23c. už vaL, kitus 6 mė
nesius po 25c., sekantį metą po 
27c.

Rugpiučio 14-tos sanvaitėje 
Chicagoj buvo mirčių 595, pernai 
tą sanvaitę buvo 620.

Sulyginus mirtis 14-tos rugpiu
čio sanvaitę šių metų su ta sanvai- 
te pereitų metų, bus sekančiai

Vyrų: rugpiučio 14, 1909 m. 
341, rugpiučio 15, 1908 m. 363.

Moterų: rugp. 14, 1909 m. 254, 
rugp. 15, 1908 m. 258.

Baltparvių:' rugp. 14, 1909 m. 
571. nigp. 15, 1908 m. 602.

Parvuotų: rųgp. 14, 1909 m, 24. 
rugp. 15, 1908 m. 18.

i meto vaikų: rugp. 14, 1909 m. 
194, rugp. 15, 1908 m. i8f.

1 iki 5 metų vaikų: rugp. 14. 
1909 m. 61, rugp. 15, 1908 m. 69

5 iki 2<> metų: rugp. 14, 1909 m. 
222, rugp. 15, 226.

Virš 60 metų: rugp. 14, 1909 m. 
90, rugp. 15, 1908 m. 103.

14-to rugpiučio sanvaitėje svei
katos departamentui buvo praneš
ta apsigimai sekančioms ligoms: 
diphterija 48, škarliatina 43, ty
mais 42, kriokle 78, džiova 89, 
plaučių uždegimu 15, karštlige 25, 
vėjarauptėms 9, paausių uždegimu

numirė 269 kūdikiai nuo diarrhe- 
aos (viduriavimo), pernai gi tą 
pat mėnesį nuo to mirė 408 kū
dikiai. šįmet per minėtą mėnesį 
diarrhea sergančių išgydyta 139.

Panele Emilija Scharringhaii- 
sen, sanvaitę atgal pražuvusi ant 
ežero užtvaro, 28 d. rugpiučio ta
po išgriebta iš ežero prigėrusi. 
Priežastis prigėrimo tikrai neži
noma, bet, turbut, ji pati nusiskan
dino, nes-tą dieną neatbūtinai spy
rėsi su savo sužiedotinin ir kitu 
pažystamu vyru važiuoti • už ėže- 
ro užtvaro. Jos sužieduotinis J.. 
Bagneris sako, jog jį ji niviejiBi 
ir ketino apsivesti trumpame lai
ke. Jis mena, kad ji buvo ligdta 
ir todCd sumanė nusi'skandyti. '

...

Skrybėles špilka. kaipo gėras 
ginklas. Išlipant iš Aurorft 8 4 L' 
Elgrn karo poniai M. Thill ir jo? 
vyrui, gyvenantiems pn. 3102 FiftiJ 4. 
avė., du vyrai, iššokę iš ptauksnio ; 
liepė jiemdviem pakelti rankas 
"Aš nieko panašaus nepildau” — 
atsakė ponia ITiill, tuom pat lai- ‘ 
ku smokdama lietsargio kotu vie
nam užpuolikui j galvą, 
šus lietsargio kotui, ji išsitrauki 
iš skrybėlės špilką ir smeigė ja 
užpuolikus, privertė pabėgti 1

Nusimu-

J. E. Mitrphy. ’yj metų amžiaus 
aktorius. 55 Halsted st, 28 rug
piučio, saliune P. J. Curry, 26a 
W. Jackson blvd., paprašė šinko- 
rians paskolinti peilį užsidroėti 
paišeliui. Gavęs peilį, vieton drož
ti paišelį patraukė sau po kaklu it 
pasipiovė.

Trjs ponios. Louises Lamson 
dukters, 686 Jackson bulevard, vi
sos tą pačią dieną pirmą kartą su
sitiko savo jaunikius ir vėliaus 
visos tą pat dieną susižiedavo if 
dažinoję apie tokį ypatingą atsiti
kimą, nutarė viena diena imti sriu
bą. šliubą ėmė 28 d. rugpiučion 
Seniausias vyTas susimylėjo su 
jauniausia seseria, o seniausia se
suo su jauniausiu yyru. Galbūt 
tas teisybė, bet greičiaus tik iš- 
mislytas būdas pasigarsinirrmi.

p- ■
W. jackson poskyri 80 
d altorių išvedžiojimui po 
požeminių trukių, Pa-

Jurgis
milijonų
Chicagą
garsinus plianą, sutiko daug prieš
ginų, ypač, iš pujės gatvinių karų 
kompanijų.

Iš Chicagos Lietu
vių Gyvenimo.
i-moj k p. “Aušros” Draugijos 

susirinkime, buvusiame 29 d. rug
piučio, nutarta, tarp svarbesnių da« .

pa 3 mokiniams — 1 merginai 
ir 1 vyrui, medicinos kurso moki
niams ir vienam filologui, besimo
kinantiems^ Europoje. Kad Auš
ros draugija mokiniams duotų tik 
paskolą. Išrinkta komisija patai--; 
symui draugijos konstitucijos; ko- 
misijon nuskirta šios ypatos: p. 
J. Ilgaudas, Dr. Greičtinas, adv. 
Bradchulis, p,_ Hertmanavičius if

Kompozitorius M. Petrauskai 
atspaude mimeografišku budu šiuos 
lietuviškus šokius su paaiškinimais 
kaip šokti: Suktinį, ■ pianui ir at
skiria! chorui dainuoti; Klumpako
jį, pianui tiktai; Našlį, pianui ir 
atskirai chorui dainuoti ir Aguo
nėlę pianui ir atskirtai chorui dai
nuoti. Teipgi atspaustas Pramo 
ir Teklytės duetas iš Operetės Ka- 
minakrėtis ir Malūnininkas.

Viskas telpa vienoje sąsiuvoje, 
•kuri parsidavinės po vieną dolerį. 
Muzikališkoms draugijoms, imant 
daugiaus, duodamas nuošimtis.

Sąsiuvas galima gauti pas kom
pozitorių; M. Petrauskas, 3327 , 
Lowe avė., Chicago, III.

Tą pat sanvaitę nuo ligų mirė 
sekančiai: džiova visokiose formo
se 71, vėžiu 24, nervų ligomis 16, 
širdies ligoms 43 apopleksija 8, 
plaučių uždegimu 37, karštlige 4, 
kriokle 6, škarliatina 4, diphterija 
4, jiedra 3, inkstų uždegimu 36. 
Nesavoms mirtims mirė:" saužu- 
dysčių buvo 13, nuo atsitikimų 30, 
žmogžudysčių 9, nuo saulės užgr- 
vnnų 1, 1 
IOI. 4

Per liepos mėnesį šiais metais,

''Lietuviai, saugokite geriaus kū
dikių sveikatą! Chicagos sveika
tos departamento išleistose ma- 
pose, parodančiose, kokioje miesto 
dalyje daugiausiai miršta kūdikių, 
matyt, jog didžiausias nuošimtis 
mirštančių atsitinka lietuvių apgy
ventose miesto dalyse, kaip štai: 
Town of Lake, Bridgeport, apie 
18-tą, apie McCormicą ir North 
avė. Teippat ten ir suaugusių 
mirčių skaičius didesnis. Tegul, 
leiskim, lenkų, žydų arba italų 
Apgyventose vietose mirčių skai
čius nė 1 
nedyvai, nes teip jie, kaip ir lietu-

kiek nemažesnis, bet

viai apgyvena nesveikiausias mie
sto dalis, kur nuolatai dvokti 
kanalų arba Stockyardų; kur dau
giausiai visokių rūkstančių fabri-

■

u

T’

■

.

*

T: j
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nuo kitokių priežasfiųlių ir gatvis be'i tugatviai 'niekada^M 
į nevalomi.

o. mėnesi S* metais,| žinoma, jeigu tokias vietas ap



gyvenę žmonės, kaip ir lietu
viai labiaus suprastų vertę šva
rumo ir vertę gero oro, ^pasirū
pintų, kad tokios vietos butų tan
kiai valomos. ,

Paimkime, pavyzdin, lietuvių 
apgyventą apielinkę ties McCor- 

*taic fabriku. Užtenka tik biskį 
pasukti į žiemius, ypač už West- 
em avė. į vakarus, o pasirodys 

...visai kitokios scenos. Ten ir* me
džių yra ir kiemai gražus ir dar
želiai yra ir gatvės, bei “elės šva
rios. Kodėl teip? Nesunku su
prasti, nes ten gyvena augščiaus 
pakilę tautos. Ten rasite vokie
čius, norvegus ar švedus ar, kad 
ir anglus. Kur augštesnė kliasa 
žmonių, ten viskas kitokioje tvar
koje, ten ir mirštančių būva ma
žesnis nuošimtis.

Lietuviai, daugume, papratę 
purvinai gyventi ir savo if savo 
kūdikių sveikatą bei likimą ati
duoti Dievo valiai. “Kaip Dievas 
duos, teip bus”. O kad Dievas 
jiems nieko gero neduoda, tai nie
ko ir neturi. į

Nors pastaruoju laiku, pasidėka- 
vojant Dr-ui A. L. Graičunui, ta
po parengta visa eilė prelekcijų 
įvairiose lietuvių apgyventose vie
tose apie saugojimą kūdikių svei
katos, bet sunku tikėti, ar jos tik
rai tiek išmokino, kiek vertėjo. 
.Vienas dalykas, lietuviai nelabai 
kur, apart saiiunų ir bažnyčios, 
mėgsta lankytis, o kitas dalykas, 
jei” lankosi, tai nelabai kokiems 
pamokslams tiki, o kad ir tiki, tai 
pagal tikriausią lietuvišką pobūdį 
— nepildo. Nesunku pamatyti 
lietuvę moterį, kurį gana girdėjus, 
jog alus ir raugyti dalykai kūdi
kiams labai kenkia, laikant ant 
rankų apšašusį. arba baisiai išblyš-

* ku§į, kūdikį ir girdant jį alum ar
ba. grūdant jam į burną raugytą 
agurką, kad nutildyti jo rėksmą. 
' Sanvaitėje rugpiučio 14., Town 
of Lake miesto dalyj numirė dau
giau negu kur kitur kūdikių nuo 
1 iki 2 metų anyžiaus nuo žinomos 
kūdikių ligos diarrhea; ten mirė 
35, kuomet kitose miesto dalyse 
vos po kelis. Ta 'Vieta randasi 
StOckyardų distrikte.

Taigi lietuviai turi labiaus pai
syti savo labo, o tada apie juos 
ir Dievas ims labia_us rūpintis.

ba, A. Szleuter, V. Stankus, I. 
Kunka, J. Liakas, J. Sakalauskas, 
S. Balner, W. Tubielevricz; 7 
barzdaskutyklos; 6 krautuvės ciga
rų, cukrinių, mažmožių: J. Žičkus, 
J. Švarias, A. J. K^sper, J. Rimka, 
J. Vaičekauskas, B. Tamošaitis; 
3 drabužių krautuvės: The Brid- 
geport Clothing Co., O. Iwaszkie- 
wicz, I. Naūsiedas; 3 spaustuvės: 
A. Olszewskio, K. šukevičia, J. 
Tananiewicz; 2 stubinių rakandų 
krautuvės: K. S. Jokūbaitis, S. 
Pocevicz; 2 aptiekos: Dr. J. Kulio 
aptieka, LeščinsĮjio aptieka; 1 laik
rodėlių bei graznų krautuvė: P. 
Bruchas; 3 muzikos instrumentų: 
J. Mirausky, H. Kunz, P. K. But
kus; Pirma Lietuviška Banks tau
pymui ir skolinimui pinigų A. 
Olszevvskio, 2 Real Estate, laiva
korčių etc.: A. Olsszewski, J. Ta- 
nanewicz; fotografijų galerija — 
P. Raszincki; geležinių daiktų 
krautuvė — K. S. Jokūbaitis; 
apaiituvų ir drabužių — J. Budri- 
kas; graboriai—P.Mažeika ir Kuri
la ; kepykla — Szimkievvicz Bros.;

kyti nors vienas dieninis laikraštis 
ir gera mokykla su knygynu bei 
tautišku muzėjum. Vienok mes 
toli gražu dar nuo to stovime. Ne
gana to, mes Chicagos viešam 
knygyne neturime nė savo litera
tūros, kuomęt neskaitlingai ap
gyvenančių Ghicagą tautų randasi 
literatūra, kaip štai: japonų, če
kų, franeuzų, maskolių. Apie tai 
pasirūpint nieko nekainuoja. Ma
tyt, jog musų draugijoms ištiesų 
lietuvių apšvietimas mažai rupi. 
Jos juk galėtų nusiųsti savo sąna
rių parašus ir pareikalavimą, o 
knygyno prižiūrėtojai savo lėšomis 
knygas parsisiųzdintų. _ __

Piadėta rūpintis įsteigti savo 
tautišką namą, ir kas pasirodė? ] 
Kaip ir visame, nesutikimai ir 
kenkimai. Tuojaus pajiegos pasi- 1 
dalino pusiau. Na ir kasžin ar ; 
kas kada iš to bus. — 1

Kunigai, matydami tautiškų ] 
draugijų rūpinimąsi sale, brūkšt 
ir pastatė prie bažnyčios salę ir 
mokyklą. Bažnytinės draugijos 
pakakintos, joms kitų salių nė ne
reikia, todėl į draugijų sąnjungį austinių daiktų — P. A. Mažeika 
ir nepristos. Bet ir be jų tautiš
kos draugijos galėtų savo tikslą 
nesunkiai atsiekti, jeigu eitų yi> 
sos iš vieno. Bet jos teip nedaro; 
šiądien turime dvi tautiškų drau
gijų sanjungi, o vėliaus gal at
siras ir daugiaus, neS pas mus tai 
ne pirmiena.

ski, ypač darLi’artSjama senovėje 
w. Pagalios Įges sutiktume sulie
tuvinti musų prav«rdes, bet mel
džiame gar batas išmistojo “Lietu- 

C51szewskio, pir- 
iš^savo pravardės 
“«z” — “w” ir

vos”, pono A. 
miausiai išmesti 
lenkiškas raicfąs 
“ski”. U

Su guodonę,;
M. JP Tanahevicz, 
Ą, J. Voitili' :cz, 
J. A. Elsberg, 
J. S. Shemiot, j 
A. Elsberg.

Reporterio rašte visai ne matyt, 
kad jis butų manęs kenkti keno 
nors bizniui, ypač dar norintiems 
apšviesti ir suvienyti lietuvius. 
Klausymas čia vien gali eiti apie 
tai, ar jis teisingai, ar ■ neteisingai 
parašė. Priversti ką nors vartoti 
lietuvišką, lenkišką ar vokišką pra
vardę jis, turbut, nė nemanė, nes 
tas ne jo galėj. Reikalavimą J 
“Lietuvos” išleistoją reikėjo tiesiog 
ir siųsti, bet ne per redakciją.

Red.

Prisiuntė j ams suteiksime dovanas 
sulyg žinių svarbumo.

Žinias malonėtame greitu laiku 
gauti, nes Kalendorius jau rengia
mas.

Petro 
pav., 

sodž., 
duoti

G. A. Pupattskio sudegė ‘‘.ban
ką’ ir spaustuvė. Rugpiučio 24 
d.,- 8 vai. ryto sudegė visiems gir
dėto “burtininko” ar magiškų prie
taisų arba velnių pardavinėtojo, 
George A. Pupausky & Co. “Ban
kinis kontoras” ir spaustuvėlė, bu
vusi 1112 So. Leavitt st.

Gaisro priežasties niekas, tur
but. tikrai nežino, nors daug kas 
visaip prišneka. Užsidegimas ne
nuprantamas, nes ten, niekam ne
gyvenant ir nekurinant, rodosi, — 
nebuvo iš ko užsidegti, ypač gi, 
kad užsidegė ryte apie 8-tą vai., 
kada dar niekas ten nebuvo bu
vęs. Vidurys išdegęs irgi ypatin
gai, nes stalai ir deskės ir sienos 
bei durys beveik visai sudegę, kuo
met prie “deskės” sukabytų popie- 
»ų tik kraštai apdegę. Bet tas gal 
ir nedyvai, nes spaustuvėse stalų 
medis I būva primirkęs degančių 
m€degų, tai gali smarkiaus degti.

Kiek ten buvo “biznių”, tikrai 
■ežinia; kiek žinia, buvo laivakor
čių ir pinigų siuntimo ^kontoras, 
pinigų pasidėjimui banka, spau- 
•tuvėlė ir agentūra visokių ma
giškų ir “visiems reikalingų” daik
tų, kaip matyt iš jo išleisto kata- 
liogo. Viduje viskas sulaikyta, 

..vertės į kokius penkis šimtus do- 
barių.

Pupauškis gyveno savo name, 
15 ------ 24 place. Gyvenimą par
davė apie du menes* u atgal. Ke
tino statytis namą skersai gatvę 
prieš sudegusį, ant Leavitt st.

r .
Apie sumanytų Chicagos lietu

vių abelnų statistikų visgi iki šiol 
niekas neatsiliepia, nors tas su
manymas jau pekeltas kelios san- 
vaitės atgal. Dyvai, argi lietuvius 
teip mažai tas apeina.

Biznierių ir draugijų statistika 
jau daroma iš kiekvienos lietuvių 
apgyventos aplinkinės ir garsina
ma “Lietuvoje”, po antgalviu "Iš 
Chicagos Lietuvių gyvenimo”. Su
rinkus iš visų apielinkių, bus pa
garsinta visi sykiu. Iš to visgi 
šį - tą įdomesnio bus galima 
apie Chicagos lietuvius dasižinoti.

į Kiek galima spręsti, Chicagoj 
lietuviškų draugijų yra į 100. Gra
žus tai skaičius. Bet nauda? — 
Iš daugumo lietuviškų draugijų 
galima maž-daug spręsti apie dau
gumą lietuvių.

Pagal daugumą lietuvių, Chica
goj labai lengvai galėtų užsilai-

Lietuviai gyvenanti miesto dalyj 
vadinamoj Bridgcport turi 23 drau
gijas, tarp kurių II tautiškų, 10 
bažnytinių ir 2 politiškos; tarp tų 
14 pašelpinių, 1 skolinimo ir bū
da vojimo, 4 kuopos ir likusios šeip 
inteligentiškos dr-jos.

Čia yra 2 daktarai, dentistas, ad
vokatas, kontraktorius ir 102 ver- 
telgystės arba bizniai; tarp tų yra 
34 saliunai, 19 valgių krautuvių ir 
po kelias kitokias krautuves.

Čia yra Chicagos lietuvių centras 
iš visokių atžvalgų: 1) daugiausiai 
vertelgų, 2) daugiausiai lietuviš
kos inteligentijos, 3) ir čia eina 
3 laikraščiai, 4) čia turtingiausi 
lietuviai, 5) daugiausiai draugijų,
6) didžiausia bažnyčia ir parapija,
7) sulyginus su skaičium vertel- 
gysčių, čia mažesnis nuošimtis 
yra saiiunų negu kitose lietuvių 
apgyventose vietose.

Lietuviai čia apgyvenę plotą: 
nuo 35 gatvės į žiemius iki 31, o 1 
nuo Halsted st. į vakarus iki Mos- 1 
pratt st. Labiausiai lietuvių apgy- 1 
ventos 33 ir Auburn avė. gatvės.

Čia išeina trįs lietuviški laikraš- . 
čiai: “Lietuva”, “Dagis” ir “Ka- 1 
talikas”. “Lietuvos” leidėjas p. A. 
Olszewskis' yra turtingiausias vi- I 
soje Chicagoje lietuvis, savininkas 1 
2-jų didelių namų ir pirmos lietu- 1 
vįškos Bankos Amerikoje. Čia yra 
kelios didelės ir gražios lietuviš
kos krautuvės, kaip štai: The Brid- 
geport Clothing Co. drabužių krau
tuvė, “Kataliko” redakcija ir kan
taras, K. S. Jokūbaitis ir S. Poce- 
viez stubinių rakandų krautuvės, 
P. Bruchas graznų (Jewelry) 
krautuvė, J. Budrikas drabužių ir 
apautuvų krautuvė, P. Raszinsky 
fotografijų galerija ir kitos. To
dėl, galima sakyti, kad čia lietuviai 
gerai laikosi. Iš 
pasidžiaugti.

Čia gyvenanti 
įvairiose vietose, 
Stockyarduose, nes ši apielinkė ne- 
pertoliausia randasi nuo Stockyar-. 
dų arba skerdyklų.

Draugijos čia yra sekančios: in
teligentiškos : Inteligentų Ratelis, 
Moterių Apšvietos Dr-ja (pašelpi- 
nė), Šerno Muzikališko Fondo 
Dr-ja, Aušros Dr-jos kuopa nr. 1, 
Lietuviškų Pardavėjų Sąjunga 
(pašelpinė), T. M. Dr. kuopa; po
litiškos : Neprigulmingas Lietuv. 
Kliubas ir L. S. S. kuopa 4; kuo
pos: S. L. A. nr. 36 ir S L. R. K. 
A.; Keistučio No. 1 skolinimo ir 
budavojimo Dr-ja; tautiškos pa- 
šelpinės draugijos: Srniano-T)au- 
kanto, Lietuvos Sūnų, Pasilinks
minimo Jaunų Am. Liet. Kliubas; 
bažnytinės pašelpinės draugijos: 
Dovydo Karaliaus, §v. Jono, šv. 
Jurgio, Saldi, širdies V. Jėzaus, 
šv. Juozapo, Šv. Mateušo, šv. 
Martyno, Apveizdos Dievo, Leib 
Gvardija Didžio Liet. Kun. Vytau
to.

šv. Jurgio bažnyčia ir parapija 
įsteigta 1892 m. ir šįmet pastatyta 
bažnytinė mokykla ir salė.

Lietuviškos vertelgystės yr-a se
kančios: 34 šaitanai (vardų saliu- 
ninkų nepaduodam, nes jų apsčiai 
visose Chicagos dalyse esant, jie 
perdaug užimtų laikraštyje vie
tos) ; 19 valgių krautuvių: B. Bru
žas, G. Artišauskas, Pietrowski, 
D. Gapszis; D. Kleiba, I. Jowaish, 
M \ aitkus, S. Kuntza, C. Zuraitis, 
A. Karpovicz, P. Kisielius, J. Ur- pravardes

pirtis — A. Kupshas; arklių sam
dymo — A. Kilevicz & Co.; 2 
■anglių vėžė jai, pieniai: J.. Debei- 
kis, Daugilevicz; 2 vežėjai, krau
styto jai: F. Žvinakiš, Jakševičius; 
3 siuvėjai: J. Zimonth, J. Szku- 
tas, F. Locaitis; 2 moterių drabu
žių siuvėjai: Valerija Intas, Stan- 
4ey Balsie; 4 kurpiai: Ch. Kletz, 
J. LTrbanavičius, M. Alesziunas, J. 
Budvvitis; 1 plumbcris — Vaitkus.

2 daktarai: A. L. Graiczunas, J. 
Kulis; dentistas — A. J. Zimonth; 
advokatas — F. P. Bradchulis; 
akušerė — Mrs. M. Virbicką; dai- 
lydė ir kontraktorius — A. Bi- 
janskas.

Redakcijos atsakymai.
V. Tauckus. Ne galima iš 

Tamstos taisymo suprasti, kame 
“tasai girtasis korespondentas” ne
teisybę parašę. Noriai pataisytume 
klaidas korespondento, bet reikia 
žinoti, kame jis suklydo; iš Ta- 
mistos rašto to niekaip negalima 
suprasti.

ATIDAI CHICAGOS PRENU
MERATORIŲ.
dienos rugsėjo įeis j ga-

to galima vien

lietuviai dirba 
bet daugiausiai

Atidarymas vakarinis mokyklos. 
■ Nors kartą ir Chicagos lietuviai 

susilaukė 
i vakarinės 
į steigiama 

kykloje.
sėjo ir, menama, kad išsilaikys per 
ištisą žiemą. Mokyklos vedėjais 
yra du gabus, energiški lietuviai, 
kurie jau gana gerai žinomi vie
tinių lietuvių gyvenime: K. Gu- 
gis, studentas technologiško Armu- 
ro Instituto ir J. Leveskis baigęs 
komerciją su augščiausiu laipsniu 
Valparaiso Universitete. (Mokina
ma bus: rašymas; angliška kai-i 
ba (skaitymas, siliabavimas (spel- 
ling) ir gramatika); aritrtietika 
(pradinė ir augštesnė); geografi-l 
ja; istorija; knygvedystė (book- 
keeping) ; amatininkiškas piešimas 
(drawing), ir kitos šakos, 
kinama bus nuo 7:30 vai. iki 
panedėlio, utaminko, seredos, ket
verge ir pėtnyčios vakarais, 
mutinis vakaras, 7 d. rugsėjo, bus 
pašvęstas tiktai susirašymui norin
čių mokytis. Todėl norinti moky
tis tegul atsilanko mokyklon ir te
gul prisirašo kokius dalykus ketai 
mokytis. Vienok norintiejie mo-J 
kytis bus ir vėliau priimami.

Įsteigimas šitokios mokyklos, 
manome, žymiai pakels Bridgepor- 
te gyvenančius lietuvius ir mes 
tikime, kad mokyklą lankys šimtai 
lietuvių, vyrų ir merginų, nes 
mokslas suteikia didesnę paguo
dą, geresnį uždarbį ir laimingesnį 
gyvenimą. O tą, tikime, panorėsi 
kiekvienas įgyti.

savo, gerai sutvarkytos 
mokyklos. Mokykla 

šv. Jurgio parapijos mo- 
Prasidės ji nuo 7 d. rug-

Nuo 1
lę nauji numeriai Chicagos gatvių. 
Todėl išleistuvė nori pertaisyti 
Chicagos prenumeratorių adresus 
ir prašo visų savo prenumeratorių 
(kurie dar neppsiuntė savo naujo 
adreso), kad iškirptų žemiau pa
duotą vietą, išpildytų, kas reikia 
ir įdėję konveftan, 1 už lipinę už 2c. 
markę mums prisiųstų.

Išleis tu vei

Adresas

................ V ...........
Vardas prtnuręrratoriaus

Naujas gatvės ir namo numeris.

Senas gatvės ir namo numeris. 
"Lietuvos'’ Išleistuvė.

9:30

Pir-

Pereitame "Lietuvos” Nr.,- apra
šyme apie lietuvius ties McCormic, 
praleista nepžtmi nėjus: Dr-ja V. 
Kudirkos, prigulinti prie S. L. A. 
ir S. L. A. kuopa Nr. 334. Teip- 
gi: 1 drabužių krautuvėlė — M. 
Palionio, ir 1 fotografas, baigęs 
šią vasarą mokyklą — A. Zolo- 
toriųs.

(Apie praleidimą pranešė M. 
M. Juška, kuriam už tai ačiū).

— MUZIKOS LEKCIJOS.
Mikas Petrauskas duoda savo 

gyvenime muzikas lekcijas: piano, 
teorijas muzikosf (ir per laiškus), 
dainavimo, solfedžiojo, harmoni
jos, kontrapunkto, fugos ir kitų 
dalykų besirišančių -ay muzika. 
Priklausantiems prie • “Birutės” 
choro lekcijos duodamos per pusę 
pigiau negu nepriklausantiems. 
Norinti imti lekcijas malonės 
Slankyti gyvenimanf

Mikas Petrauskas 
3327 Lowe avė., Chicago,

ap

ili.

Tobulumas Lietu
vių Statistikos.
Priguli nuo visų lietuvių, o ne 

nuo pavienio asmens. Tobulą' sta
tistiką apie ką nors galima tiktai 
tuomet surinkti, kuomet prie jos 
surinkimo prisideda dauguma. Už- 

Itat ir statistiškas žinias iš lietuvių 
gyvenimo galima tiktai tuomet su
rinkti, jeigu prie rinkimo prisidės 

Ididumenė lietuvių. Vienas gali 
nurodyti kaip rinkti ir į kur jas 
priduoti, bet surinkimą turi atlikti 
dauguma. Todėl, jeigu tilps atei
nančių metų “Lietuvos” kalendo- 

| riuje tiktai mažah žibių, tuomet ne
bus kaltas viena* asmuo, bet abel- 
nai visi. >b»- s:^

Statistiškos žjnioi bus naudin
gos lietuviams, bus naudingos, 
tautai, bus naudingos tau skaity
tojau. Nes jos Parodys kur ir 
kokios musų jfegos jir pagal tai 
galėsime išskaitliuotl ' ką mes ga
lime tokio nuveikti savo ir visuo
menės labui. Todėl ^Lietuvos” 
skaitytojai turi kuodaugS^dai pri
sidėti prie šito darbo. NW^^ų 
priguli gerumas darbo; o ne 
kitų.

“Lietuvos** Kalendoriuje 1*910 
m. norime patalpinti šiokias sta
tistiškas apie lietuvius žinias: 
Kiek lietuvių abelnai- gyve
na kokiame mieste; kiek para
pijų, kok^s jos turtas, kokis kuni
gas klebonauja; kiek draugovių

LAIŠKAS Į REDAKCIJĄ.
No. 34 “Lietuvos” tilpo apra

šymas lietuvių, apsigyvenusių apie 
18-tą ir Canal gatves, aiškiaus ta
rus, apie Apveizdos Dievo parapi
ją. Tame aprašyme telpa keisti 
dalykai: Matyt “Lietuvos” re
porteriui ne rūpėjo aprašymas lie
tuvių gyvenimo, bet tik apšmeiži
mas nekuriu nepatinkamų jam 
vertelgų (biznierių), kurie sten
giasi sutraukti lietuvius į krūvą 
ir ištraukti juos iš žydiškų vor
tinklių, kuriais iki šiol jie dar yra 
apsiaubti. Tokiu pasielgimu mes 
neapšviesime savo tautiečių ir ne
suvienysime jų, jeigu gvildęsime 
tokius niekniekius, keno ir kaip 
baigiasi pravardė.

Juk tai niekniekis ir butų ne- mieste, kaip jos vadinasi, pagelbi- 
verta atsiliepti, kad lame pat laik-|nės ar kitokios, kiek narių pri- 
raščio numerije nesutaptume teip-1 guli prie jų, kiele kokia tartų turi, 
pat “sulenkintos”, pagal reporterį, 

> su galūnėmis vriez ir
Beto butų geistina žinoti kiek tur
tų abelnai lietuvių janknsc ir tt

Pajieškau . savo pažystamo 
Grigalačio, Kauno gub., Šiaulių 
Kuklavėnų parapijos, Volatkų 
-Jis pats ar kas kitas malonės 
žinią adresu:

Ignacas Tamošaitis
Našliškų, Pačta Kuršėnų, pav. Šiau-

J. Ugandai, |®l» Kauno *uberų., Lithuania-Russia.
3252 So. Halsted »t., Chicago, III. I Pajieškau Stanislavo Kalpoko iš 

--------- ♦—*-----rr- kaimo Bruzgių ir Petro Kudukio, iš 
A a----------------- a _ miestelio Kvietkų; abu Kauno gub..A Pfr A R ęiNIM A I Zara8ų paViet0' Kvietkų parapijos;llUriA* gyveno Bostone. Jie patys ar kas ki- 

---- - tas malonės duoti žinią adresu: 
VERTAS ISMfiGINIMO. 19223 Chauncey avė.? ^Chicago, III. 

Sviete randasi daug visokių daik- D ........................ * Pajieškau Klemenso Dargužio, Kau
tų, Kūne neverti išmėginimo, nors no gub., Panevėžio pavieto. Ramyga-I 
ir labai jie garsinami. Vienok iei- 108 Vo1'* Zdfngaiiių kaimo. Jo didu- 
an..................................................................... maa < Pėdų ir 4 colių, plaukai juos-
gu kuns daiktas pilnai uzganedi- vi, tiesiai skiriami, veidas juodbru- 
na tuksiančiuose atsitikimu, tuo- vi8, Juosvi <tantys, akys Juosvos, yei- 

•• .. _ . . das liesas. v Paprastai dėvi juodas
met jis tikrai vertas išmėginimo, drapanas. Turi amžiaus apie 18 ar 
Kodėl vartoja žmones chininą tose 19 naetų, neseniai iš Lietuvos, apie 
vutnu k..- t • P mėnesiai. Jis dirbo pirma Pitts-
V1CTORC, įCUt greitai platinasi ma- burgo dirbtuvėse, o 21 rugp. atvažia- 
liarija? Vien dėlto, kad pasekmės vo Brooklynan, o iš čia prasišalino 
vartojimo užganėdina žmonos, kad JUSŽVtnL“ ^er:’’'.^'- 
vaistas pagelbia. ' Iš tos pačios I 
priežastie? Trinerio Amerikoniška- 68 North 3rt“st.^“ifrookiyn, N. Y. 
sis Eliksyras Karčiojo Vyno yra 
vartojamas nuo visokių skilvio įr L.'VS". ?S!°, EMS
žarnų nesveikumų, nuo mažkrau- trimonlų valsč. Taipgi pajieškau 
ivstės ir nerviškumo Vakta® v/»r Vinco ftenuto. Vilniaus gufc^jy sies ir nerviškumo. \ aistas ver- Trakų pavieto, Punos miestelio. Jie 
tas išmėginimo tuose atsitikintuo- patys ar kas kitas malonės duoti ži- 
se. Žinodamas Tamista, kad nuo .
gerai veikiančios ir dirbančios bei - % J. Slitskis
sveikos gromuliavimo sistemos pri- P> 0 Box 5231 Baldwlnsville, Mase. I 
guli sveikumas viso žmogaus or- $25.00 Dovanu 
ganizmo, paststengsi visuomet už- Lletuv5 moterl, Tatluojaot7, L|J
laikyti gromuliavimą gerame sto- tavą nuo šių Aplinkinių: nuo Vabal- 
vyje ir nedaleisi jam sugesti. Kaip 7-4
veik tik pajausi sumažėjimą ape- pav. ar nuo kitų netolimų vietų ga- 
tito arba negreita cromuliavima apturėti $2o.00 atlyginimo. Jai Į uto aroa negreitą gromunavimą, ap81lm8 parVGitl mano Jaunę 
tuojaus vartok Tfmerio Ameriko- mėnesių) sūnų } mano tėviškę, 8vl- 
niškąjį Eliksyrą Karčiojo Vyno. Jį“** Val*lninkų parapijos Pane- 

""VU* - ’ j Į vėžio pav., kurio aš čia neįstengiu
Gaunamas aptiekose. Jos Triner, užlaikyti iš priežasties mano žmonos 
*333—J339 So. Ashland avė., Chi- “VI1.*8’, , .Dėl platesnių žinių rašykite šiuom 
cago, III. Į adyesu: 1

Stasys Valaskas i
10604 Curtis avė., Pullman S ta., 

Chicago, 111.Draugysčiųreikaiai.
PASKUTINIS IŠKILMINGAS 

PIKNYKAB. ‘
Chicago, III. 3$ta kuopa Sus. Liet 

Amer. rengia didžlaus) ir iškilmin
giausi fitU metų piknyką nedėlioj 5 
d. rugsėjo. 1909, Leafy Darže. Willow 
Springs, III. Įženga vyrams 25c„ 
moterims Ir merginoms dykai. Bos 
duodamos visokios dovanos už juo
kingas imtynes, lenktynes , ir kitus 
pasirodymus. Visas pelnas Šito pik- 
nyko eis parengimui jubilėjfnio (25 
m.) seimo Sus. Liet Am. Chlcago- 
je; Ir juo daugiau 36ta kuopa turės 
pinigų,tuo puikesni seimą ji galės pa
rengti, tuo didesnę garbę padaryti 
lietuviams ir puikiau pasirodyti svie
tui. Todėl visi 1 lėtu vi a t turi būtinai 
atsilankyti šltan piknykan; kiekvie
nas tautietis Ir tautietė turi prigel- 
bėti išdabinti tą iškilmingą seimą, o! 
šitas piknykas yra geriausia proga | 
prLldėjlmui.

Važiuokit Archer Limits Iki Jolietj Mr.
karų, tada paimkite Joliet karus iki p°<2 Archer žve., 
Leafy Grove. Komitetas.

PIGUS
DIDELIS BALIUS. Parsiduoda pigiai 2 augštų su

Taipgi pajieškau
4 1 »-» 5 «• »» o rrllk

Ant Pardavimo.
Pigiai .parsiduoda galiūnas, lietuvių 

[apgyventoje vietoje. Atsišaukite pas 
savininką: 

John Rachael' 
548 So. Canal st arti 13-tos gatvės.

Pigiai parsiduoda bučernė 
sernė, lietuvių apgyventoje 
1343 N. Ashland avė., arti 
avė. Atsišaukti nurodytu

LABAI PIGIAI!
Išsiduoda nuomon keli 

po tris-keturis ruimus kiekviename 
gyvenime yra vana, gazas ir kitoki 
pagerinimai. Išduodama tiktai lietu
viams arba lenkams. 4

Susižinojimui meldžiame kreipties 
žituo antrašu: _

S Krisztopa
Chicago,

PARDAVIMAS.

vietoje. 
Milvaukee 
adresu.

gyvenimai

III.

Northampton, Mass. Draugovė fiv. Į riniu pamatu namas ir dviejų augštų 
Juozapo rengia balių “I^abor Day”, 1 medinis namas užpakalyje, kuriame 
6 d. rugsėjo. Balius prasidės 2 vai. telpa pagyvenimai po 4 kambarius, 
po pietų ir trauksis iki 11 vai. nak- gerame padėjime; išlieta asfaltu gat- 
tlss. J žengs: vyrams 25e. moterims v®, visi pagerinimai J -lisyti. Randos 
ir merginoms 10c. Širdingai kvle- atneša $600. Parsiduoda už $4^00. 
čia visus lietuvius ir lietuvaites iš (Namas yra ant Union st. arti 14-tos. 

musų ballun.
PAD4KAV0N®

šiuomi siunčiame 'širdingiausią 
"ačiū” visiems lietuviams ir lietu
vaitėms. taippat guod. draugovėms 
Ir jų sąnariams, kurie teikėsi atsi
lankyti musų plknykan-».22 d.- rug
piučio. 1909 m„ meldžiame ant toliau 
musų neužmiršti. Su pagarba,

Dr-vė Panų Ir Moterų šv. P. M. 
Rožanč.

• F. Maciejevska. pirm.
Veronika Grigaitis, rašt

Širdingai kvle-Įatneža $600. Parsiduoda už $4^00.

vietos ir aplinkinės atsilankyti Kitan- Atsižauklte pas:
Komitetas. | p. Foerster t Co.

151 La Baile st, Chicago,

Pajieškojimai. •
• Vaikinas, gerai išsilavinęs biznyje, 
paj ieško kokio nors darbo, taip, kad 
galėtų vakarais būti liuosu; išėmus 
subatą. nes noriu vakarais mokytis. 
Turiu paliudyjimus savo teisingumo. 
Meldžiu atsišaukti adreęu:

A. J. K.
3312 So. Halsted st., Chicago. III.

Pajieškau savo brolio Antano Ba
ris©, Kauno gub.. Panevėžio pavšeto. 
Pušaloto para p., Patukų sodžiaus. 14 
metų kaip gyvena Amerikoje; pir
miau gyveno New Yorko valstijoje 
ant fannų. Jis pats ar kas kitas 
malonės duoti žinią adresu:

Juoz. Barisas
2151 — 24th st., - Chicago, III.

Pajieškau savo sūnų Vincento Ir 
Bronislavo Ir dukters Emilijos Ste- 
ponkevičių. Sunal paskutiniame lai
ke gyveno San Francisco, o duktė 
Emilija New Yorke. Paeina iš Kau
no gub., Talkią miestelio^ Jie patys 
ar kas kitas malonės duoti žinią 
adresu:

Prane. Steponkevtčia
Box 17$, Melrose Park, III.

Pajieškau savo bfblio Bimano Smol- 
skto, Suvalkų gub.. Kai veri jos pav., 
Alytaus gmino, Liklškių kaimo, po 
tam gyveno Vilniaus gubernijoje. 20 
metų kaip Amerikoje. Kaip girdėjau, 
gyveno Baltlmore, Md. Jis pats ar 
kas kitas malonės duoti žinią adresu:

Jonas Smolskis
114 Riverdal® avė., Yonkers, N. Y.

Pajieškau Antano Kulikausko, ku
ris buvo Johaston City, 111. Išva
žiuodamas prašė manęs, kad užmokė
čiau už JI draugovėje, vienok dabar 
nuo jo jokios žinios negaunu ir neži
nau ar mokėti daugiau ar ne.

Ant Markevičius 1
Johnston City, III.Box

Pajiežkau savo draugų: Vinco Va- 
! šalčio ir Jono Paltanavičiaus. Abu 

ik Suvalkų gub., Judelių gmino, VI- 
žakio Rudos kaimo. Taipgi pajiež
kau Jono Kasparo. Suvalkų gub., 
Grižkabudžio parapijos. Sukertų so
džiaus. Jie patys ar kas kitas ma
lonės duoti žinią adresu:

Jonas Vasaitis
Halght Agric. Scbool, Muskegon, Mlch.

Pajiežkau savo draugo Jono Ku
činsko. Kauno gub.. Panevėžio pav., 
Medeikių vol., Vaitkunų kaimo. Gir
dėjau, buk gyvenąs Chicago, III. Jis 
pats ar kas kitas malonės duoti ži
nią adresu:

Peter Latvėnas _
249 — 3rd St,

1

111.

Reikalavimai
Reikalauju merginos mokančios 

glišką kalbą ir pažystančios raštą; 
turi kiek suprasti apie siuvimą mo
teriškų drabužių ir turi turėti gerą 
iškalbą apsiėjime su žmonėmis. Ge
ra mokestis ir nuolatinis darbas. At
sišaukite adresu:

J. Sviburs
238 So. Wood st. Corn Jackson Blvd.

an

Reikalauja agentų pardavinėjimui 
Ibtų miesteliuose Gary ir New Chi
cago, Indiana. Geras uždarbys. 
sišaukile pas:

New Chicago Real Estate
& Investment Co.

172 Washington st Room 613 Chicago 
Klauskite G. Lukas. Vakarais nue 

5 iki 8 vai, po nr. 90L, Loomis st. 
arti Taylor, o nedėliomis nuo 8 iki 
12 ryto, klauskite Umansky.
minėtose vietose galite ir lotus

Iš priežasties , padidinimo 
dirbtuvės Cleveland Worsted____
Co.. reikalaujame 50 merginų prie 
audimo mažinu. Uždarbis nuo 39 
iki 312 sanvaltėje. Ataižaukite pas:

J. F.' Deranek 
Broadway arti 55 gat, Cleveland, O.

* REIKALINGAS BUČERIS.
Reikalingas geras, tikrai savo dar-j 

bą žinąs bučeria; sugebus kalbėti lie- 
tuvlžkai, lenkiikai ir angli&kai. Mel
džiame kreiptis žiuo adresu: 
12022 S. Halsted st, W. Pullman, III.

At-

Virt- 
pirkti.

musų 
Mills

FARMOS! FARMOS!
Pirrite. Farmas Didžiausioje Ame

rikos Lietuvių Fermerių kolionijoj, 
kurioje gyvena jau daugelis lietuvių, 
žemė lygi ir gera, ne akmenuota ir 
ne balos. Puikiausia vieta žmogui, 
jiežkančlam geros ir nebrangios že
mės. Galima gauti lengvomis limo* 
kęst imis; reikia {mokėti mažą dalį, 
o kitą" galima išmokėti per daugelį 
matų, žemė derlinga, auga visokį 
javai: kviečiai, rugiai, vasarojai, bul 
ves Ir kiti. Tra žemės pagal upes ir 
ežerus, su tokiais-pat laukais kaip 
ir Lietuoju, todėl 
tą- žemę Naująja 
vakarinėje dalyje 
jos, nepertoll nuo 
vietinio miestelio 
žemė parsiduoda dabar po $8 00 ake- 
r 1 ir brangiau. ” 
dasižinoti ar apžiūrėti tas žemes, at
važiuokite ar susinežkite su manim, 
gyvenančių ant tų žemių, žiuo adresu: 

Antan Kledls,
Peacock, Mlch., Lake Co. ,

męs ir vadiname 
Lietuva. Ji guli 
Michigano raišti 
Chicagos, žale r»- 

Manlstee, Mich.

Norėdami daugiau

gižkam praktiškam žmogui be škic 
tarno tautybės surasti gerą vietą. 
Altuose valsčiuose padėjimų aprašy
mai atspausti visokiose kalbose ir 
lengvai suprantami reikalaujant bus 
pasiųsti apmokėta krasa. AJresas:

C. B. Schmldt, Room
Šalie Station^ Chicago,
Room U 60 Frisco, St. Loids, Mo.|

iivd La
III., arba

Reikia gabių ir no.'i n g y mokinių 
Lenkiškon Akušeri- 

. jos Mokyklon.
Ži'nas kursas. Geras mokiai, 

mas. kitus mokestis.
Dp mi Jin IsrHuft.

Mokslą ishma praloti kick- 
nenatne laike.

Pol sh College of Midvvifery
Dr. W. Statkiearica, Pree. .

•SS MIIwauke« avu., Dupt. L, Ch:cs-», liL

Vergavimas, i
žmonės, kurie per visą savo am

žių dirba naudai kitų žmonių, vadi
nasi vergais. * Beniaus lietuviai ver- 
gavo^p&nams, eidami baudžiavą. Ka
da laikai baudžiavos pasibaigė, tai 
vieni, kurie turėjo savo sklypą ±e- 

Į mės, buvo liuosi nuo vergybos, bet 
(kurie neturėjo savo žemės, turėjo Ir 
Tt Ti vergauti, kaipo darbininkai. Bet 

skirtumas terp tikrų senovės vergų 
ir darbininkų yra tas, kad šios ga
dynės darbininkas yra liuosu žmo
gumi, ir turi lygias teises su kitais 
ukėsais, ir gali |gyti turtą Ir nuo
savybę kokią tik nori, arba užsiimti 
vaizba ar prekyba, kokia tik nori, 
arba išmokti kok| amatą ar kitą pro
fesiją, kokią tik jam patinka. Bet 
ir šiandien žmonės, kurie nepaisaat 
ant aplinkybių ir draugiško surėdy
mo žmonijos, yra vergais, ir neturi 
drąsos ir viltijfts pagerinti savo ir sa
vo šeimynos būvį.

Toki varguoliai paprastai nieko ge
resnio nežino kaip kruvinai uždirbtas 
pinigus nunešti | karčiamą, pragerti 
iki paskutinio cento, o potam rugoti 
ant neteisingumo surėdymo draugi
jos. Bet jie užmiršta, kad nieks kits 
kaip tik patys kalti savo vergovei.

Pažiūrėkime tik | skaitlių saiiunų 
užlaikomų musų žmonių, o nusiste
bėsime kiek pinigų išmoka musų bro
liai lietuviai už nelaimingą alutj Ir 
degtinę — vien ant Bridgeporto. Chi- 
ragoj galime rokuoti,»kad kas metą 
mažiausiai pusė -milijono ' ' 
sų vargdieniai praleidžia 
Už tokius pinigus šimtai 

(Jėtų nusipirkt kas metą 
mus, kurie išmokėjus? 

| nuo sunkaus darbo.
Daug lietuvių, kurie nenori, būti 

'vergais visą amžių/ jau nusipirko 
•sau tokius namus kokius išgalėjo, 
jeigu turėjo mažiau pinigų, tai pirko 
nors mažus namelius, kad nsmokėti 
randos ir tokiu budu kiekvieną už
dirbtą centą apversti savo naudai. 
Bet yra dar daug žmonių kurie ne
gali suprasti, kad mokėdami randą- 
yra vergais, ir kad kuogreičiav pirks' 
locną namą, tuo greičiaus padės jia- 
matus savo gerovei. \ -

Visi, kurie pirko pas mus namas 
yra muml dėkingi, ir todėl kviečiamą 
visus lietuvius, kad ateitų j mu^ų 
banką ir persitikrintų, kad jie nerėk 
kalauja

dolerių mu- 
karčiamose. 
žmonių ša
pu iki us na- 
paliuosuotų

daugiau randus mokėti.

.
lubų kampinis mūrinis na-; 
pagyvenimai. Lctas $5x14$. 
' ' ‘ ‘ ‘ 1 .... $3700

3) 2
mas. 6
randa $45 ( mėnesį. Kaina

11) 2 lubų, puikus medinis u amas. •' 
I Randa $28 | mėnesi- Kaina .. $2500.

13) Medinis namas, 9 ruimai, 2 pa
gyvenimai. randa $20 j mėnes|. Kai- 
na ........-....................    .$1700.

15) Mūrinis n-jnas 2 pagyvenimai,
9 ruimai. Kaina -------

17J
Lotas

18) 
pėdų.

20) 
ture, 
na .

Mūrinis namas geroj 
25x131 pėdą. Kalu ..

.ledinis namas. Lotas
Kaina .......................... .

$2000. ■ 

vietoj.
$2200.

25x125
11400.

3 lubų mūrinis namas, su krau- 
Randa. $78 | mėnesi- Kai.

.........................................  1169$

23) Mūrinis namas, '6 kambariai, 
arti musų b&nkos. Kaina . ...j $1500. .

51) 2 lubų mūrinis namas. Krau
tuvė su 4 ruimais ir Ji pagyvedimal 
po 4 ruimus. StaldaC Kaina $4500.

52) 8 ruimų mūrinis namas, 2 pa
gyvenimai. Kampinis. Lotas 33x147

I pėdas, arti Halsted st. Kaina $2300.

56) Puikus 2 lubų mūrinis namas;
3 pagyvenimai po 6 ruimus su mau
dykloms ir 6 ruimų gražus murinta 
namelis užpakalyj. Randos neša $57 
į mėnesį Kaina ...................... $5700.

57) Labai gražus mūrinis namelis,,
aukštas ponam i s ir viškai. Į Užpa
kalyje staktas. Lotas 27%xl27% pė
das. Kaina .................................  $2000. \

60) 6 ruimų mūrinis namas. Lo> 
♦•n 25x125. Kaina .................. $1200.-

1 61) 6 ruimų mūrinis namas. Ia> 
tas 27^x127^. Kaina ......... $2106.

64) 2 lubų mūrinis namas. Saliu-( 
Inas ir 3 pagyvenimai po, 4 raimus. |
Randa $540 į metas. Kaina $5000.

65) 
pėdų.

78) 
gyvenimai po 6 kambarius. 
25x135. "
Kaina

Kampinis -bizniui lotas. 52x130
Kaina ........... 32000.

2 lubų mūrinis namas.

Randa 322. Arti.

2 pa- 
Lotas į 
parko į 
32500. į

76) 2 lubų medinis namas. Lo- 
fhs 25x125. Ant West Sldes, arti 
parko. Kaina ...........................   $1900.

7,7) 2 lubų namas. 4 pagyvenimai. 
Randa $32 Į mėnes|. ant Bridgepor- : 
to, arti parko. Kaina .......... $2500.

78) 2 lubų medinis namas, į pa
gyvenimai 5—6 ruimai. Lotas’ 25x 
125. Randa $2$ | mėnesi Kai
na ,...................................  'i $2600.

80) 2 lubų medinis namas. 2 pa
gyvenimai po 6 ruimus. Lotas 25x 
125. Randa $25. Kaina.......... $2400.

81) 2 pagyvenimų įpėdinis namas.
Lotas 25x125. Randa $21. Kai
na .......................................  $2256.

Ukininkystei Žemes.
Pasiturinčiuose Rock Island-Frisco 

Valsčiuose Texas, Oklahoma, New 
Mezlco, Kansas, Arkansas ir Mlsaourl 
yra daugelis tūkstančių akrų derlin
gos gerai drėkinamos žemės, šitie 
akrai laukia TAVĘS juos išdirbti. 

Trey, N. Y. Mums linksma bus pagelbėti <ener-

Jis

PASARGA. Kąs nori nusipirkt 
sau lot# pigiai, tegul ateina, pas mus.

A.OIszewskl
3252 S. Halsted St»
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PIRMA LIETUVIŠKA RANKA AMERIKOJE
3252 SOUTH HALSTED STREET, Kampas 336ios, CHICAGO, ILL

A. OLSZEYVSKIS, Savininkas.

ŠITA BANKA skolina žmonėms pinigus pirkimui namų ir lotų mieste Chicagos nuo ma
giausios iki didžiausios sumos.. Jeigu perki namų ar lotų, o neturi visų pinigui ateik pas mus, 
o męs tau juos paskolinsime už prieinamų procentų ir ant lengvų ižmokesčių.

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

ŠITA BANKA taipgi parsamdo žmonėm* skryneles (Bo*es) pasidėjimui pinigų už $3.00 
metams, šios skrynelės taip yra apsaugotos, kad prie jų ne ugnis nė vagis negali prilįsti.

ŠITA BANKA parduoda namus ir lotus lengvais išmokėjimais. Jei nori pirkti namų ar 
lotų mieste Chicago, ateik pas mus, o męs tau surasime tų kų norėsi ir kų jieškai.

ŠITA BANKA apsaugoja nuo ugnies namus, biznius ir naminius baldus turtingiausiose 
Apsaugojimo (Insurance) Kompanijose. Taigi apsaugoja ir gyvastį bei susižeidimų (“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. i

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.

BANKOS VALANDOS.
Mus»j Banka yra atdara priėmimui, išmokėjimui ir siuntimui pinigų ir SifkorSių kas

dien nuo 8 valandos ryto iki 9 valandai vakaro, o neJ?Mieniais ir šventomis dienomis nuo 9 
valandos ryto iki 9 valandai vakare.

Olsaewskis pats Bankoje.buva šiose valandose*
Šiokiomis dienbmis: . « r '

Nuo 8 valandos ryto iki 6 valandai vakare.
Nedėldieniais ir šventomis dienomis:

Nuo iii valandos ryto iki 4 valandai po pietų.
Pagedėliais:

Nuo 8 iki 9 valandos ryto iki 1 valandai po pietų ir , '
Nuo 8 iki 9 valandai vakare.
Norintieji su patim Olszewskiu asmeniškai (asabiškail'pasimatyti malonės kreiptis augš- 

čiau nurodytose valandose. ■*. . . • •
GYVENANTI tolymesniuose miestuose kreipkitės prie musų laiškais adresuodami.

A. OLSZEVVSKI
3252 SOUTH HALSTED ST.

Knygų Kataliogas h* karės maskolių su turkai* Chica- 
go, III. 1906, pual. 81.........................20c

r --a-

No. 257 Kun. G ramu los raštlnyčlo- 
J* Komedija vienai** akte. Parašė 
kun. Fr. Hudov. Gružai parašyta ko
medija. tinkanti pen-tatymui. Chlca
go, UL 1906, pusi. 14. .................. 15c

No.2*2 Mlndaugi* Lietuvos kara
lius. Istoriškas paveikslas 5 se aktuo
se. Lenkiškai parašė Julius Slovrao- 
ki. Lietuviškai vertė V. Kapsas (Dr. 
V. Kudirka). Chicago, UL 1900, pu* 
lapių 8*...............   25c

No. 286 Pirmi žingsniai. Drama k* 
turiose veikmėse. Parašė Br. Var* 
šas. Drama parašyta iš revoliucijos 
judėjimo Lietuvoj. Chicsgo, III. 1909. 
pusi. *07..................  20c

smo drama. Parašė R. Bracco. Vert* 
K. Puida. Veiksmo vieta —Neapolis. 
Šių laikų atsitikimas. Chlcago, m. 
1908, pust 33........................................10c

No. 302 šiaurės Karžygiai. Keturių 
veiksmų tragedija Parašė H. Ibsen. 
Iš rusų, lenkų ir vokiečių vertimų ver
tė K. Puida. Veikimas atsibūva Nor
vegijos Šiaurėje karaliaus Eriko Kru
vinojo Kirvio laikuose. Chlcago, IIL 
1908, pu>L 77......................   25c

No. 331 žilė galvos — velnias vuo- 
dsgon. Komedija vienama akte. Pa
gal lenkiškų sutaisė M. P—is. Chi
cago, IU. 1902, pusi. 3L.................10c

No. 381 Gyvybė .(kantatas) ir kitos 
trumpos poemos. Parašė Jonas Vi* 
koėka. Telpa čia eilės: Gyvybė, Iš
tvirkėlis, Vylius, 3 sonetai, Proverbai 
ir Jautimai. Chlcago, I1L 1907, pu* 
lapių 41..............................................  15c

No. 397 Koptos kančlo* Eilės. Pa
rašė Liepuka* Chlcago, 111. 1909, pus
lapių 28.....................................................10c

CHICAGO, ILL,

jų, gimdančių visokias ligas pas žmo
nes, jų susekimas, vystymusi ir tt. 
Su paveikslėliais. Chlcago, IIL 1905, 
pusi. 113................    30c

No. 548 Oras, Vanduo, šviesa Ir gi
luma. Lekcija Prof. Blochmann'o. Su
taisė Šernas. Visiems suprantamai ap
rašyta ypatybės chemiško ir fiziško 
proceso/ aiškesniam parodymui kurio 
yra datigelis tam tikrų paveikslėlių. 
Chlcago, IU. 1907, pusi. 138. .... 40c

No. 566 Senų gadynių išnykę gyvi 
sutvėrimai. Pagal Hutchinžonų sutaisė 
bernas. Bu paveikslėliais. Aprašo s* 
niausiu gadynių Įvairius sutvėrimus, 
gyvenusius ant žemės dar prieš atsi
radimų žmogaus. Šiandien tų sutvė
rimų kanu* žmonės, kasdami gilius 
šulinius, kanalus, arba imdami iš že
mės anglis, janda giliai palaidotu* ž* 
mėje. Tūlų sutvėrimų atrado čielus, 
nesugadintus kurnu, užklotus kelioli
kos sieksnių storio žemės eile. Jie 
yra šiandien išstatyti {vairiuose mažė
juose, iš kurių žmonės mokinasi p* 
žįsti, kaip sena yra musų žemė. Mok
slinčiai, pagal storumų ir senumų že
mės sluogsnių, kuriuose tų sutvėrimų 
kunus randa, gali spręsti, kaip sena 
yra musų žemė ir kaip-seniai žmogus 
snt jos atsirado. Chlcago, III. 1900, 
pusi. 370. ........................  *1X0
Apdaryta. .... ..................... *145

No. 436 Revolluę^oa daino* Suran
kiotos iš visur 2ė dainos naujos g* 
dynės iš revoliucijos atbalsių. Chlca
go, IIL 1908, pusi. 10.............  15c

No. 442 Svajos arba vaizdas sieki
mo augėtybė* Tragodlja-poėm* Pen
kiuose aktuose. Parašė Jonas Vlakoė- 
k* Yra fantastiškas piešinėlis, para
šytas sceniškoje formoje. Chlcago, IU. 
1907. pusi. 135. .... ... j................40c

N* 471 Akyvi apsireiškimai sviete, 
J kuriuos žmonės nuolat žiuri, bet jų 
gerai nesupranta. Bu 7 paveikslėliais. 
Labai naudlaga knygelė tiems kurie 
nori sužinoti, iš \o darosi žalbaL 
griausmai, lietus ir sniegas. Kas yri 
debesiai, ant ko jie laikosi ir tt. Chl
cago, IIL 1894, pual. 79.................. 25c

No. 472 Apsireiškimai atmosferoje 
arba meteorolo^ij* Pagal profesorių 
Vojelkov’ų nutaisė Bernsui. Aprašo, Iš 
ko susitverta ore žžlbaf Ir griaustiniai, 
nuo ko atsiranda ant dangaus įvai
rios šviesos Ir šešėliai, Ir daugybė 
kitų įvairiausių ore apsireiškimų. Pla
čiai ir labai suprantamai paaiškint* 
kaip galima sužinoti oro permainas Ir 
daug kitų įdomių dalykų, Klekvl* 
nas aprašymas, aiškesniam suprati
mui, parodytas ant paveikslo. Norin
tiems arčiau susipažinti su oro ypa
tybėmis, verta perskaityti. Chicago, 
III. 1907, pual. 23*.......................... 75c
Apdaryta. ...........................................*1.00

No. 473 Apie žemę Ir kitus svietus, 
jų buvj ir pabaigų. Pagal Heilpernų, 
Falbų ir kitus sutaisė šernas. Aprašo, 
kas yra žemė, iš ko * susideda, ant 
ko laikosi ir kaip sukaai. Kas yra *m* 
lė, žvaigždės, mėnulis, planėtos, ko
metas ir kitos retai matomos žvaigž
dės. Bu 30 astronomiškų paveikslų. 
Yra tai vienatinė knyga. Iš kurios 
žmogus tikrai galt apsišviesti. Chic* 
go, III. 1896, pusi. 255..................... 75c
Ta pati apdaryta,.......... .  *1.00

nupuolimo Rymo viešpatystės. Chie* 
go, III. 1904, pust 305.................... *1X0
Drūtuose apdaruose. ..................... *145

No. 851 Apie turtų išdlrblmų. Pa
rašė Bebram. Verti S. M. Veikalas 
gvildenantis politiškų ekonomijų. Ko
kiais keliais išsidirba tortai, kaip jie 
susikrauna ir kaip atsiliepta ant gy
venimo draugijos. Chicago, IIL 1900, 
pusi. 139. .................... r......................... 35c

N* 856 Aukos Kario Dievui. Para
šė Jonas Gražys. *1 knygelė aprašo, 
kokios kada buvo karės, kaa buvo jų 
prležasčla, kiek blėdles padarė ir daro 
žmonėm* ir kas J jų* žmonljų stumi* 
Chicago, III. 1902, pusi. 40........... 10c

No. 861 Dr. J. Basanavičių* Lenkai 
Lietuvoj* Iš rusų kalbos vertė V. 
Gintautą* Nurodymai, kaip lankička 
kalba sunaikino Ir sudemorallzavo 
Lietuvę ir kaip ji kenkia lietuvystei 
s ui y g šiai dienai. Chlcago, III. 1903, 

<1-.... ............................... ....

No. 907 Kaip žmonės su ponais ko
vojo? Sodiečių sukilimai Ispanijoje 
XV amžiuje. Anglijoj XVI amžiuje. 
Parašė A. J—tls. Chicsgo, 111. 1908, 
pusi. 34. 10c

No- Lietuviška* 8*pninyka* 
surinkta* iš daugelio svetimų sapnį* 
nykų ir sutaisyta* pagal tikrų perai*, 
kai • egiptiškų sapntnykų, su aprašy
mu planetų atspėjimo ateities. G* 
rišusiai išguldo visokius sapnu*, k* 
kie tik. žmogui prisisapnuoti galu Chi
cago, IIL 1895, puųl. 205.............. 4.; 500
Ta* pats drūtai apdaryta*..............C5e

No. 1457. Dangaus Augštumas Ir 
žmogaus Senumas; Anykščių Šileika 
Ir daugelis naudingų žinių. Sutaisė 
P. M. PusL 112. ............................ 15c

No. 1515 Naujas pilnas Orakulas 
arba knyga burtų, njonų Ir visokių p* 
slapčių ir pfektiška C. C. St. Germain 
Delnažlnystė, su paveikslėliais. Su
rinko ir išguldė iš svetimų kalbų J. 
Laukis. Yra .tai didžiausia ir praktiš
kiausia- moa\* knyga, burtų Ir delift- 
žtnystėe mokslo. Formatas 6x9 co
liu* ant viršaus apdarų kolorlucftas 
paveiksiąs burtininko ruimo. Chica- 
go, 111.1904, pusi. 412. *2X0
Apdaruose.............................................*3X0

N* 553 Paėjima* organiško tvisto. 
Pagal Bltner) sutaisė Šernas. Knyga 
didejy moksliškos vertės. Ji aprašo 
t*ėfTmųsl viso sutvėrimo ir visų gam
tos sutvertų daiktų; parodo, pagal ** 
Blausius ir giliausius žemės sluog* 
nlu* daug milijonų metų atgal gyvo- 
nusius ant žemės augmenis, vabalus, 
žvėris, paukščius ir tL Su paveikslė
liais. Chicago, hl. 1905 pusi. 137. 35c

No. 559 Svieto pabaiga. Iš rusiško 
vertė Pr. Siūlelis. Kas nori atsižino- 
ti, kada bus svieto pabaiga, tegul per
skaito šių knygelę. Chlcago, IU. 1902, 
pusi. 3L........................................  10c

No. 597 Žvėrys Ir Žmogų* Pagal 
Schmehl*] sutaisė’ Šernas. 7~ 
apie subulavojlmų kūno visokių tvė
rių, paukščių, sųnarkojų. žarnapilvlų 
ir žmogau*. Kiekvienas žvėris arba 
gyvis aprašytas kas sau su visomis jo 
ypatybėmis ir kokių gyvtnų giminę 
jis tveria. Su paveikslėliais. s Chica
go, UL 1906, pu*L 313...........  *1X0
Apdaryta.............................................*145

N* 606 Airija. Lapai iš istorijos 
Airijos. Paraše A. Janulaitis. Chica
go, IIL 1908, pusL 53. **..., .... 15c

No. 921 Labdarybė pirmlaus Ir 
bar. Parašė P. Lafargue. Vertė „ 
N—ės. Telpa čia: I. Senovės pagonų 
labdarybė, JL Vyskupų ir vienuolių 
labdarybė ir IIL Buržuazų labdarybė. 
Chicago, IU. 1908, pusi. 36..............10c

da-

No. 1521 Paslaptys Magijos bei Spė- 
rltizmo šviesoje mokslo. Pagal sve
timus šaltinins lenkiškai sutaisė F. J. 
Lietuviškai vertė J. Lauki*. Yra tai 
išaiškinimas monų darymo, šioje kny
goje atrasite visas monų ir burtų pa
slaptis ir jas suprasite, nes aiškini 
aprašytos ir paveikslais parodytos vi
sos slaptybės ir budai jų darymo. Chl
cago, III. 1903, pnsl. 262, ...... 50c

No. 925 Moteris fr Jos vieta žmoni
joje. Parašė J^ Laukis, šita knjgelė 
aiškina moterų klausimų, todėl yra 
akyva perskaityti moterims ir vy
rams. Kalbėtojai joje atras sau daug 
medžiagos. Chlcago, UL 1908, pusL 47. 
Kaina,................................................. isc

No. 94* Priedelis prie lietuviško 
klausimo. Raštelis gvildenantis lietu
vystės reikalus po valdžia Rusijos ir 
po jtekme lenkystės. Chlcago, III. 
1905, pual. 38............    10c

No. 1525 Rankvedls gromatų rašy
mui. Knygelė pamokinant, kaip ra
šyti gromatas j firmas, pažįstamus, 
gimines, prietelius, mylimus ir myli
mas prieš apal7odLnų, j ponus, kuni
gus, vyskupus ir kitas augštos 1 uo
tuos ypatus. Pasveikinimai ant Nau
jų metų, dienoje varduvių, gimimo ir 
kituose atsitikimuose. Chlcago, III. 
1895, pusi. 115. 35c

No. 970 Tautiškos Politikos Knygy-
- j n4,,B- Telpa čia Rusijos policijos vieš- 

Mokataa P&tAvlmas, pen-ekiojlmas ypatos lais-
vės, draugijų ir susirinkimų, laisvės 
žodžio ir sųžinės. Ir kame išganytam* 
Chicago, UI. 1907, pusL 47..............1P;

No. 1102 Auginimas Ir maitinimas 
mažų kūdikių. Parašė Dr. J. Kuli* 
Chicago, UL 1907, pusL 28. .... 10c

NAUJAUSIOS KNYGOS, GAUNA 
MOS “LIETUVOS” REDAKCIJOJ

■ a5 ADOIENA, Gyvenimo piešinė 
lis Šatrijos Kajanos. Adomienė t»r 
nauja po dvarus aukle. Paauginus 
vaikų viename dvare, eina j. kitų. 
Graži ir užimanti apysaka iš gj veln
ino. Vilnius 1908, pusi. 24. kalas 10c.

-Į.

No. 4 Alium* ir kitos pasakos Guy 
de Maupassanc’o, vert* J. Laukia. 
Telpa šios pasakos: L Alluma, 2. N* 
tikri brangieji akmenys, 3. Baimė, 
4. Du maži kareiviai, 5. Dienynas pa
dūkėlio, 6. Mėnesienoje, 7. Vaidufys, 
8 Užšalusio j padangėj, 9. Atsikirti
mas, 10. Vienatvė, 11. Tėvas ir aunu* 
tr 12. Rožė. Guy de Maspassant yra 
vienas iš geriausių raštlnftikų pasakų 
iš žmonių gyvenimo. Chlcago, Iii. 1908, 
pusi. 130. .... •*.. 360

No. *7 Lietuviškos pasakos (vairios. 
Surinko Dr. J. Basanavičius. Dalis -I. 
čia telpa 141 labai gražių, juokingų, 
išmintingų k žingeidžių pasakų. Chl
cago, Iii. .1903, pusi. 280............ *1J25
Drūtai apdaryta...............................*1X0

Na. 68 Lietuviškos pasakos įvairios. 
Surinko Dr. J. Basanavičius. Dalis It 
Čia telpa 205 labai gražių ir juokingų 
pasakų, bovljsnčlų kiekvienų skaity
tojų ir klausytojų ir labai naudingos. 
Chlcago, IU. 1903, pual. 330. .... *145 
Drūtai apdaryta...............................*1.50

No. 98 Pragaro atgijimas. Parašė 
L. Tolstoi. vertė Z. A. Kritiškas pi* 
šinys dabartinės draugijos tvarkos 
alegoriškai parašytas, Chlcago, IU. 
7908, imsi. 22.......................................... ioc

Na. 100 Pasaka apie kantri* Alenų, 
dukterį turkų ciesoriaus Antonijaus 
kuri per 22 metus' vaikščiodama po 
avletų, daugybę bėdų i> vargų išken
tėjo. Antra laida. Iš lenkiško vertė 
A. Olševakls. Chlcago. III. 1902, pus- 
l*Pių *«.................................  20o

*1X0

No. 69 Lietuviškos pasakos įvairias. 
Surinko Dr. J. Basanavičius. Dalis III. 
čia telpa 202 dar gražesnės ir juokiu- 
gesnės pasakos. Chlcago, 111. 1904, 
pual. 333.......... ........................L.... *145
Drūtai apdaryta...............................*1.50

No. 103 Pasaka apie Adomų Ir JI* 
vų. Priedas prie sulyglramosios my- 
thologtjos. Parašė Paul Lafargue, pa
gal vokiškų vertimų lietuviškai sutai
sė P. Miškinis. Chlcago, UI. 1908, pu* 
lapių 31.......................................  .... 10c

No. 630 Ethnologija arba mokslas 
tple žemės tautas. Pagal Dr. M. Ha- 
borlandų paraiė šernas. Su paveikslė
liais. Yra tai svarbiausia moksliška 
knyga apie visas musų pasaulės žmo
nių veisles. Ji parodo visų viešpatys- 
»ų, visų žemės kraštų ir net mažiau
sių šalelių žmones tr jų paveikslu*. 
Aprašo jų kilmes, parvų, tikėjimų, pa
pročius, užsiėmimų ir abelnal viskų. 
Kas neri pilnai pažinti žmonių isto
rijų, tegul perskaito šių knygų. Chl
cago, IU. 1903, pusi. 667. 
Apdaryta. *2.50

No. 480 Biologija arba mokslas aplo 
gyvus daiktus. Pagal profesorių Nu* 
bailinu sutaisė Šernas. Mokslas, ko-’ 
klu budu radosi gyvi sutvėrimai ant 
musų žemės, kaip jie vystėsi, pradė
jus nuo našų vabalėlių, iki daėjo lig 
paukščių, žvėrių ir paties žmogau* 
Su paveikslėliais. Chlcago, III. 1901, 
pusi. 147........................   4fic

No. 490 Dvi Kslionl | Tolimų šiau
rų. Sutaisė S. Matulaiti* Labai žin
geidus ir naudingas aprašymas iš ke
lionės į šiaurės poliusų. Chlcago, Iii. 
Kaina..................v..................................20c

Ncu-507 Gamtos Istorija Pagal Bert 
e«*<ė Dr. A. Bacevičia. Knyga su dau
geliu vabalų, žuvių, žmonių, medžių 
ir akmenų paveikslėlių; trumpai, aiš
kiai Ir suprantamai Išaiškina gamtos 
istorijų, ypač tuos dalykus, | kuriuos 
žmonės žiuri, bet jų gerai nesupranta. 
Chlcago, III. 1903, pusi. 209.......... 50c

No. 1135 Hygiena arba mokslas apie 
užlaikymų sveikatos. Pagal Bernesų, 
D-rų Noll ir kitus sutaisė darnas. Kas 
jų su atyda perskaitys, pataikys ap
sisaugoti nuo visokių ligų, užlaikyti 
čielybėje savo sveikatų, pailginti sa
vo amžių ir užauginti sveikus ir tvir
tus savo vaikus. Chlcago, III. 1897, 
pusi. 133.-.................................. . .... 35c

No. 1140 lėalvystymaa vaisiaus gy
vūnų. Parašė Dr. *J. Kulis. Su dau
geliu paveikslėlių iš embrloliogijos. 
Chlcago, IIL 1907, pust 21........... 10c

No. 1157 Koks privalo boti veikų 
auklėjimas? Raukius rašt(_, parašytų 
D-ro J. Šliupo. Chlcago, Iii. 1908, pu* 
laplų 9L..........................  .... .... 25c

No. ATT ALBA PRINCEPS. Ver
timai Pr Siūlelio. čia telpa šios 
gražios apysakos: 1) Attalea Prin
ce ps; 2) Kas pergalės; Ji) Pieme
nukas; 4) Kraujas; 5) Du paveik* 
lėliai iš baudžiavos; 6) šuns likimas; 
7) Skrandos Istorija. Vilnius 1906. 
Puslapių 69. Kaina .... 15c.

No. c25 EMIGRACIJA. Iš darbi
ninkų gyvenimo paveikslėli* Para
šė J. SUburi* Brooklyn, N. Y. 190* 
pusi. 47. Kaina............................... 15c. :

No. *41 Geografija arba žemės ap
rašymą* Pagal Geikle, Nalkovskj ir 
kitus sutaisė šernas. Su paveikslė
liais. Aiškiai ir suprantamai aprašo 
musų žemę, jos pavidalų, didumų ir 
ųlatnmų; jos kalnus, jų vardus, augš- 
M. vulkanus, metančius Jš savęs ug
nį; iš kokių sluogsnių susideda žemė, 
kur ir kiek joje yra angHų, geležies, 
aukso, druskos ir kitų gėrybių; kiek 
marių, ežerų, upių, jų vardaL plotis, 
gylis; kokie kuriuose vandenys: sū
rus, prėski, kartus; kokie juose gy
vena gyvūnai Ir tt žemė apnašyta da- 
llmis: išskaitytos visos viešpatystė* 
karalystė?, kunigaikštystės, respubli
kos Ir tt Klek kurioje žemėje yra 
gyventojų; kokie jų tikėjimai, kalbos, 
papročiai, užsiėmimai, pramonės, iš
darbiai, ir tiesos; kokie miestai, su 
klek gyventojų, fabrikų, pramonių; 
kur kokie orai: šalčiai ar karščiai, 
lytus ar giedros; kur koks Ilgis di* 
nos ir nakties. Knyga didelė 6x9 co
lių. ant geros standžios popleros spau- 
dinta. Chlcago, IU. 1906, pust 469. 
Kaina...................................................*2X0

No. 1176 Pamatas Visokiai Refor
mai. Vadovas sveikatai, turtui ir lais
vei Populiariškas raštas apie kiauši
nių valgybo* Parašė Otto Carąue. 
Su raštininko leidimu vertė J. Laukis. 
Knygutė nurodo, kad mėsa ir kal-ku- 
ris kitL taip pavadinti dilginanti val
giai yra netinkančiais žmonėms mais
tais. Chlcago, I1L 1907, pusi. 111 30c

No. 1209 Angliškos Kalbos Vadovė
lis tiems, kurie nori trumpu laiku pra
mokti angliškai susikalbėti kasdieni
niuose reikaluose. Sutaisė J. Laukis. 
Antra pataisyta laida. Chlcago, III. 
1908, pusi. 90. ..................................... 25c

No. 1210 Aritmetika. Sutaisė S. 
Bkačkauskas. Lengvas būdas išmokti 
skaitliuoti (rokuoti). Knępga padalyta 
j penkis skyrius. Skyrius I — Apie 
skaitlius. Skyrius n — Trupiniai 
Skyrių* III — Dešimtiniai trupiniai. 
Skyrius IV — Prilyginimai ir propor
cijos. Skyrius V — proporcijų prieva- 
dinės. Chlcago, I1L 1897, pusi. 104. 25c

Ta pati apdaryta audimo apdaruose, 
parašai ant nugaros ir šono......... *2X0

No. 655 Istorija abetaa. Dalis L 
Nuo seniausių laikų Chlnijos — 2800 
m. pr. Kr. iki galutiniam išdalinimui 
imperijos Aleksandro Makedoniškojo 
146 m. pr. Kr. ourašė Dr. A. Bacev4- 
čia. Su paveikslais, parodančiais tų 
laikų plranidas, sienas pilių, tvirto
vių; typus kunigų ir kareivių. Hiero
glifus Akkadų rašto ir tt Chlcago, UL 
1904, pusi. 498................................... *1.00
Ta pati tvirtuose apdaruose. ... *145

No. 1300 Rankvedys angliškos kal
bos. Pagal OSeudorfų, Harvey, Max- 
well ir kitus surašė J. Laukis. Yra 
tai praktiškiausia knyga išsimokini
mui angliškos kalbos pačiam per sa
ve be pagalbos mokytojo. Chlcago, IIL 
1906, pusi. 307.......... .... .... *145
Apdaryta.................................................

a46 Į SVIESA PER ASARAB. apy- ! 
saka Šatrijos Raganos iš gyvenimo į 
Juozuko lankančio mokyklų. Vilnius 
1908, pusi. 50, kaina ...........  15c..

672 KAIP LIETUVIŲ SKNOVEJB 
VANDENIMIS KELIAUTA. (Iš “Li* , 
tuvių Tautos”). Parašė J. Basana
vičius. Vilnius 1908, pusi 14 (dide^ 
llo formato 7x10). Kaina...........30c.

689 MEDŽIAGA L. Ivinskio biogra- j 
f i jai. Spaudon prirengė Dr. K. Gri-' į 
nius, (Iš “Lietuvių TantosT). Vil
nius 1908, pusi. 23 (didelio formato < 
7x10). Kaina /.■ . 35c.

a99 PELKES. Apysaka iš lietuvių 
darbininkų gyvenimo Amerikoje. Pa- 
rašė U p ton Sinclair, lietuvių kalbon t 
išvertė Kazys Puid* 
pusi. 468, kaina

šiurių ndiuou 
Vilnius 1908, ,
............ *145.

No. 208 BALTRUS TURAZETUS.
Drama trijų veikmių" iš darbininkų 

gyvenimo paimta. Parašė P. I ang- 
man Vertė A. M-čy* Brooklyn. N. 
Y. 1909. Pual. 81. Kaina 20c.

i

No. 286 PIRMI ŽINGSNIAI Dra-! 
ma ketjjoriose veikmėse. Parašė Br., 
Vargšas. Drama parašyta 'M revo-į, f 
liucijos judėjimo Lietuvoj. Chicago,, 
III. 1909, pusi. 50. Kaina .......... 20c.] it

No. 27 Gyvenimo mokykla. Parašė 
Orison Bvett-Mafden. Lletuvtškon kal- 
bon išvertė K. žegota. Užrašai pagar
sėjusių žmonių. Labai naudinga kny
ga. Didelio formato. Chlcago, IIL 
pusi. 235. 
Apdaryta

No. 35 Gyvenimo vaizdeliai, suside
danti iš devynių sekančių gražių paaar 
kaičių: AtsisveiKinima* Vagis, Kas 
kaltas. Gatvės valkaL Paparčio ii* 
da* Miško sargas. Signalas. Keleivi*. 
Būvio esybė. Chicago, III 1902, pu* 
tapių 99. ... . ........................ .. . lėc

No. 43 Ii gyvenimo lietuviškų Vė
lių bei Velnių. Pasakos surinktos d-ro 
J. Basanavičiaus. Šioje knygoje telpa 
keli šimtai gražių pasakų, apie rojų 
(dangų), čyščių. peklų; apie giltinę, 
marų, cholerų; apie dvasias (dūšias), 
velnius,.jų vaidirf’mųs! 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 tarinę Prūsų lietuvių; 
Dzūkijoj — pagal tarmę dzūkų ir tt 
Chicėgo. UL 1903, pusi. 470. Popleros 
apdaruose. ................ <1-#®
Audimo apdaruose.......................... *2.00

,v iš mano atsiminimų. (Su lu- 
torfuJa pav.J Parašė Dr. Vincas Pi* 
tariš. Spaudon parengė d-ras J. Bas> 
navičiua v,*tųs bijografiški aptpasa 
kojimai ksu-Kurių Lietuvos vietų. Chi 

. cago. (U. 1905, pnsl. 301..........t... 75a

No. 70 Lietuviškos pasakos įvairios. 
Surinko Dr. J. Basanavičius. Dalis IV. 
Chlcago. 411. 1905, pusi. 299. šioje da
lyje, teip kaip tr pirmesnėse dMyse 
Dro. J, Basanavičiaus surinktų pasa
kų, telpa kelt šimtai užimančių ir Juo
kingų pasakų. Kiekvienas, nusipirkęs 
iš paminėtų knygų I, n, III ar IV 
dal£ tarėa psi visų savo amžių noiš- 
semamų pasakų turtų.......... .  *145
Drūtai apdaryta. ..............................*1X0

Ne. e71 -alkrodlnlnko atminimai. 
Pasak Erkman-šatrijanų sutaisė 8. M. 
Paveikslas iš Napoleono 1 paskutinių
jų kariavimų. Chlcago, UL J.9C7, pu* 
lapių 44...................  13o

No. 7* Maxim Gorki j. Pasakojimai. 
Iš rusų kalbos vertė A. L—is. Turi
nys: Giesmė apie sakalų. Nenaudėtts, 
Makaras Audra, Rudenyj, Dvidešimts 
šeši ir viena. Chlcago, IIL 1906, pu* 
lapių 103. .............     25c

No. 90 OIrtlpa. Graži apysaka iš 
laikų savitarpiais karės šiaurinės 
Amerikos indijouų. Vertė A. Olšev-

UI. 1906,

y

>. a44 Ii Gyvenimo Samojėdų. 
) LLzdlniukus' ir kiti naudingi pa
tinimai. .... .... .... ........... ---

simiutmaL) Parašė Vsevotod Garšin. 
artė A. Lalis. Užimanti pasaka iš lai-

No. 97 Pamokslai Išminties Ir tei
sybė* išguldlnėtl galvočių visų am- 
žlų Lietuvos valkeliams Parašė kuo. 

U SfTotarA Trečia laida, čia telpa 129 
* juokingų, bet išmintiegų tr pemokt- 
“aančių pasakaičių, mokinančių doros 

ir Išmintie* Chicago, DL 1899, >u* 
lapių 183. .... .... .4.. 50c

No. 114 Ponas Ir berną* Apysakė
lė L- Tolstojaus iš gyvenimo masko
lių kaimiečių, žingeidi norintiems su
sipažinti su buvln ir sųlygoma masko
lių kaimiečių gyvenimo; ji verčia 
skaitytojų drauge jausti su vargo pri
slėgtais žmonėmis. Chlcago, UL 1904, 
pusi. 60. ..................................... .... 15c

No. 124 Robinzonas Kruziira. Graši 
morališka pasaka. Antra pataisyta lai 
d*. Chlcago. IB. 1903, pusi. 83. ... 25c

kaip H 
sutaisė 
▼erti j 
įvairių

No. 508 Gamtos pajlegos Ir 
jų 'naudotis. Pagal Bitner} 
šernas. Svarbios moksliškos 
knyga, su daugybe paveikslų _ 
mašinerijų Ir kitokių prietaisų išnau
dojimui gamtos pajiegų^ Chlcago, IIL 
1904, pusi. 228............    50c

No. 130 Revoliucijos žmoni* Para
šė A. Nlemdjew8kl. vertė K. Puida 
torius, 7.. Paukšti* 8. Ponas Jėzua 
Varžavoje. Knygelė |doml kiekvienam. 
Chlcago, DL 1908, pusL 76. ........... 20c

No. 134 Sidabrinis kryželis arba dai
lidė Iš Nazareto. Apysaka iš laikų 
kankinimo Kristaus. Eugenijus Sue. 
Vertė J. Lauki*. Chleago, IU. 1906, 
pusi. 169. (Sitų knygelę Vilniaus vy* 
kupos uždraudė lietuviams skaityti.) 
Kaina ............................................... 5Qs

N* 185 Žmogus nepliuškis^Vertė i* 
tvodiėko Nėris. Labai graži rtlpyaakė- 
vedė su varglug* mergčaa tr latrai* 
gtau gyveno už kitus, apsivedusius su 
lurtlngoir* Bita apysakėlė užima 
kiekvienų jaunų vaikinų tr merginų ir. 
lė, kaip turtingo prekėja aunu* apaL 
Telpa čia sekanti apsakymai: L šun

takiais. t Viešnia, 3. Motiejus Bali* 
4. Laisvė* šventė. 5, Jura*. 6. Redak- 
■rokitaa tmogtakos doros. Chicago, 
m. u:j. lusl ».............. 10c

N* 516 Ii kur atsirado musų nami
niai gyvuliai Ir auginami augmenys? 
Pagal L4inkfcvičių sbtalsė Šernas. Su 
paveikslėliai*. Chicago, IU. 1901, pu*

73..................<>(r4b.................... 200

No. 525 Kaip gyvena augmenys? 
Pagal Lunkevičių ir.kitų* sutaisė Ber
nas. Su paveikslėliataVYra tai apra
šymas apie įvairius 'mušt} žemės augiv 
Ina, jų sudėjimų ir atminas, gyvj Ir 
plėtojimus! nuo pat me 
dalų iki didžiausių tA 
cago, UL 1901, pusi/-129.

• ' h >>
No. 526 Kada Ir kokiu budu svietas 

sutverta* Parašė Prof. Dr. M. W. 
Meyer. Iš vokiečių kalbos vertė J 
Ugauda* Aprašyta^ kokiu budu tve
riasi dangiški kūnai Ir kaip musų š* 
mė susitvėrė, teipgl, kokiu budu atsi
rado ant Jos gyvybė. Bu paveikslai* 
Chicago, UI. 1906. pusi. 140.............. 35c

N* 657 Istorija Suvienytų Valstijų 
(taurinės Amerikos nuo atradimo ir 
dar prieš atradimų Amerikos Hcl 1896 
m. Aprašo, kaip Kolumbas atrado 
Amerikų, kokie čia tada žmonės gy
veno, kokie žmonės pirmiausiai iė 
Europos pradėjo plaukti | Amerikų, 
kokios karės buvo, už kų kariavo ir 
kokiuose metuose; kiek buvo prezi
dentų, kokie ir kiek kuris gero šiai 
šaliai padarė. Prie gale knygos telpa 
Suvienytų Valstijų Konstitucija, kuri 
yra reikalingiausia žinoti kiekvienam 
žmogui, gyvenančiam šioje šalyje. 
Chlcago, III. 1896, pual. 364............*1X0

Ta pati audimo apdaruose, aukso 
Htaros ant nugaros ir šono..........*145

No. 1328 žodynas fietuvfėkal-anglfė 
Ros ir anglltka. lietuviikoa kalbų (abi 
dalys - I Ir E, Ly. No. 1326 Ir No. 
1327) vienoje knygoje. Yra tai reik*- 
tingiausia knyga norintiems gerai pa
tinti angliškų kalbų. Formatas ir ap
darai tokie pat kaip No. 1327. **.00

No. 1326 Žodynas lletuviškal-angltė- 
Ros Raibo* (Dalis I.) Sutaisė A. L* 
11* čia rasi visus lietuviškus žodžius 
Išguldytus angliškai. Kožnas žodis pa
ženklintas kuršy voros literoms prie 
kokio gramatikos skyriaus jis priguli. 
Kaygoe formatas 6x9 colius. Kieti 
audimo apdarai. Chicago, III. 1902, 
puel. 382.......................    *2X0
Popleros vlršal*..............................*1.75

tj. Juokai viename akte. Perdirbta 11 
vokiško. Chicago^ Hl. leu?. 29.

alkiausių pa v i 
ibullausių. Chl 
r,..; .... 35c

No. 527 Kada ir kekių budu gali 
svietas kada-nors pasibaigti. Parašė 
Prof. Dr. M. WUh.Meyer. Iš vokiečių 
kalbos vert* J. Ilgandas. Knygelėje 
aprašyta svieto pabaiga. Kas nori at- 
sliia^tL kada ir kokiu budu gali svi* 
tar imslbeigti, tegul. perskaito šitų 
knygelę. Chirago, 111/1906, pusi. 135.

No. 658 Istorija Chlcago* Lietuvių, 
jų parapijų Ir kun. Kraučuno prova au 
laikraščiu “Lietuva**, buvusi balan
džio mėnesyje 1899 m. čia telpa ap
rašymas: kiek lietuvių yra Chicago- 
je. kiek lietuviškų draugysčių, su ko
kiais vardais tr siekiais; chronolo
giška peržvalga Chlcagos lietuvių dar
bų nuo pat čia jų atsiradimo iki pa
baigai 1900 metų; istorija jų parapi
jų ir prova kum Kraučano su “U* 
tuva“. Chicsgo, m. 1901, pusi. 580. 
Kaina.............................. ’................  *1X0
Apdalyta..................... *1XŠ

No. 678 Lietuvių Pratšvial Mažoje 
Azijoje nuo senovės iki jie pateko po 
valdžia Persų- Parašė Uetuvoa My
lėtojas (Dr. J. šliupas). Knyga turi 
283 puslapiui; Ir 4 dideles mapas, pa
rodančias vietas, kur senovėje gyva- 
no lietuvių pratėvioL Aprašo lietuvių 
padėjimų dar 800 metų prieš Kristau* 
gimimų.. Chlcago, 11L 1899........... 50a

■No. 1327 Žodynas angiiškal-lietuviš- 
Ros Raibo* (DnM* II.) Sutaisė A. La- 
11* čia rasi visus angliškus žodžius 
išguldytus lietuviškai. Prie kiekvieno 
angliško žodžio kabėse yra pridėta 
tarmė, kaip žodžius angliškai tartL 
teipgl kiekvienas žodi* paženklintas 
kurayvoras literoms prie kokio gr* 
matikes skyriaus Jis priguli. Knygos 
formatas 6x9 colius. Gražiais drūtai* 
apdarais, nugara ir kampai drūtos, 
gražios moroko skuros, šonai audimo, 
ant nugaros parašas aukso litarbm* 
lapų kraštai maruiurnotl. ..... 
Ta pati knyim popietes apdar.

*4X0
*3.00

No. 1329 Žodyną* Tas pats 
No. 1328, tik pilnai apdarytas 
gia, gražia moroko skūra. (Čia audimo 
nėra nė blzkloj ..............................*7x0

No. 1420 Tikyba ar mokslą* Tikš- 
jlmiški, moksliški ir draugiškai-poil-

kaip 
bran-

No. 546 Nematomi priešai Ir drao-

No. 722 Trumpa senobės Istorija. 
Pagal prof. R. Vipper vertė 1* rusų 
kalbos D. Su paveikslais senoviškų 
liekanų ir 5-lais spalvuotais šemla- 
pials (mapomis). Yra tai tikriausia

Šliupo. Antras pataisyta* ir padidin
tas spaudimaa Chlcago, III. 1901, pus
lapių 21L ........................................ 50c

deug metų prie* Kristaus gimimų iki

No. 1421 Vaišės Kristaus pas p* 
piežlų Pijų IX. Parašė Viktoras H» 
go. Antra laida. Chlcago, III. 1907. 
Kaina. .... ,..................................... ioc

No. 321 VELNIAS — NS BOBA fl. 
Dviejų veiksmų komedija tr NEAT- 
MEZGAMAS MAZGAS vienai ei k s: jo 
komedija. Parašyta P. Petliuko, Vii- 1 
alus 1909, pusi. 66. Kaina .... “25c. Į,

Į ’ . |
No. 397 KEPLOS KANČIOS. Eilės. ; 

Parašė Liepukas. Chicago, III. 1909, ; j 
pual. 28. Kaina ........................... 10c.

591 VISUOMENES ĮNAMIAI. Raš
teliai apie tuos gyvunu* kurie esti ! 
šalę žmogaus. Prof. M. Bogdanovo. 1 
Panevėžio mokinių vertimas, kalba 
taisyta kalbos mokytojo J Jablon* 
kio. Su daugeliu paveikslėlių, kny
gelė na -dingą kiekvienam perskaity
tu Vilnius 1909, pusi. 165, kaina 50c.

t>C8« LIETUVIŲ TAUTA, Lietuvių 
Mokslo draugijos raštai. Knyga I, 
dalia 2. Bu 83 paveikslėliais prie 
Levų lietuvių pasakose. Vilnius 1908, ’1 
pusi. 183, kaina ...........................

119* EERCEKITES AKIŲ APVIL
KIMO. —enklikai paraus Dr. F. Grū
da. Atspausta iš Kalendoriaus 1905 
m. . ližėje, pusi. 15. Kaina .... 5c.

1330 ŽODYNĖLIS ANGLIŠKAI-LIE
TUVIŠKAS. Surinkti visi reikalin
giausi žodžiai, kuriuos išmokus, leng
vai gal*ma angliškai susikalbėti. Wor- 
cester, Mas*., pusi. 151, šratuose au
dimo apdaruose. Kaina ........ 60c.

1863 BIBLIJA arba visas šventas 
raštas seno ir naujo Testamento. Tik 
kų' dabar išėjo iš spaudos aiškiai 
šit vienų lietuviškoj rašyboj, lotyniš
koms raidėm* pilna Biblija katros 
lietuviai seniai reikalavo. Yra 

colio, 1127 puslapių, 
audimo apdarų. Kaina ...........

didelė 
drūta 
13.00.

Maldaknyges
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
bu* . didumas knygelių 3X4% colio. 
Maldos: rytmetinės, vakarinės, prie 
spavlednės, komunijos, mišių, mišpa
rų, ir daugybė kitų. Mišių maldas s.u 
abrazėliais: mišparai lietuviški ir lo
tynišku Keletas lotyniškų giesmių, 
giedamų prie išstatyfno šš. Sakra
mento, procesijų, pakraplnlmo ir tt. 
6 Litanijos, psalmės šv. Marijos P. 
ir Karaliaus Dovydo, aktai, rąžančiai, 
stacijos, karunka, keliolika šventu 
giesmių Ir tt. ,
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Stereoskopai arta Teleskopai.

ir Pinigu Siuntimas.
Jei nori, kad tavo Šifkortė butą gerai ir greitai išsiųsta ir 

kad tavo pasažierius gerai atvažiuotų, tai. siųsk ją per,
A. Olszewskio Bankąi i _

Jei nori, kad tavo siųsti pinigai greitai ir gerai nueitų, tai 
Siųsk juos teipgi per— ' "

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

prie laikraščio “Lietuvos" išleistuvės 1893 metuose mažytėje pa
samdytoje‘šlubelėje po No. 941 33rd Place, o kad žmonių reikalus 
kaipo tai: Siuntimą pinigų, Šifkorčių ir kitus reikalus geriau ir tei
singiau vedė kaip kiti, tai šiądien tas pats Olszewskio 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
some, 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 Chicago yra 
sekančios:
i. Holland-American Linija, perplaukianti mares iš Rotterdam į

New Yorką per 8 iki 10 dienų ............... . . $66.10.
• 2. Norfh German Lloyd Linija, perplaukianti £niaf£s iš Bremo į

Baltimore per 12 iki 16 dienų ......... ................ $63.20.
3. North German Lloyd Libija, perplaukianti ipares iš Bremo į

New Yorką per 9 iki 12 dienų ........................ . ............. $67.20.
4. North German Lloyd, Expresinė Linija, perplaukianti mares

\ iš Bremo į New Yorką per 6 iki 8 dienų............................$69.70.
5. hamburg-Americaii Unija, perplaukianti mares iš Hamburgo

į New Yorką per 10 iki 14 dienų ................. .................. $64.35.
6. Red Star Linija, perplaukianti mares iš Antwerpo į’ New

• Yorką per 8 iki ro dienų .................................................. $66,30.
7. Canadian Pacific R. R. Linija, perplaukianti mares iš Antwer-

• po j 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................................. ................... $59.10.

, Kas tai yra Teleskopai Ir 8ter*o- 
■kopai T

Teleskopas yra tai prietaisa bu pa
didinančiais stiklais, kaip matote ant 
virš padėto ~ paveikslėlio, per kurio 
stikiuK kad žiuri ant mažo abrozėlio, 
tai abrozėlis žymiai pasididina ir ja
me atsisktrsto ypata nuo y pa tos, trio- 
ba nuo triobos, medin nuo medžio ir 
jau tada matai ne abrozėlį, bet gyvą 

■paveikslą, raturd^ką regyklą, teip 
kad pats esi toje vietoje arba toje 
trioboje ir apllkuf save viską matai, 
kaip kad ten būdamas.

KAINA TELESKOPUI $1-00.

STEREO8KOPAI.
Stereoskopai yra tai paveikslėliai, 

arba abrozėliai, kurie dedaai j Tele
skopą 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 paslbovyti, 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 didžiausią susirinkimą. 
Stereoskopai interesuoja visus, vyrus 
ir moteris, jaunus ir senus, didelius ir 
mažus geriau kaip koks teatras. Esa
te girdėję apie Rymą, Jerosoiimą. Pa
ryžių ir kitus gražius miestus, bet 
juose niekad nebuvote, jų nematėte. 
Nuvažiuoti juos pamatyti imtų per
daug laiko ir kaštų. Todėl nusipirk 
Teleskopą su Stereoskopais, o juose 
pamatysi viso svieto mieštus teip ge
rai, kaip lad ten nuvažiavęs ir nė lai
kas. sė kelionė tau nękaštuos.

čia paduodame Stereoskopų ga t u ti
kus ir kainą.

SERIJA I. Susideda iš 12 Stereo- 
skopiškų paveikslėlių pundelyje. Kai
na pundeliui. .I‘................   .... 40c

SERIJA H. Susideda iš 25 Stereo- 
skoplškų paveikslėli* dėtdtėje. Kai
na dėžutei. , . .. .T.. . 65c

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

SERIJA IV. Susideda ąjoo Steroo- 
skopiškų paveikslėlių dėžutėje. Kai
na dėžutei......................................... $2.00

SERIJA V. Susideda B 1$ maišyto 
gatunko paveikslėlių pundelyje. . Kai
na pundeliui................ ..

SVARBOS BALYKAI VERTI APSVARSTYMO
Į kIEIGU • Bjaibodo tendštetl im* vteokiu* d»ltterp*l»lkiu* ir •**-•'«** T»«lnU»*TolUlirleiiitrii«*n,1«n4ut-rSlkt 

tomuiymą *t Beturtjln>| vatetą; arte >lru jum, auibodo nuod v- 
L •>> •« »l*ękial» p«V»ntiM taXa v»litepaiaikt»i*, vynai* ir balzamai* ir 
k Me%iar!&?y‘? prtt*ikvt“į<teU;ojbcd*» “

NUSTOKITE! uEgB i4iuk 1 te Isiks vieokidm* bi ‘Lmuib■ *B“V“ *’“• y«*'l,k“ *r 1'1’k"- • 8‘^it ■ P*2ę "minr» tetari

Kodėl aš garsinu?
B DBLTO KA D Al dirbtu p id daktarų ir *pectalit«tu uiPabk nkda ke- 
’ k<| karnų ir tinau l.Lai didelį1 vkafaią vUk«BU>gu d.kuĄ ir

BprCUH} >tlĮ. » f. *
DRLTO KAD Al tikiu. Jo* yra teisintai parodyti ląką tiema karte 

TJikilau a pa • miacų pataria*. • ~ ’
-------nlki Cm ateVa*'įu4"*1 **”“* P“ar‘“* lak ’liokl1 ’ lkaJ1’ Bea * e*®1 »* ovali- 

<XLTO KAO Al cat.apcr.iplan pa>*'cmio« u* daktaru, ir »pociall»C<»««vdvmfil visokiu 1 cuUUP •^■‘7' • ADVOKATUS, ktTte ved“fioM *pmv«X$’.
- k*, rt krimlna il«i a. vIibjo* u-hmtose. . v

„ V,Y AAJf kurte reik* Įaugate r,n> >p •oialiato, ku •»» *vdo p tiaknfngal paalapttagaa ll«a*: 
kttelatkųvl,okte«a<ni.kana zta ykft- ial>k| atimdami tavo liga o gausite alma 

k link gero,fe ia'lrfe, kiuit gydo tokiai Mgas pitekm>i gal " ’ • ’
,J®,OU 'nrW-‘ tokią • *• L **»**• “ •«».©■ rito buko vi okiemi n i-kam* k elpkU t y a- 

tilkal ar a’ralykita MH| klai *4*mi i ataria tj Kalint lai*k i, visados Įdėkit, n a ke užte 
greitam atiakyavL Rodą Laišku Dykai. 1 ‘
„ L OFtA© VAiAUOOD: U ryto tftio 10 iki! vakare. Nedlllomta ir kitokiom fventTm!,-

..... JIUgBB

Seniausia Lietuvėje laikraštis.
•LIETUVOS ŪKININKAS’

kas sąvaitė eina, iš Vilniaus be perstojimo nuo 1905 metų.

DĖLTO KAD Al

Nuo' 11 pietų iki i po aietų.
Su vi,m reika ali Ijelpkl lea lluo adreiu:

JOSEPH YU8HKEVVITZ
Room 10, 71« W. Madlaon St., , N<t>li Halsted gatv«*.

Telefoną* Monro* 3018. CHICAGO, ILL.

Su gražia skuros • apvilkta skryne
le «* .<.•............... *9.95
Voilukas tepimui raidžių, skyrium 25c 
Atrament. mašin., nsaža šelvukė 15c

A. OLSZEVSKIO. 
3252 So. Halsted st, Chleago, III.

“U B TU V O V AGiNTAL

Pas šluos agaMus galima užalaa- 
kyti ‘Lietuvą” metams ar pusei 
metų ir užsimokėti.

Jonas Janutas keliaujantis Agentas 
po Illinois valstiją.

Brooklyn, N. Y.
A. Lesnlauakaa, 298 South Ist St 
Jonas J.utkauskaą 112 Grand st

BaltimsrK M*.
Petras Glaveckas, 63* W. Lombard ak 
L. Gawlis. 1834 N. Caatle Street 
Vincas telvis, '603 Bo. Para st.

Chicago* IIL
Jonas Baldas, 109* So. Leavitt st 
Vlnc. L nr-, 124 W. lįst St
K. Steponia, 873 — 34th Pt
K. T. Urbutis, 4552 So. Ashlaad Ava 
Ant tukauakis, 871 — 34th Pi.

Ciev*iand> Ohio.
Pov. fiukla, 4B24t Forman Avė. 8. B

CambrWgap<C Mas?
Pet. Bartkevičių*, «> 719a Main SL 
C Kavolius, 42 Waabtngton ,*t

HARTFOBDV CONN.
Kar. Lesevičlusr 40 Mulberry st

&

Herrtm Illinois.
J, T- Adomaitis. Boa 701.

Ksneeha,, Wia.
M. Petrauskas, 72 N. Chicago st

TtVYNEs mylėtojų OR-STEa 
CENTRO VALDYBOS ANTRASAI: 

Pirmininkas: B. K. BalevUius, 
819 — 32-nd st, Cblca*o, III. 

Vice-Ptnninfntt: O. Ramananckienė, 
101 Oak st., Lavvrence, Mass..

Raktininkas: V. A. Greičius, t 
7 Stiles Hali, Valparaiso, Trut 

Iždininkas: A. J. Poviiaika, 
804 Bank et, Waterbury, Conn. 

Knygius: J. Simanavičius, 
33t Bames st., Plymouth. Pa 

Li^tratiikatia Komitetą*: J. Gabrys, 
11, rue Sommerard, Paris, France’ 
V. Jokub;nas, 318 W. Broadway, 
So. Boston. Mass. J. Laukis, (jis 
ir redaktorius T. M. D. skyriaus), 
8252 So. Halsted st, Chicago. Iii.

“DAGIS
Satyros, pa&aipos ir juoką 
: : mėnesinis laikraštis : :

su juokingais paveiltslCieis iš lietuviu 
politiškojo .lauko ir musų didvyrių gy
venimo. Tejpgi visokį linksmi pasiskai
tymai. eilčs, monologai ir it. lAeina 
10 pusi, formoje knytros, su virtais. Pir
ma išeidinfjo Bostone, dabar persikėle į 
Chicagą. Prenumerata metams ii.00, 
pavienis num. 10c. Adresas: ,

-DAJGIS” PUB. CO.
812 33rd St. Sta. K Chicago, I1L

“Li«tuvo« Ūkininką*** J9<« m. duoda
s 1. “Lietuvos Ūkininko”

2.'“žemės” .. .. .. ų
' j 3. “Mokyklos” .. ?. .. .

( 4. Vilniaus Kalendorių 1910 m,,
5- šežeriopų daržovių sėklų* iibandymul, 

ir*. Nuo Liepos mėnesio duos dar kasmėnuo daktarišku* pa
tarimu* ar daktariškų knygelę.

"Lietuvos Ūkininke” rašoma apie visus svarbiausius Lietuvos 
ir kitų žalių reikalus ir atsitikimus; rašoma teipgi apie lietuvių 
gyvenimų Amerikoje, Anglijoje ir kitur.

Politikos ir V. Durnos skyrius /ėdamas musų atstovams pri
žiūrint. “žsmų” veda mokytis agronomas, “Mokykla” — mokytojų 
būrelis. ’ '

. Beto Lietuvos Ūkininkas” savo ėmėjams duoda patarimus tei
sių (bylų), akio, žmonių ir gyvulių sveikatos reikaluose per dar ( 
lykų žinovus: advokatus, agronomus, žmonių h* gyvulių gydytojus, i

Kas nori gauti DOVANAI KALENDORIŲ 19Wm., dar gali , 
užsisakyti “Lietuvos Ūkininkų” visiems metams.

Kaina su prisiuntimu: Uetuvoje ir Rusijoje metams Uk 3 rb, 
pusei metų — irb., 50 k., * •

Amerikoje ir abelnai užsienyje metams 4r*^ pusei metų — 2rb.
Amerikos lietuviai garai padarys užsisakę “Lietuvos Uklnin-^l 

ką” sau Ir savo giminėm* ir paž|atamt*ms, pasilikusiom* Lietuvoj*. I 
Pinigai galima siųsti ir “money orderiais”, tik ant “money I 

orderio” visuomet turi būti parašyta, keno tie pinigai.
ADRE8A8:

LIETUVOS ŪKININKO REDAKCIJA. '
Semionovskaja (Banifratnj) ui. Nr. 10.

VILNUS RusiJa-LIatuva.

1 3-

52 numeriu
26 numeriu:'*
12 numerių,

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

daiktai, vaizba ar kitoniškas turtas.
Nuo Vagių :r Plėšikų. Nuo Ligos ir Sutoidimų.

Nuo Mirties.
Mes apdraudžiame VISU Ir nuo VISOKIU NELAIMIŲ

Dabartinės šifkorčių kainos išvažiuoti Europon nuo Chicagos 
. iki Tilžės yra sekančios:
j. fiolland-American Linija, perplaukianti mares iš New Yorko

į Rotterdamą per 8 iki 10 dienų ............. •......................... $55.60.
2. North German Lloyd Linija, perplaukianti mares iš Baltimore

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, Exf>resinč Linija, perplaukianti mares

iš New. Yorko į Bremą per 6 iki 8 dienų ......................... $61.20.
5. Hamburg-American Limfa, perplaukianti mares iš New Yorko

į Hamburgą per 10 iki 14 dienų . .................................. $55 85
6. Red Star Linija, perplaukianti mares iš New Yorko į Antwer-

pą per 8 iki 10 dienų........... .....................................  $55.80
7. Canadian Pacific R. R. Linija, perplaukianti mares iš Mont

real į Antwerpą per 12 iki 15 dienų ..............................  $56.85.
8. Russian-Atnerican Linija, perplaukianti mares iš New Yorko

į Liepoją per 13 iki 18 dienų ...............................  $51.00.
Išvažiuojantiems Lietuvon parūpiname ir pasportus nuo 

Rosijos konsulio, teip kad kiekvienas gali drąsiai eiti per ru- 
bešių policijos netrukdomas.

Reikalaujanti šifkorčių į kitus miestus rašykite mums į kur 
norite išvažiuoti ar iš kur parvežti, o jeigu su vaikais, tai paduo

kite mums visų vaikų metus, o męs atgal pačta prisiusime jums 
visų linijų kainas, tada jus pasirinkę sau liniją kokią norėsite, 
prisiųsti mums pinigus per Money Orderį ir męs jūsų šifkortes 
kuo greičiausai išsiųsime.

Adresuokite mums visada šiteip:

SERIJA VI. 12 telp-p«< m*«yto ga
tunko paveikslėlių pundelyje. Kaina 
pundeliui. ..'...................   50c

F. A.- Golubickaa. ■ .t Jii JBox 473.

Jurgis
Mininockstj Ms.

Tutnoea.

A. Olszevvski
3252 So. Halsted St. Chicago, III.
No. 1801 Prastais, dru tA apdarais, 

auksintais kraštais, be apkalimo. 50c

No. 1802 Prastais, drūtais apdarais, 
auksintais kraštais, . apkaustytom* 

^briaunoms pasidabruotoms blėtelėms, 
su kabute............................................eoc

No. 1803 Moroko skuros minkštais 
apdarais, apvaliais kampais, auksinti 
kraštai, parašai ir auksuota RVažka 
ant vieno šono. .........................  $1.25

No. 4804 Fržncuziško* slidžios ska
relės minkštais apdarais, apvaliais 
kampais, aukso kvietka. kryžius, pa
rašai ir kraštai. .............................$1-50
į, t ”•

N*. 1305 Apdėta > baltais sloniaus 
kaulais ir celulotda, 3 sidabriniai me- 
dalikėliat kabo ant lenciūgėlių, akso
mo nugara, apkaustytos briaunos *1- 
dabruotomis blėtelėmia, su kabe, auk
sinti kraštai. .... .................... $1^5

No. 1804 Baltos celuloidos kpdarai, 
▼ienų ornamentai kaip ant šio pa
veikslo, kitų gi graži aukso šakelė ir 
aukso lltaroms .knygos vardas at
spaustas, au kabute, auksinti kraš
tai....................  $1.50

i
, No.1807 Baltos celuloidos apdarai, 
ant vieno šono kvletkuotas kielikaa, 
su kauline kabute, auksinti kraštai 
Kaina..................................................|1.7I

tuyiškai ir lotyniškai. Turi visas rei
kalingas maldąs ir kalendorių, teip 
kaip didelė knyga. Balta, plona, ge
ro popiera. čia yra jų paveikslėliai ir 
kainos:

No. 1901 Juodi, kieti, drūti audimo 
apdarai, išrodo kaip akurinial, griižųs 
išspausti išmarginimal, lapų kraštai 
raudoni..........................

Brukuojamos 
Maszinos.

(Typewriters.)
Brukuojamos mašinos (tyj>ewriters) 

yra reikalingo* kiekvienai ypatai. ma
žam ir dideliam, vyrui ar moteriai, 
kupčiui ar darbininkui. Ta mašina 
yra reikalingesnė žmogui, kaip koksai 
kitas daiktas. Amerikonui jau visai 
atprato nuo lankos rašto ir visi rašo 
savo laiškus su mašina. Tarp lietu
vių dar mažai kas teturi drukuojamųr 
mašina, nes dar žmonės labai mažai 
apie jas žino. Jos labiausiai yra rei
kalingos Uem3, kurie prastai rašo, nes 
žmogus, gavęs prastai rašyt* laiškų, 
turi kartais keikti, nes negali per
skaityti. Antra vėl, kad lietuvis lei
džia laišką j Lietuvą pas savo tėvus 
ar gimines, nors laiškas yra gerai pa
rašytas, bet iš žmonių Lietuvoje ma
žai kas tegali rankos raštą skaityti ir 
turi nešti gromatą pas kitą, idant per
skaitytų, o tada jau vis! žino jo sekre
tus. Su mašina drukuot* laišką gali 
kiekvienas perskaityti. Arba vyrai, ar 
moterys, nemokančios rašyti, turi pra
šyti kitų, idant parašytų laišką, kur 
netiktai reikia užmokėti, bet dar turi 
papasakoti ristis savo sekretus, o tu
rėdamas mašiną, gali pats rašyti ir 
kiekvienas tavo laiškų perskaitys. 
Darbininkui žmogui gali užtekti vie
nos mašinos ant labai ilgo laiko, jei
gu nesulaužys.

Labiausiai turi turėti drukuojamą 
mašiną kiekvienos draugystės ar kliu- 
bo sekretorius, nes su mašina gali 
greičiaus laiškus parašyti, kuriuos 
kiekvienas galės perskaityti ir nesa
kys, atėjęs ant susiriuklmo, jog nebu
vo lankyti ligonių, nes nebuvo kam 
perskaityti postal-kortę, kurią sekre
torius prisiuntė.

Labai yra gerai tpkia mašina kuni
gams. profesoriams ar kalbėtojams, 
nes. ką turi prisitaisęs ant pasakymo, 
gali išsldrukuotl it kiekviename lai
ke perskaityti. \

MTNERSVILLE, PA.
J. Ramanauskas, Box 538.

Nsw B rite i n, Conn.
M. X Oapools, 11 Pleaaant Street

NewarK ti. J.
V. Ambrasevičla, 178 Ferry Rtreet 

NORWOOD, MASS.
B. A. Tumavlčlua, Ž8 Austin SL

Pittsbucg, Pa.
Jonas A. Ignotas, 46 Bo. 22-nd Street
J. G. Mlllauckas, 37 So. 19th st

Patsesan N. J.
A. Varašksvlčius, TO Lafayette 8L

■* Pittston, Pa.
J Kazakevičia, 103 No. Main St.

Plymouth, P*.
8. Poteliunaa, 345 E. River St

ROCKFORD, ILL.
Adomas Kazakovlč4*, 310 E. State st

Be. Boston, Mas*.
N. Gandrelius, 224 Atbens Street

•pringflshL IIL
Geo. Tacbilauckas, 701 E. M aso n st.

•cronton. Pa.
Juos. Petrikys, 1514 Ros* Ava

Shsnandeah, Pa.
T. Kryžanauskas, 12% Cherry Street

Turnera Pails. Mus*.
K. P. ftlmkonls. ;>L

Tacoma, Wash.
D J. Puišis, 220 E. 2$th st

KOŽNAS GAUS DYKAI 
kuris prisius kalėta 
markių, musų No. 3 
kata II ogų, dkdžiauUų 
lietu vilko) kalboj, M 
dideli puslapiai. Jame

Irvuikų pasuko ni,.. ko 
- k u i p j . *

pU p ižinti, kaip nūn ;ų
aptivungoti. kokius g) 
<luolr’ naudoti, ki-k 
Jos pr.-klnoju ir kur Jai

yvairių kvepiančių 
ir gjdančių muilų. P--r 

g|B
■Mg RMg čių aparatų. Koberi-

nlų ifallrblmų. Bonų.
^^9 Painų, Štnkų, Drukuo-

4* )amų Marinėlių, Ar-
tnouikų, Koncertinų, 

U Br'tvų, Puvlnčevonlų
W Ir įimtai kitokių koi-

nam reikalingų daly, 
kų. Jikirpk Iltųapgar.

tinimų Ir prtolųsk mum, o tuojan, gauti vinį dy
kai kataliogų. John L Bagdslunaa, Propr- 

JOHN'S SUPFLY HOU8E 
2334-2336 90. OAKLEY A VE.. CtttCAOO. ILL.

S Kiekvienoj nelaimėj pinigai yra reikalingi, todėl nusipir- S 
■ kitę pas mus Apdraudimo Raštą (Insurance Poiicy), o atsi- 11 
V tikime ar ugnies, ar ligos, ar mirties, ar kitokios nelaimės, V 1 I nereikalausite rūpintis apie pinigus. Apdrauditpo Kompa- M 

nija išmokės jums tiek pinigo, ant kiek jus busite apsidraudė. Mi
Apsidraudimo kainos yra labai mažos. Su apdraudimo ■< 

reikalais kreipkitės pas R

A. OLSZEVVSKI
|„3252 S. Halsted J5t. Chicago.

t rZ

Adresai

Miestas. Slate-

Dr.O,C. MEINE
DBNT1STAS

OFlSAS-kiapii 31 Ir So. HiUtid git.
Main

Lietuvių Gydytoja* ir Chirurgą*.
3255 So. Halated St, Chlcag*, III.

Gydo y įlok lai Ilga, moterų, vaikų Ir vyrų. 
Teipgi turi didele praktika ir gydo pa^kuiingii 
visokiai limpančia*, uisiaenijusias Ir paalaptio- 
gna vyrų liga*. Daro operacija* paaekmingai.

Dr. G. M. Glaser

DR. A. L. GRAICZUNAS
(Specialistu veneriiką ir pulaptingų ligą)

Gydo visokias ligas be skirtumo vyrą, motorą ir vaiką
3312 S. Halsted tt, Tek Yards 3162 Chicago, Ilk

IŠGYDO IN 5 DIENAS*?«E*E* aiMmMIMRBRMHRBIHMMHIKMHmHB Bo ppiĮfo |kyuųyt
Noriu iigvdvti kiakvitaų vyr^ sertanti iiplerimu Irtiikų .dalių tralų, *triktur*.

ItcČiaailM vyru,. — Šita* auoilrdu* plumnlmimu, yga atvira, viziain, kuna pra,e;do 
dau* piwtų ant daktarų ir vaistų b* iok>o» naudos, ir mano noru yra-parodyti visiem, 
kitiem, įmonėm,, kuri* buvo lydomi dalimttie, ar dautiau, daktarų b* jokio pasie
kimo. kad ai turiu vicatntllj būdų, kuriuomi tikrai iitvdau.
Nemokėk ui gydymą b* naudo* — mokėk už tikrą Išgydymą.

Ai tikrai litvdau litą, skilvio, plaučių ir inkstų nat ir labai uėsendinta, ,

iilvdoma trtetai. tikrai ir su 
pilna alaptyb*. Nervų nusil
pnėjimas. nupuolimas sveika
tos, ėudvma, stiprvbte. nubė- 
tima, kraujo, uknuodijimaa. 
ilapuminė, laiitya.

Plaučių ligos, 
Dusulr*. Bronchitas ir kito* 
plaučių lito, tikrai iltvdoma 
mano vUiacaiu bodu. Širdies 
ligos.

PATARIMAS IR 
IŠTYRIMAS DYKAI.

lilvdo butam

Sp*ci*li«t** vyrą ir 
moterų litų.

Užnuodijimas 
Kraujo;

ir via*, odo, liko,, kaip va 
puikai, piktoji dedervinė, šun
votė*. niekui y s. hetnorhiodai.

Moterų ligos, 
Vidurinė* ilgo*, *kau*m*i strė- 
noa*. BaJtosio* tekėjimas ir 
kito, ligos tikrai itevdotno, 
Uėpsk aliute ėarao*, uėsendio-

- vi

B R E V I O R E L i S . 
Katalikiška Maldų Knygeli Paves 

ta Katalikiškai Lietuvos JaunuomėnsL 
Knygelės miera 2%X3% coL Pus

lapių 140, storis % col. Mažiausia, 
gražiausia ir smagiausia maldaknygė 
neštis bažnyčion. Mišios, mišparai ir
suplikacijos yra dviejose kalbose: lie- '

įJuodi, kieti, drūti audimo 
apdarai išrodo lyg sūriniai, gražų* 
išspausti išmargtnimai, auksuotas kry- 
žutis ant šono, auksuoti lapą kraštai. 
Kaina. ... .• ;,,, .......................... ....

No. 1903 Juodos francuzlško* ska
relės kieti lygus apdarai, auksiniai 
parašai ant šono ir nugaros, lapų 
kraštai apsčiai raudonai auksuoti, 
rundini kampai................................... 75^

No. 1904 Juodos frsneuziškos lygios 
skarelės, minkštai iškimšti apdarai, 
kampai išmarginti, auksiniai parašai 
ant nugaros ir šono, raudonai apačiai 
auksinti lapų kraštai, raudini kampai. 
Kaina..................................................|ix»

No. 1905 Baltos akurelės kieti dra- 
ti apdarai, gražus išspausti išmarglni- 
mai, auksuoti lapų kraštai.............50c

No. 1904 Baltos skarelės minkšti 
apdarai, per abadū galu auksuotos 
juostos, auksuotas kryžius ir ant nu
garos parašas, auksuoti lapų kraštai, 
rundini kampai.............................. .45c

A. Olszevvski
3252 S. Halsted 8L, Chlaego, IIL

Union ©My? Conn.
D. F. E {maltis, 65 Brennan st

%WatertRiryp Conn.
J. žemantauska*^ 39 ' W. Portar 8t
Jurgis žemaitis, $24 Bank st

Worcs*t*M’Mass.
Ant. Bernotas, 45 Ward St

DRUKUOJAMA MAŠINA
ODELL TYPEWRITER. 

Kaina $6-95.
- Odeli Typewriter yra viena iš ge
riausių pigiųjų drukuojamų mašinų. 
Ji drukuoja teip gražiai, kaip mašina 
pirkta už $100.00. Ji yra 'drūtesnė už 
visas kitas ant svieto esančias maži
nąs. JI viša yra padirbta Iš gryno 
plieno, prie jos nėra medžio nė trupi
nėlio. Visa mašina plieninė Ir lltaros 
plieninė* išlietos ant plieninio volo. 
Ji niekad negenda, nes nėra kam joje 
gesti. Jos sistema teip paprasta, kad 
kiekvienas, paėmęs ją j savo rankas, 
iŠ pirmo sykio supras, kaip sa ją dru- 
kuoti. Jeigu nori turėti drūtą, pigią 
ir gerą mašina, tai pirk Odeli Type- 
vrriter, o niekada nesigailėsi. Sitų 
mašinų kainos seniau buvo $20.00, 
vėliau buvo $15.00, o dar vėliau — 
$10.00, o kad męs jų išpardavime di
delę daugybę, tai išderėjome nuo fab
riko pigesnę kainą, ir dabar jas par
duodame ui............. .......................$6.95

Su gražia audimo apvilkta akryne-

A. P. AlekJ, 71'No. Hęncock St

Wm*MHW IIL 
Juozas J. BUka*.

‘Lietuvos’’ ke- 
šiose^, dienose 

San Francisco

Vincas Pūkas
yincas Pūkas, 

liaujantis agentas 
aplankys lietuviu*
ir aplinkiniuose miesteliuose vai* 
stijos Cali forai ja. Kur jis atsi
lankys galite prie jo užsirašyti 
laikraštį “Lietuvą” užsimokėti jam 
prenumeratą ir teipgi duoti pini
gus ant šifkorčių ir išsiuntimo j 
krajų. Mes už j j atsakome. 4

A. Ol^SZEVi'SKIS, <

Šluoml pranelu gerbiamai publikai, jog estu 
senlantlu gydytoju aut Brldgeporto, praktikuo
dama, IT metų. Dabar savo ofisų perkaliau į 
tavo namus po nr.

3149 S. Morgan St.
Kampa* 32ro* gatvė*

Mano oOms aprūpinta, naujauatal, budai, gydy
mo. Vtent ligoniu, stengsiuos*. •liganMlnU, kaip 
ir lyglloL Pasitikėdamas, jog gerbiama publika 
ir toliau, mane rems, eslu namie ant kiekvieno 
pareikalavimo dienų ir naktį. Eslu specialistas 
ligos* valkų, moterų ir vyrų ir uisondlntoae ilgo
je. Darau visokių operacijų. Ltekuosi sn pagarba 

Toiofonss Yard* 887.

Dr. G.M.GIassr
3149 S. Morgan Street

Vienatinė Lietuviška Sankrova
ir agentūra literaturoa ant -North SUte" Chicago. 
Čion galima gauti mokiliikų, rrietiikų ir dvaal- 
■kų knygų, rakančių, ikaplierlų, ateozllių, vteo- 
kių lalkraHlų, Amerikos ir Kuro po* ir poplerų 
gromatonts. Te i pgi ullaikau viaoklo tavoro; juo
dyte, paltelių plnnkanų, drukuojaaų mokinukių, 
britvų, itarotekopų ir daugelio kitų daiktų. Ka- 
uimirlkite atsilankyti, o btulte aifaaedlntL

PETRAS M. KAITIS
2S1 N. N*rth w*. Chlca<*,lll.

F. P. BRADCHULIS
Attorney &. Counselor at Law

I32 S. Clark, Cor.Madison St.
Tol. Fronklln 117*.

naliikaa vi,uoM

8yv, 3112 S. Halsted st., arti 3lno»

DR. ZINS,« CHICAGO

- D-re Marija Dowiatt-Sass
Motorų ir Vaikų Ligų 8p*clali,t*_ 

>FI8A8, 74* W. t*-th St. BUSTAS, S**1 W. Harriaon St.

VaLAKBoa: NuoBtlO iki 11:10ryta 
Nuo 1:80 iki 7 vai. vakare.

NMMidtenlato: Nuo 9 30 iki U vai. Uk.

VaiAUPoa: Iki B vai. rytmety). 
Nuo V iki 8:10 vakare.

UžiirritojM. VISIEMS REIKALINGA
Lietuviškas ir Rusiškas Notarijušas. Išdirba visokias Lega« 

liŠkas popieras dėl Rusijos ir Amerikos Doviernastis, Aktus Par> 6 
davimo, Kontraktus, “Bills of Sale”, Testamentus, “Affidavits”, *( 
ir kitoniškus dokumentu*. Įkorporuoja draugystes, atjieškom sko-^A 
las iš Europos ir kitą Salią, at j ieškom dalias žemįs nuo brolią arba T 
nuo svetimą išrendavojam ir parduodam Lietuvon žethes ir viso-<x 
kias gerybes. Mes vedame bylas atlyginimo už sužeidimus ir nuo
stolius. Su visokiais aukščiau minėtais reikalais kreipkitės arba' * 
rašykite savo prigimtoje kalboje Šiuo adresu. *

Europe-American Commercial Office
112 Steik Clark Street, Tel. H«U 2255, Ckkue, BĮ.-112 Stati

Priima ligoniut savo ofise;
3315 s. Morgan st.
Kasdieną iki > vai, po pietų ii nuo"® ▼*!.

galvo, labai trumpam, laike. Vietoje
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