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POLITIŠKOS ŽIBIOS
AMERIKA.

Pereitų sanvaitę laikraščiai' ne 
/< Europos ir Amerikos pilni bū
ro žinių, jog New Yorko gydyto
jas, Dr. Cook, prisigriebė prie 
šiaurinio žemgali<xJr kaipo ženklų 
savo prisigriebimo, ten buk prit- 

. virtino amerikoniškų vėliavą. Jau 
laikraščiai pradėjo rašyti, išreiškė 
džiaugsmų, jog dabar turės pasidi
dinti Amerikos plotai, nes sulyg 
terptautiškų teisių, žemės plotai 
surasti kokio tirinėtojo, priguli 
tam kraštui, kurio tirinėtojas tuos 
žemės plotus surado. Kadangi 
Cook prie žemgalio esančius že
mės plotus surado, ar surasti ga
lėjo, tai Amerikos menkai paisan
ti laikraštininkai džiaugėsi, kad tie 
niekant neprigulinti, tik vilkų ir 
baltųjų meškų apgyventi, uždengti 

- stora, niekada nenutirpstančio le
do pluta žemės plotai padidįs ir 
teip jau ne mažų žemės dalį už
imančių Jungtnių valstijų plotą. 
Kas svarbiausia, tas apsieis be pa
vojaus. ne reiks nė ukėsų kraujų 
lietj, ko -amerikonai ne mėgsta, nes 
didžiausi jos plotai ne ukėsų krau
ju užkariauti, bet pirkti už pi
nigus. . Tų neapgyventų, netin
kančių knlionizacijai plotų su 
Amerika juk nieks nesivaržys.

• Bet terptautiškos teisės, leidžian
čios viešpatystėms užimti nežino
mus žemės plotus, surastus jų tiri- 
nėtojų, ant tų viešpatysčių užde
da ir tūlas pareigas, o pildymas tų 
pareigų neapsieina be išlaidų. Su- 
lyg terptautiškų teisių: žemės plo
tus, surastus savo tirinėtojų, gali, 
kitų nesiklausęs, užimti tas kraš
tas. kurio tirinėtojai juos surado, 
bet tas užėmimas turi būt-ne fik
tyviškas, bet tikras; reikia ten 
įrengti urėdus, jų apgynimui tu
rėti šiek tiek ginkluotų pajiegų. 
Tas gi ne apsieina be išlaidų. Bet 
kam gi laikyti urėdus kraštuose 
.kur žmonės ne gyvena, kam laiky- 
ti kariškas pajiegas tokiuose kraš
tuose, kurių nieks veržti ne ma
no, kur žmonės pastoviai niekada 
gal negalės apsigyventi, kur 
vilkai ir baltosios meškos 
nė apgynimo, j ne urėdų nereika
lauja, nes jos savo vaiduose neis 
juk pas dvikdjį teisėją teisybės 
j ieškoti.

Todėl tai Anferikos valdžios ir 
apreiškė, jog ne mano savintiesi 
Dr. Cooko surastus žemės plo
tus, nes pasisavinimas tokių plotų, 
kur žmones pastoviai gyventi ne
gali, reikalautų didelių išlaidų, o 
mažai, arba gal visai naudos ne
duotų. Juk ir dabar, net arti tūlų 
viešpatysčių rubežių yra gana di
delės neapgyventos salos, kurių 
nieks ne mano savintiesi. Antai 
prie Maskolijos krantų yra gana 
didelės salos Spitzbergen ir No- 
vaja Zemlia, bet nė teip godus, 
norintis visą žemę pasisavinti ca
ro randas tų salų nešisavina, jos 
iki šiol niekam nepriguli. Tdkių 
niekam neprigulinčių

1 ir daugiau tolimuose 
Ten žmonės pastoviai 
kada negalės gyventi.
Įima gyventi šaltyj 83° žemiau ze- 
ro {>agal europinį Cekiaus ter
mometrą! Išsidirbimui tokios žmo
nių veislės, kuri tokius šalčius pa
kęstų, reiktų tūkstančių metų lai
ko.

Taigi, bent Dr. Cooko surasti 
žemės plotai, turbrft, nepadidįš 
Jtmgtinių Valstijų, ypač, kad ir 
prisigriebimui prie žemgalio Dr. 
Cooko daugelis netiki lygiai Eu
ropoj, kaip ir pačioj Amerikoj, o 
netiki daugiausiai toki, kurie tuos 
šiaurinius, žmonių neapgyventus 
kraštus gerai pažįsta. Daugelis 
tokių mano, kad Dr. Cook tik sap
ne matė šiaurinį žemgalį.

Kaip ten vienok su Dr. Cooko 
atradimais' nebūtų, nors jis ne bu
tų prie šiaurinio žemgalio prisi
griebęs, per tai Amerikos garbė ne 
sumažės, nes atsirado' kitas, jau 
d iug ištikimesnis šiaurių tirinėto- 
j ?s amerikonas, nuo seniai pagar
sėjęs, kuris jau neterštų savo var- 
ao tuščiais pasigyrimais, nes jo 
iarbė ir be to augštai stovi ir jis 
£ra rando tamystoj; tas kitas vy-

— 
Ievyno 
rugsėjo

kraštų yra
šiauriuose.

,turbut nie-
Juk nega-

yra tai Amerikos kariško 
komandoras Peary. 6 d.
iš Newfonndlando atėjo

New Yorkan telegramas, jog Pea
ry prisigriebė prie šiaurinio žem
galio 6 d. balandžio šių metų, tai
gi į metus vėliau negu Cook, bet 
ten nė jokio žmogaus buvimo žen
klo ne rado, šitam vienok jau la
biau galima tikėti negu Cookui. 
Telegramas atsiųstas ženklintu raš
tu sekretoriui “Peary Arctic Gub 
of America Herbertui Bridgeman' 
Savo telegramai Peary laikraščiui 
“New York Times” žadėjo atsių
sti 7. d. rugsėjo ilgų telegramų 
apie savo kelionę ir suradimus.

Komandoras Peary, ant specija- 
liškai įtaisyto laivo ' “Roosevelt” 
į šiaurius išplaukė liepos mėnesyj 
pereitų metų. Žinia gi apie pri- 
sigriebimų jo prie žemgalio New- 
Yorkan atėjo tik penkioms dienoms 
vėliau už Dr. Cooko telegramų. 
Atkakęs į St. Johns kapitonas laivo 
“Roosevelt”, Bartlett, pranešė, jog 
ant žemgalio nerasta nė jokio Dr. 
Cooko buvimo ženklo. Laivas 
“Roosevelt” grįžta dabar į pietus.

iiurėtų jo užmušime; prisakyta 
suimti ir vienų amerikonų, Eugenio 
Velasco, sūnų Manilės didžturčio. 
Amerikoniškas konsulius nuo chi- 
niškų valdžių pareikalavo, kad jį 
paleistų, nes amerikonų gali suimti 
tik Amerikos valdžios ir jį gali 
teisti tik Amerikos teismai. Ar 
Chinų valdžios paklausys konsu- 
iiaus reikalavimo, nežinia. Euro
poj kur nors prasižengusį ameri
konų teisia teismai to krašto, kur 
jis prasižengė ir konsulių, nė am- 
►asądorių protestų nepaiso, tik 
jiems praneša ir jie gali būti teis
me. Chinuose gi ir kituose nepri
pažintuose pilnai civilizuotais kraš
tuose yra kitaip. Jeigu Chinai 
nenusilenks, užgims nesutikimai su 
Amerika. '»*!•*

kruvini iš- 
aplinkinėse 

su mažoms

AFRIKA.
Mūšiai ir tai iabai 

panijonų su maurais 
Meldies traukėsi tik
pertraukoms veik visų pereitų san- 
vaitę. Ispaniškas randas garsino, 
buk maurai labai dideles nuotro- 
tas turėjo ir buk jų kanuolės pa
teko į išpanijonų rankas. Bet, 
matyt, ne viskas teip gerai sekasi 
išpanijonams. Gal pateko išpani- 
jonams kelios kanuolės, bet matyt 
nevisos. Kad mūšiuose krinta 
daugiau maurų, tam galima tikėti, 
nes išpanijonų ginklai geresni ir 
europiečiai kareiviai ir jų vado
vai visgi geriau moka žmonis už
mušti, bet ne reikia užmiršti, kad 
ginkluotų maurų yra kur kas dau
giau negu išpanijonų kareivių.

Ispaniškas kariumenės vadovas 
Marina, matyt, pasitaisė nuo pa- 
šovimo, nes dabar jis vėl paėmė 
į savo rankas karo vedimų. Kad 
jis'kitaip žiuri į visų karų su mau
rais^ negu ispaniškas randas gar
sina, matyt jau iš to, kad jis 
pareikalavo daugiau kariumenės. 
Nors jau išsiųsta jau suviršum 
40000 kareivių, dabar išsiuntė vėl 
čielų 12 divizijų, 'taigi vėl liooo 
kareivių, ir randas šaukia po gin
klu dar vienų divizijų. Gal ir to 
dar nepakaks.

Ispaniškas ministerių perdėtinis 
parlamente apreiškė, jog maurai 
iš dalies apleido kalnus pakrantėse 
ir persikėlė toliau nuo kranto, su
traukia savo kariautojus į Nador 
ir Zeluan aplinkines. Karas mat 
persikelia į krašto vidurius, kur 
maurai gauna naujas pajiegas, 
išpanijonams reikia ištęsti savo li
nijas, o tam reikia vis- daugiau 
kareivių. - ' "

Nors Morokko sultanas negei
džia karo su Ispanija, nes bijosi 
jo pasekmių, bet jis negali 
pavaldinių % maurų suvaldyti, 
jie jo prisakymų neklauso, 
galo jis turi gana darbo su
tendentais norinčiais nuo jo sostų 
paglemžti. Suvaldo vienų, atsiran
da kitas. Ir dabartinis Morokko 
sultanas pats paveržė sostų, po 
kruvinam naminiui karui, nuo sa->. 
vo brolio. Panašiai bando darv£' 
ti ir kiti maurų giminių vadovai, 
jeigu lik turi daugiau pasekėjų. 
Nugazdinimui savo priešų sultanas 
Mulai Hafig su pergalėtais elgiasi 
žiauriai. Pergalėtų Roghį jis, pa- 
męs nelaisvėn, geležinėj klėtkoj 
atgabeno į savo sostapilį, daugeliui 
jo kariautojų liepė nukirsti ran 
kas, nupiauti liežuvius. Dėl to žiau
rumo, įsikišo pažintiniai svetimų 
kraštų išreikšdami jam pasibiaurė- 
jimų. Kadangi prižiūrėjimas tvarkos 
Morokko pavesta Prancūzijai, tai 
suprantama, kad Mulai Hafig la
biausiai ir privengia Prancūzijos, 
Jis prancūziškam pasiutimui pa
žadėjo ant toliaus nekankinti savo 
priešininkų, bet jeigu toki atsiras, 
kasžin ar pažadėjimų ilpikiys. Rei
kalaujant vienok Prancūzijos kon- 
suliui, jis paleido nelaisvėj laiko
mus šalininkus pergalėto preten
dento Roghi. 1

MASKOLIJA.
Po susivažiavimo Maskolijos 

caro su Vokietijos ciecoriu, nes 
paskubtais stengėsi perkalbėti carų 
nenusilenkti prieš lenkus, kuriems 
buk ne galima rankos paduoti, lau
kė visi didesnio lenkų persekioji
mo, ypač kad jiems neprilankus ir 
patsai caras ir jo ministeriai. Ir 
ištikro dabar prasideda jau lenkų 
persekiojimas. Kaip visada, ir da
bar caro randas pradeda nuo kultū
riškų draugijų, nes gerai žino, kad 
pakilus tautai kultūriškai jos ne
galima teip skriausti, kaip skriau
dos nesuprantančių žemai kultūriš
kai stovinčių. Štai dabar likosi už
daryta dar svarbesnė negu lietuviš
ka “šviesa”, lenkų kultūriška or
ganizacija — šelpimo lenkiškos be
simokinančios jaunuomenės drau
gija, kuri Lenkijoj turėjo net 184 
skyrius.' Reakcijonieriškiejie laik
raščiai jan gazdina lenkus toliau, 
žada uždaryti privali škasias len
kiškąsias mokyklas. Randas su ne 
maskoliais tankiausiai elgiasi su- 
lyg reakcijonierių nurodymų; gal 
jis todėl ir griebsis lenkiškų mo
kyklų. Taigi iš palengvo grįžta 
senoji persekiojimo nemaskolių vil
nis — pradeda nuo lenkų, o pas
kui griebsis ir kitų.

Šįmet caras rengėsi atsilsėti va
žiuoti Kriman, kur yra jo rūmai 
ir dalyvauti kariumenės manevruo
se, kurie atsibus pietinėj Maskoli- 
joj, ketino atlankyti ir Maskvų. 
Valdžios rengė carui karštų priėmi
mų, bet dabar tas atšaukta. Ca
ras nė į Maskvų, nė į manevrus šį
met ne keliaus. Matyt nepasitiki 
gyventojams, o gal nė pietuose sto
vinčiai kariumenei. Užrubežiuose 
mano, jog menka cariepės svei
kata jį nuo kelionės sulaiko, bet 
greičiausiai jis bijosi gyventojų 
neprilankių demonstracijų, kas jį 
galėtų sukompromituoti užsienių 
akyse.

atvažiavo į Lingmfcnus, sušaukė 
valsčiaus raštinėn miestelio gy
ventojus ir norėjo surašyti nutari
mą. Pasirodė, kad už skirstimąsi 
balsavo tik 31, o prieš *— 23 žmo
nės, beto dar apie 10 į žmonių vi
sai nebuv<x' Nesant Įlviem treč
daliams sutinkančių, nutarimo ne
rašė, bet matininką p. Renigerį 
paliko. Matininkas Renigeris dir
bo liepos 4 ir 6 d., ir niekas ne
sipriešino. Bet štai liepos 7 d. 
darbininkus, einančius pas mati
ninką dirbti, pasitiko keli vyrai ir 
liepė neiti, o jeigu eitų, grūmojo 
atkeršysią. Vienok tie neišsigan
do ir nuėjo. Jie pradėjo dirbti, 
štai atėjo apie 40 moterų su laz
domis, išvaikė visus darbininkus 
ir, atėmusios mastą, nunešė jį į 
valsčiaus raštinę.

Matininkas Renigeris ’ sustatė 
protokolą ir padavė teisman. Ne
ilgai trukus į valsčių atrąžiavo 
žemiečių viršininkas. Jis pašaukė 
8 vyrus ir 18 moterų, kurie buvo 
nurodyti protokole, matininką Re.- 
nigerį kaipo kaltintoją, ir kelis 
darbininkus, liudytojus, ir visą da
lyką ištyrinėjęs nuteiič: vyrus pa
tupdyti 7 dienas, o moteris, 14 
dienų šaltojon.

Kaip ten nebūtų, vienok kaltė 
nuteistųjų maža. Jie nenorėjo 
duoti matuoti savo žemės, nes ne
buvo nutarimo. Matininkas Re
nigeris aiškino teisme, jog jis ma
tavęs tik tam, kad išaiškinti, kokiu 
budu galima pakakinti norintięji 
išsiskirstyti: sako, reikalinga buvo 
žinoti, ar negalima butų jiems 
kur pakraštyje atskirti Bet apie 
taį. valstiečiai sužinojo tik teisme, 
or pirma visi mane, kad tai jau 
skirsto, nors ir nebuvo nutarimo. 
O ką čia • prastas žmogelis supran
ta: kaip įmano, taip ii* gina savo 
teises. V. B-ita.

(“L. U/’).

seniai vienas gerai pasiturintis ūki
ninkas išsitarė: “Geriu aš ir ne
ginu savo vaikams, — tiktai sa
kau nepasigerkit”. Mat degtinė 
lygiai kaip vanduo: gers ir nepa- 
sigers. Ištiesų stiprios galvos.

Teisingas.
("Šaltinis"),

Iš PABIRŽĖS, 
Kauno gub., Panevėžio apskr.
Čia valdžia nori įsteigti ūkio 

mokyklų. Mokyklai duoda 20 de
šimtinių žemės artimame Gulbinų 
valsčiuje. Valdžia nori, kad ir 
valstiečiai prie to darbo prisidėtų. 
Dėlei tosios mokyklos įsteigimo lie
pos 12 d. buvo sušauktas vals
čius. Susirinko 103 rinktiniai- 
lietuviai ir latviai, , Reikia primin
ti, kad musų valsčius maišyta?, tai 
yra susidedųs iš lietuvių ir latvių. 
Prasidėjo minėtojo dalyko svar
stymas. Viršininkas aiškino ūkio 
mokyklos naudingumų ir reika
lingumų. Bet kas pasirodė? Iš 
103 žmonių atsirado tik 15 lat
vių ir 5 lietuviai, kurie reikalavo 
mokyklų įsteigti; Gaila, oi gaila!

Pakaršelis.
(“šaltinis”). , .

tik po 100—200 rublių pašelpos. 
Bet, anot priežodžio: tinginy, še 
kiaušinis; jis klausia, ar nulup
tas; sako — ne, — tai mesk per 
tvorų. Taip ir papiliečiai pada
rė. Jiems pasirodė, kad tie 200 
rub. tai didelė suma ir bus didelis 
mokesnis, kurio nebegalės išmokė-

N esu p ra to, kad keliems šim- 
ukininkų tai butų patįs nie- 

nuo dešimtinės prisieitų mo- 
kelios kapeikos. Ir vis tai 

nesunku, prisiturėjus porų 
Bet per

savo 
nes 

Ant 
pre-

IS LIETUVOS.

dienų Kaune, 
prospekto kilęs 

Sudegę 5 žmo- 
negyvenami na-

IŠ RASEINIŲ, 
Kauno’ gub.

Draugija, ketinanti liesti gelž- 
kelį nuo Liepoj aus , per. Plungę, 
Raseinius, Marijampolį ir Gardi
nu, veda derybas šti tais, per ku
rių žemę eitų gelžkelis, norėdama 
dovanai gauti iš jų reikalingų sau 
žemės juostų. Liepojaus biržos* 
komitetas turi • jau leidimų tam 
gelžkeliui statyti. Tiesti gelžkeliui 
nuo Tauragės per Raseinius lig 

neRadviliškio karo ministerija 
davusi Jęidimo. .

I§ KUPIŠKIO, 
Ukmergės apskr.

Perkūnas užmušė dvi mergaiti, 
vienų 10, kitų 12 metų. 

(“Lietuvos Žinios”).

CHINAI.
Chinuose, mieste Amoy likosi 

užmuštas turtingas chinietis* žino-

IŠ VILNIAUS. , 
Vilniuje uždrausta gyventi iš 

tų gubernijų išsiųstiemsiems 
policijos priežiūra. Toksai dabar 

paaiškinimas, 
ankščiau 
Vilniuje

išėjo ministerijbs
Bet kas apsigyvenęs yra 
to paaiškinimo, tai tam 
jrvventi valia.

lei
po

Pagal valdžios žinias, 
r apskrityje nuo epidemijos pra
džios ligi rugpiučio 8 d. apsirgo 
:holera 29 žmonės, kurių 2 išgijo, 
12 mirė.

Disnoje

Liepos 31 d. ant žydų kapų lai
dojo jaunų vaikinų. Belaidojant 
velionis pradėjo rangyties ir vem
ti. Tuoj pakviesti daktarai 
ir užsiėmė ištirti laidojamojo li
kimų.

Nuteistiems pakarti už ųįpuoli- 
mų ant Garlevos vaistininko val
stiečiams: Abraičiui ir pikolai mir
ties bausmė esanti pakeista kator
ga neapribuotam laikui.

Iš LINGMfiNŲ, 
Švenčionių apskr., Vilniaus 

Keli Lingmėnų miestelio 
ninkai padavė žeu “

gub. 
ūki

ninkai padavė žemės tvarkomajai 
komisijai prašymų, ka<T Jiems pa
dėtų išsidalyti į viensėdijas. Po 
prašymu buvo 44 parašai ,nors jį 
surašė tik 10 žmonių.

mas gerai ir europiečiams ap- damas tuo prašymu komisijos na-
sigyvenusiems. Suėmė dat^ nu- i. _rya. A. Kukolevskis liepos 3 d.

I§ KAUNO.
Liepos 26 

prie Mikalojaus 
didelis gaisras, 
nių gyvenami ir
mai. Nuostolių esu lig 14300 rub., 
apdrausta buvę 11820 rub. Gais
rų suturėjo miesto ir tvirtapilės 
gaisrininkai.

("V-th”).
Įstojamiems "Saulės” kursuosna 

Kaune kvotimai bus rugpiučio 3, 
4 ir 5 dienų pagal seno kalendo
riaus. Norintieji įstoti kursuOsna 
privalo ligi rugpiučio 2 d. paduoti 
kursų užveizėtojui per "Saulės” 
valdybų prašymų, kuriame nurody
ti, kurin kursan nori įstoti ir kam 
prisirengti. , Prie prašymo reikia 
pridėti gimimo metrikus, luomo 
paliudijimų, mokykloj arba vieti
nio klebono, ar šiap-jau ištikimo 
žmogaus paliudijimų apie elgimąsi, 
ir 10 rub., kurie išlaikiusiems kvo
timus bus priskaitomi prie užmo- 
kesnio už mokslų, o (neišlaikiu
siems gražinami.

Nuo ateinančių 1909 — 1910 
mokslo metų kursuose bus įvestos, 
kaipo priverstinos »mgiamiem- 
siems liaudies mokytojo ar mo
kytojos 
lekcijos, 
tris rub

Kursų

k ras-

teisių įgijimui, muzikos 
už kurias bus imama pe 
metams. .
Užveizėtojas • 'r

J. Vokietaitis.
t '(“šaltinis”).

IŠ TRAUPfc 
gub., Ukmergės apskr.Kauno

Gal niekur kitur nėra taip įsi
keroję negeistini papročiai kaip 
pas mus. Pirmiausia, kortos. 
Šventadieniais kuone po visus so
džius susirenka žmonas l,ir beveik 
per visų dienų drožia kortomis. 
Lošia ne tiktai vyrai, berniokai, 
bet ir merginos, net ir apysenės 
moterįs. čirtukliavimts taipogi 
išsiplatinęs.' Kitur žmonės geria, 
bet sodžiuje atsiranda ifienas, du, 
daugiausiai trįa, kurie skaitosi gir
tuokliais. Čia visai kitaip. Geria 
vyran moterįs, net ir piemenįs. 
Teisybę pasakius, pas mus labai

.IŠ ŠAUKĖNŲ, 
Siaubų ap. *

Lietuvos širdyje, Žemaičių 
te, Šatrijos kalno ūksmėje, ten,
kur šaltininge Venta sriuvena, kur 
kryžių, koplytėlių aibes puošia 
margus sodžiaus reginius, kur dar 
girdėti naktimis iš Bivainių girios 
stebuklingosios tošelės aidas, Šau
kėnų parapijoj, kalvų atkalnėje, 
gražioj mandagioje vietoje Likše- 
lių dvare gyveno augštos kilties, 
net nuo Gedimino vedąsis, lietuvis 
dvarininkas Kaributas Daškevičius, 
kurs už skolas, kaip Adomas iš 
Rojaus, buvo išvytas iš Linkšelių 
ir, kaip dauguma dvarininkų, nu
keliavo į pipirų žemę šėko piauti. 
Jo žemę pirm 4 metų Tūlos ban
kas už skolas pardavė p. Meisne- 
riui. Šįmet iš Meisnerio pirko 
valstiečių bankas ir nutarė pada
lyti senatikiams. Žemės yra išvi
so 1500 dešimtinių. Bankas te
žada duoti kiekvienam senatikiui 
tik po 17 deš.: 12 deš. ariamos 
žemės ir 5 deš. pievų. Apie 150— 
200 dešimtinių paliks prie dvaro 
ūkio mokyklai, cerkvei ir kitoms 
valsčiaus įstaigoms.

Taigi, Žemaičių krašte apsigy- 
vęs dar iki 80 šeimynų senatikių.

Vietiniams valstiečiams, nors jie 
geresni už ateivius ūkininkai ir 
reikalingesni žemės, neteks nei kųs- 
nelio. J. Veringa.

("V-tis”)

iš gruzdžių; '
Šiaulių ap.
miestelį valstiečių
iš Nariškino lig

Apie šį 
kas pirko 
dešimtinių 
natikiams.
vietinių gyventojų 
skirais viensėdžiais 
Gruzdžiai susilauks

ban- 
1000 

žemės,’ kurią skiria se- 
- Ta žemė.yra tarpe 

išmėčiota at- 
ir palivarkais, 
gerų kaimynų. 

J. Prūsas.
(“V-tis”).

IS PAPILĖS, 
Šiaulių apskr.

Liepos 13 d. buvo valsčiaus su
eiga. Svarstė klausimą ūkio mo
kyklos įkūrimo. Žemiečių virši
ninkas praneša, jog tos moky
klos pastatymui ir užlaikymui val
džia skirianti 26000 rublių pini-

tiesa, šventadieniais Uždarytas.
Ale tai niekas. Žydai dagtinės tu
ri užtektinai. O da ir katalikų 
yra tokių, kurie tosios baltakės

Pasirem- pardavinėjimu užsiima. Žmonės
jau taip įpratę girtuokliauti, kad gaiš ir ioą dešimtinių žemės. Iš

vali

ti.
tams 
kai: 
keti 
butų 
kartų nuo pusbutelio, 
savo tamsumų, per laikraščių ir 
knygų neskaitymų, nesupranta da
lyko naudingumo. Rodos iš val
džios tai reikėtų prašyti, o jie per 
nesupratimų ir valdžiai siūlant at
meta.
mesti, 
noru 
sičiui 
“nuims nereikia 
mokame arti ir sėti ir be mokini
mo; tiktai duokite pinigų trųšoms 
nusipirkti, o mes mokėsime jus 
pasėti”. Argi ištiesų taip ir butų, 
argi mokėtumėte?! žinoma, yra 
keletas ir mokančių ūkininkauti, 
bet dar daugiau yra tokių, kurių 
žemė puikiausia, o skolose pasken
dę gyvena. Negana yra skolų ne
turėti, dar turi po keliatų šimtų at
likti, nes kas moka ūkininkauti, 
tai ir ant mažo žemės ploto žmo
niškai gyvena ir nuostolių neturi. 
Bet tam reikia mokslo, kurio be 
mokyklos neįgysi. Toliau ūkinin
kai kalba: “mes vaikus išmokysi
me, o jie nenorės darbo dirbti“. 
Jie mano-, kad ir mokėdamas ūki
ninkauti, negy vensi, jeigu pats ne
arsi, neprakaituosi. Vis tai tam
sumas,; senų papročių prisilaikymas. 
Žinoma, dirbti reikės; bet žmo- 
guf su mo1csTu*1S?1<vienas (JarSaŠ 
kitaip sekasi: ir lengviau ir grei
čiau.

Toje sueigoje buvo keletas su
sipratusių vyrų, bet..., prieš vė
jų neatpusi. Valstiečiai, susipras
kite, kų darų: kas visuomenei blė- 
dinga, atmeskite, bet kas naudin
ga.

jos gali prisidėti kiekvienas žmo
gus: vyrai, moterįs neskiriant ti
kėjimo, tautos ir luomo. Prisi
rašiusieji moka 5 rublius kiekvie
nais metais ir skolija be nuošim
čių 100 rublių.

Dabar, rugpiučio 4 d. seno ka
lendoriaus, toji draugija daro vi
suotiną susirinkimą. Trečią vai 
po pietų bus taip vadinamas vie
šas susirinkimas, kurin užkviečią-' 
mi visi, kuriems rupi apšvietimas. 
Per tą susirinkimą bus išaiškinama 
tos draugijos įstatai, įsteigėjų pra
nešimas ir naujų žmonių draugi* 
jon priėmimas.

(“Šaltinis”).

Tuotarpu, ką reikėtų at- 
neprBmti 

patvirtina, 
pratarus,

tai jie su mielu 
pasirašo.
visi rėkia, kad 

mokyklos, nes

visuomet priimkite.

Zem-

? Iš AKMENĖS, * 
Šiaulių apskr.

Neseniai čia buvo sueigos nutar
ta pasamdyti už 60 rub. raštinei 
butas pas Dabkevičių, iki nebus 
išmūryti savi namai. Bet viršai
tis. su. tgniunais pasamdė labai 
mažų ir nepatogų butų pas Petra- 
levičių tik už 40 rub. Per atei
nančių sueigų reikėtų pareikalauti 
Iš viršaičio atskaitos, kur dingo 
tie 20 rublių, ir tolimesniam lait 
kui priverkti viršaitis pildyti* vals
čiaus sueigos nutarimus.

Gegužės mėnesyj iš Kivilių so
džiaus išvažiavo į Ameriką keli 
vaikinai. Neseniai juos visus par
varė atgal etapu. Iš jų atėmė vi
sus pinigus ir paspirtus. Paspor- 
tus sugrąžino, o pinigus vargiai 
begaus. Tų vaikinų padėjimas la
bai vargingas. Kai-kurie iš jų, 
išnuomavo savo žemę, išpardavė 
gyvulius ir dabar bus priversti ei
ti bernauti. Vyriausybė liepia rei
kalauti pinigų iš agento, o agentas 
sakosi tų vaikinų nei pažinti ne
pažįstus. Ir daryk dabar žmogus 
kų darus. A. A. Narbutas.

Iš PANDĖLIO, 
Zarasų apskr.

Musų apielinkėje yra dvarponio 
barono Geistino dvarai. Dvarai 
tie praskolinti banke. Bet dvar- 
paniui to buvo permaža: jis-skoli
na ir taip pas žmones. Vienas 
ūkininkas paskolino jam kiek pi
nigų ir užtai valdė pievų. Bet štai 
dvaras tapo banko parduotas. 
Naujas savininkas neįleidžia to 
ūkininko šienauti pievos, nors šis 
ir kontraktų turi. Tada ūkininkas 
kreipėsi į baronų, prašydamas grą
žinti skolų. Bet ponas baronas nei 
kalbėtis su juo nenorėjo.
kokia pas ponus teisybė: iš vieno 
ožio du kailiu lupa, nei pievos, 
nei pinigų.

i sudėti kasinėtai

Iš YLAKIŲ, 
Telšių apskr. v " 

Grapaitė Orakaite pagarsino per 
bažnyčią, parduosiąnti savo pali
varkus Erslos valsčiuje tiktai ka
talikams. Kuomet valstiečiai nu
ėjo pas ją gerėti žemės, ji pasa
kė: mokėkite po 120 rub. už de
šimtinę (po 40 rub. tuojau, o li
kusius 80 rub. bankui užmokėti), 
o jei ne, parduosiu valstiečių že
mes bankui, kurs pargabens jums 
burliokus.* 120 nib. už dešimtinę 
— perbrangu. še tau ir “katali
kams”.

Orakaitė parduoda taip-pat it ■ 
kitą savo Ketūnų dvarą Sėdos 
valsčiuje (1400'deš. žemės), bet ;' 
vargu be nupirks kas iš valstie
čių, nes brangiai nori už žemę gaų-

Kurmis. 
(“Lietuvos Žinios”).

IŠ VILKAVIŠKIO, ? j į 
. Suvalkų gub.

pat pavasario žmonės skun- 
neturį gyvuliams pašaro, a

. Iš 
dėsi 
dabar vis girdėties: “duonos ir

kepdavo naujų rugių duonelę, o? 
šįmet dar nei šiandien nekepi, nei 
rytoj nekeps.

Ūkininkai šiaip-taip sukasi, bet 
mažažemiai ir bežemiai labai jau 
skundžiasi: duonos nėra, o rugių 
pudui reikia mokėti 1 rub. 20 k. 
Uždirbti sunku.

Šienų kiti žmonės turi jau na- 
e, kitų dar- tebepuna ant pievų, 

nes lyja ir lyja.
Kaip matyti, sodiečiai, statyda- 

mies naujus triobėsius, pradeda 
vartoti apdengimui (stogui) da- 
kaukas. Išeina neblogiau kaip 
šiaudais dengiant - P. Žvejas.

(“V-tis").
Rugpiučio 1 dienų vietinė ug

niagesių draugija apvaikščiojo me
tinę įsteigimo šventę.

Gražiai įvairiais žolynais papuo
šė savo namo vartus. Patįs ug
niagesiai, tam tikrais rūbais apsi
taisę, pusėje dišimtos valandos su
sirinko bažnyčion išklausyti šven
tų mišių. Po mišių kun. džiakb- 
nas Dabrila ■ prakilniais žodžiais 
prabilo į ugniagesius, žadindamas - 
jų širdyse jausmus pasišvęsti Dię- 
vo ir artimo meilei. Vakare ug
niagesiai susirinko sodelyje pasi
linksminti ir pasivaišinti. Buvo 
kareivių muzika. Atvažiavo ir vir
šininkas p. Blagovieščenskis. Ji
sai ragino ugniagesius prie visuo
meninio darbe ir dėkavojo už jų 
pasišventimų. Buvo už kų dėka- 
voti, nes šįmet tris kartus Vilka- 

ačiu
ne- 
pa- , 
kad * 
keli

viskis bandė užsidegti. Tik 
ugniagesių draugijai, gaisras 
spėjo į savo nasrus daug ką 
griebti. Čion reiktų paminėti, 
toji ugniagesių draugija vos
metai kaip Vilkaviškyje gyvuoja. 
Jau seniau bandyta padaryti ug
niagesių draugija, bet nesisekta. 
Ponui Kučinskui tik pavyko su
daryti savanorių ugniagesių kuo- • 
pą. Prie tos draugijos prisirašiu
sių yra 90. Trečdalis lietuvių, ki
ti — lenkai, rusai, vokiečiai ir 
žydeliai. Tarp įvairių drauginin
kų gali kilti dažnai nesusiprati
mai. Vienok, ačiū geram vedėjui 
p. Kučinskui, jie viešam reikalui 
tarnauja santaikoje ir pasekmin
gai. *

Tai £*PaFtebėjimo verta, kad ugniage-

Peklos Feldšerius.

Iš TELŠIŲ, 
Kauno gubernijos.

Čia yra padaryta vyrų gimnazi
jai Telšiuose steigti draugija. Prie

štai žydeliai atsisakė eiti senago- 
gon pasimelsti. Mat, pirmeivių 
butai Vilkutis. .

'("Šaltinis”).

IS NAUMIESCIO, -Į •_ 
Suvalkų gub.
policija uoliai pradėjęVietinė

jieškoti cicitikų “teisdarių”, kuriCį
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revoliucijos metu darydavo teis
mus po kaimus. Dabar policija 
atsilanko į tas vietas (Žarde^Us, 
Gražiškius), kur 
rankioja žinutes, 
suėmimą prižada 
nėtasai vaikinas 
silankys, tai ant
ir čia. Matyt, iTad apie mus yra 
gerų bičiuolių.

Silpnutis Svyruolis. 
(“L. U?). .

buvo teismai >ir 
Už tūlo vaikino 

300 rublių. Mi- 
kaip tik kur at-

. TĖVAI, LEISKITE MERGAI
TES MOKYTIS! '

Musų tėvai-sodiečiai mažai rū
pinasi savo vaikiukų apšvietimu, 
bet dar mažiau mergaičių. Vai
ką dažniau leidžia mokyklon bent 
dėlto, kad “vaiske butų geriau”, 
arba kad bent vienas namuose mo
kėtų ‘■paviestką’’ paskaityti. Bet 
mergaitėms, anot, musų tėvų, tai 
nereikia kvaršinti galvos tose 
“skalose”: “Juk ponia nebus, į 
vaiskų eiti nereikės, tai kam jai 
tas mokslas? Kiaules pašerti, apie 
puodus apsižiudeti žinos ir be 
mokslo; o Dievui pasimelsti ma
ma arba kokia davatka išmokins 
ant knygų, ir užteks.” Ir taip sa
ko didžiuma musų tėvų, taip ir 
daro.

O tuo tarpu gyvenimas, nesi- 
klauzdamas tokių tėvų rodos, vėl 
savo daro. Spauzdintas žodis 
(laikraščiai, knygos) plaukte plau
kia kaiman.’ Tuose laikraščiuose 
ir knygose ra»o apie daugybę aky
vų dalykų, yra ten begalės nau
dingų pamokinimų, žinių. O tur
būt vargu.atsiras kur toks žmogus, 
kuris nenorėtų daugiau žinoti. Vai
kinai dabar jau ne kartą ir pasi
skaito ir laikraščius ir šiaip kny
geles. Kada susieina keletas to
kių vaikinų, tai jie, apart papra
stų senovės kalbų (apie gėrimus, 
peštynes, merginas) turi ir naują 
kokią kalbą, apie perskaitytą laik
raštyje ar knygoje atsitikimą. Ir 
jei tada būna drauge ir merginų, 
tai jos vargšės tik klauso ausis 
išpūtę ir daugiau nieko, nes jos 
nieko nesupranta. Nesupranta to
dėl, kad joms tie laikraščiai ir 
knygos, apie ką jų broliai taip kal
ba. neprieinamos: jos moka skai
tyti tik iš tos knygos, ant kurios 
jas mama išmokino. Ir tokiu bu
du tarp tų pačių geriausių draugų 
arba net ir brolių netikėtai iškyla 
.stora siena, per kurią vienas kito 
nesigirdi_ ; Čia ir yra dabar di
džiųjų kaimo jaunųjų nesusipra
timų šaltinis. O vaikinai skaito 
toliau, lavinasi, pastoja žmonėmis, 
jos gi liekasi kaip buvę.__ -

Žinoma, atsiranda kai-kur ir 
mergina, kuri susilygina apšvieti
mu su vaikinais. Bet tokios ant 
pirštų suskaitomos.

Beto. Jau iš prigimimo yra? 
labai gabių mergaičių, kurios, jei 
tik įgytų šiokį tokį mokslą, tai 
galėtų daug, daug gero žmonėms 
padaryti. Mačiau ir pažįstu mer
gaičių, kurios, paėmę laikraštį ar 
keičią knygą, tarytum ryte ryja 
žodžius. Bet kaip sunku į Jas 
žiūrėti, kuomet jos skaito be jo
kio supratimo, be jokio jausmo, 
be sustojimo aut reikia, nes neži
no,. ką tai reiškia rašto ženkleliai. 
Jos skąito, skaito ir galų gale ne
žino, apie ką skaitė. Bet kadangi 
visgi ką nors įdomaus užtinka, tai 
turi skaityti antrusyk, trečiusyk, 
kad nori labiau suprasti. Ir taip 
bereikalingai gaišina laiką ir eik
voja savo proto pajiegas.

Šiandien gyvenimas jau mainosi, 
toliau dar daugiau persimainys. 
Mes šiandien dar nesuprantame 
daugelio dalykų, kas kitiems žmo-

mes 
vi-

nuo
žmonių.

vams žiūrėti, ko nedori mokytojai 
mokina ir išklausinėti, ką toks ne
labas mokytojas kalba etc. Tai 
ne mokslas, bet pasityčiojimas iš 
tėvo ir iš žmogaus!

Taigi iš visoko matyti, kad 
šiandien jau reikia mesti sena pa
saka, jog mergaitėms mokslo ne
reikia. Reikia joms, ir dar labiau 
reikia negu berniukams, nes jos 
jau atsilikę! Reikalingas moks
las mergaitėms dėlto, kad jos ga
lėtų gyventi pilnesniu gyvenimu, 
galėtų žinoti, kas pasaulyje de
dasi. Reikalingas mokslas mer
gaitėms dėlto, kad joms, suėjus su 
kitais žmonėmis, nereikėtų žiopso
ti, kad ir jos suprastų, ką kiti kal
ba, daro. Reikalingas mokslas 
dėlto, kad galėtų dalyvauti visuo
menės gyvenime, kad galėtų ginti 
savo, kaipo moterų, taip ir visų 
kitų beteisių žmonių teises. Rei
kalingas mokslas dėlto, kad nerei
kėtų kartais nedorų “lavintojų”, 
kad galėtų pačios lavintis. Rei
kalingas mokslas dėlto, kad nenu
pultų doriškai. Reikalingas moks
las dėlto, kad galėtų vaikus išau
klėti žmonėmis. Reikalingas moks
las mergaitėms, kad galėtų tuo 
duoną pelnyti. Ką veiks be moks
lo mergina ar moteriškė, kuriai 
prisieina, sakysime, krautuvė ve
sti ? Pagalios ir ištekėt 
bemokslei merginai dabar 
kiau ir sunkiau darosi.

Dėlto tad tėvai, ypač 
atkreipkite savo akį į jūsų dukte
ris. Baigiasi dabar vakacijos, tuoj 
prasidės mokslo metai. Ir kaip 
tik sužinosite, kad jūsų mokykloj 
prasidės mokslas, veskite kuogrei- 
čiausiai mergaites. Ir leiskite ne
tik per žiemą, netik iki vakacijų, 
bet ir kitą metą ir ajar toliau, iki 
-tol. kol nepabaigs bent pradinę 
mokyklą. Padaryta jau didelė 
klaida su dabartinėmis jaunomis 
mergaitėmis, kurios dažniausia tik 
per tėvų' kaltę nematė visai mo
kyklos arba matė labai trumpai. 
Tat bent pasirūpinkite, kad mer
gaitės ateinančios gentkartės ne
būtų tokiomis, kad nereikėtų skų
stis joms ant tėvų, jog neišmoki- 
ne būti žmonėmis. A. Karvelis.

(“Mokykla”).

už vyro 
vis sun-

motinos.

visai
mokslu 

atsilikome. 
šdlių

nėms yra 
apsiėjimais, 
sukupmi toli 
apšviestesniųjų 
Ir jeigu mes taip-pat savo vaikus 
auginsime, kaip mus tėvai augino, 
tai musų vaikai dar daugiau le- 
mentavos ant mus, 
tokiais gyvulėliais 
dome.

Kad išauklėti-gi 
tai reikalingas mokslas. Ypač tas 
vaikų auklėjimo mokslas reikalin
gas motinoms. O iš kur jos ims 
tą mokslą, kad nemoka kitos kny
gos perskaityti, kaip tik savo mal
daknyges ? O žinote gerai, kad 
maldaknygėse apie vaikų auklėji
mą nieko nėra. Sakau nieko, nes 
neskaitau mokslu to, kas yra pa^ 
sakvta “Tėvų priderystėse” arba 
klausimuose, kuriuose perskaito 
išpažintį: ar nenusidėjo kuo kai
po tėvai, t. y. t ar neliepė savo vai
kams vogti, piktai daryti, ar leido 
vaikus į bažnyčią ir tt Taip-pat 
nerandu auklėjimo mokslo ir 
“perspėjimuose”, kur’ liepiama tė-

aišku, 
ir

kam mes juos 
į svietą palei-

gerai vaikai,

MŲSŲ INTELIGENCIJA. IR
< < VIETOS LIETUVOJE.
Mažiausia apsigyvena savo kraš

te lietuvių,* išėjusių universitete 
gamtos, matematikos ir teisių sky
rių mokslus. Tos eilės inteligen
tams, jeigu jie nori būti mokyto
jais ar teisėjais, vyriausybė neduo
da vietų Lietuvoje, arba jeigu ir 
duoda, tai labai šykščiai Tik vie- 
ną-antrą rasime pas mus lietuvį 
mokytoją, 
supraudusį kur gimnazijoje ar 
šiaip- jau vidutinėje mokykloje. 
Nors antra vertus, negalima visiš
kai išteisinti musų matematikų ir 
gamtininkų, norinčių gauti moky
tojų vietą šiame krašte. Atsira
dus vakansijai vienoj-kitoje mo
kykloje, tie musų inteligentai per- 
vėlai tepradeda rupinties ją už
imti ir, kiek pavaikščioję, ranka 
pamoja; tai, sako, vis tiek jos ne
gausi ; kam čia toliau ir besirūpin
ti. Tie, kurie yra mokytojais ki
tur, įsigjvenę nebenori judinties 
iš vietos. O jiems, kaipo įsitarna
vusiems, lengviau butų atsikelti 
savo kraštan. Tokie seniai moky
tojai turi didesnį už jauniklius vy
riausybės įsitikėjimą, įgudę ir pri
tyrę pedagogai, o tuo tarpu, kas- 
žin ar yra bent vienas iš jų ban
dęs grįžti Lietuvon ir čia pasijieš- 
koti mokykloje vietos. Matemati
kams dažnai išgirsti esant vakan- 
sijų pas mus ar gimnazijoje, ar 
realinėje. Žinoma, nerusui, 
gi ir lietuviui, sunku įkibti į 
kią vakansiją, bet ar daugelis 
mėginęs kibti?

Tači<tus toli-gražu ne visi lietu
viai gamtininkai, matematikai ir 
juristai nori tapti mokytojais ir 
teisėjais. Priešingai, daugumas iš 
jų nueina visai kitais keliais. Pa
silikę Rusijoje, jie tampa įvairios 
rųšies valdininkais: vieni tarnauja 
akcizo žinyboje, kiti į bankus sto
ja, kiti į kitas vyriausybės įstai
gas, kiti vėl privatinėse įstaigose 
tarnauja. Tokių lietuvių inteli
gentų, po visus pakraščius išsiš- 
kireČiushj,-bene bus visų-daugiau- 
sia. Sekasi jiems nepergerai; už
sipelno tiek, kad vos tegali pragy
venti su šeimyna. Jie yra kaip 
ir žuvę ne tik lietuvių visuomenei 
bet ir savo giminėms, nuo kurių 
pamažėliu atžala ir galų-gale vi
siškai atsiskiria* Lietuvių tautos 
gyvenime tie šviesuoliai yra kaip 
nudžiūvęs, medis, kurs nebeišduo- 
da jai jokios vaisingos atžalos.

Tąčiaus neviena* ir iš tų inteli-

vargais-negalais įsi

tai- 
to- 
yra

gentų, būdamas jaunesnis ir ei- tam tikrais grjnojo pelno procen- 
damas universitete mokslą, šiek- 
tiek rūpinosi, kas dedasi Lietuvo
je. Ne vienam tokiam buvo noras 
verčiau apsigyventi gimtajame 
krašte, negu kur svetur jieškoti 
duonos. Tik bėda, kad jis būda
mas universitete, išanksto negal
vojo, kaip, kokiuo budu galės pas
kui apsigy venti savo krašte. Ne
galvojo, taigi ir nesiteiravo apie 
gyvenimo sąlygas. Toks inteligen
tas girdėjo, kad ‘ vyriausybė be
veik neduodanti lietuviams val
džios vietų Lietuvoje, bet nesu
simąstė ir nepasirūpino savo laiku 
atsakyti ant klausimo, ar nėra be vai 
džios vietų kitų, kurias užėmęs ga
lėtų rasit ne prasčiau pragyventi, 
kaip Rusijoje valdininku būda
mas, ir drauge galėtų būti labai 
naudingas ir reikalingas lietuvių 
visuomenei. ” v

Etai pernai Maskvos, iš dalies 
ir Dorpato studentai savo . atsi
šaukime į jaunuomenę, ragino užsi
imti kultūros darbu, nupiešė pla
čią, gal ir per plačią to darbo pro
gramą, bet klausimą apie apsigy
venimą Lietuvoje maža tepalietė, 
pasitenkinę sumanymu įsteigti biu
rą su j ieškojimo inteligentams vie
tų Lietuvoje. Tiesa, toks biuras, 
jeigu butų įsitaisęs, rasit ir butų 
galėjęs šį-tą padaryti; bet vis dėl
to nebūtų atsakęs į rūpimąjį mums 
klausimą. Ištiesų, tegu atsiras, sa
kysime, neblogai apmokama buch- 
halterio vieta, bet ar galės ją už
imti inteligentas .kad ir matema
tikas, kurs nėra mokęsis buchhalte- 
rijos? Taigi, kartais ir atsiradus 
vietai, reikia būti prisjruošusįam 
ją užimti ;be universiteto diplio- 
mo reikia turėti šiokių-tokių spe- 
ci j alinių žinių, kurios mokantis 
universite nesunku yra iš šalies 
įgyti. Juk galima yra viemi žy
giu būti universiteto studentu ir 
pasimokyti iš kur kitur tokių daly
kų. kurie praktikos gyvenime pas
kui pravertu žinoti.

Be vyriausybės vietų, Lietuvoje 
galima ir reikalinga inteligentams 
pasidaryti vietos įvairiose koope
racijos draugijose: vartotojų, ūkio, 
kredito ir kitose. Norint užimti 
tas vietas, nepakanka augštesniojo 
mokslo dipliomo; priešingai, be jo 
galima ir apsieiti, bet be specijali- 
nių žinių čia neapsieisi. Draugi
jų (kad ir ne visų) vedėjai pri
valo išmanyti buchhalteriją, prekių 
finansų mokslą ir tt. Kooperaci
jų draugijos pas mus kįla, nors ne
seniai tepradėjo atsirasti. Jei vie- 
nur-kitur jos nepavyko ir žuvo, tai 
dar nereiškia, kad joms nėra pa
mato musų krašte. Tuo tarpu 
kooperacijos nevyksta visų-pirma 
dėlto, kad neturi inteligentų iš
maningų vedėjų. Visose šalyse 
visuomenė pradeda eiti kooperaci
jos keliais. Netrukus gal ir Lie
tuva supras jos naudą ir ims telk- 
ties į įvairių-įvairiausias ekonomi
jos draugijas.

Turbut, nevienas inteligentas 
nusišvpsos, išgirdęs pasiūlymą iš
ėjusiam augštesnį mokslą užimti, 
pavydžiai, vartotojų draugijos ve
dėjo vietą. Nejaugi jis ėjo moks
lą tam, kad paskui kokiame mie
stelyje apsigyvenęs prekių sąskai
tas vestų ir dar už menką algą? 
Bet tokiam patartume geriau pir
ma pagalvoti. Jei dipliomuotas 
inteligentas nesidrovi imti menkos 
akcizo ar valstybės banjeo valdi
ninko vietos, kur taip-pat reikia 
spirito kibirų ar procentinių po- 
pierų sąskaitos vesti, tad kuo gi 
blogiau butų jam panašus darbas 
dirbti kooperacijos draugijoje, ku
ri yra visuomenės įstaiga? Vy
riausybės įstaigose tarnaudamas 
negalės jokios savo inicijativos 
įdėti, tarnaudamas gi tokioje drau
gijoje, kasdieną susisieksi su žmo
nėmis, kuriems sakosi inteligentai 
taip karštai norį tarnauti. Etai 
butų geriausia proga inteligentui 
kultūros darbas, susipažinus su 
vietinėmis sąlygomis, varyti.

Daugelis pasakys, jogei koope
racijos vedėjo vieta tai visai men
ka karjera inteligentui. Tiesa, ne
didelė. Tačiau ir vidutinis valdi
ninkas pradeda tarnauti už tokią 
algą, kad ji, gerai apskaičius, ne
bus didesnė už algą, mokamą vie
tomis vartotojų draugijos vedėjui. 
Banko ar akcizo valdininkas stoja 
tarnauti už 60 ir 70 rublių mė
nesiui ir tarnauja ta alga trejus- 
ketverius metus, kartais dar dau
giau; paaugėsimo susilaukia, il
gokai patarnavęs. Tokiam valdi
ninkui prisieina gyventi paprastai 
didesniame mieste, kur pragyveni
mas veik du kartu brangesnis ne
gu miestelyje. Nemaža yra var
totojų draugijų, kur vedėjui mo
kama 50 ar 60 rublių menesiui; 
be to. duodama jam butas, kuras 
ir šviesa, pagalios,. Jam skiriama

tas. Miestelyje pragyventi paly
ginamai --pigti? atliekamų pinigų 
taip-jan nėra kur išleisti, nes nė
ra tiek, kiek mieste esti, pasilinks
minimo progų?

Sulyginę bent pradžią valdinin
ko ir tokio vėdėjo karjerų, nesa
kysime, kad vedėjo alga mažesnė. 
Ne kitaip butų ir su tų dviejų kar
jerų ateitimi. Ne visi valdininkai 
tampa dideliais biurokratais, kurie 
susilaukia augštų laipsnių ir augš- 
tų pagarbos ženklų, kurie ilgai
niui gauna dideles algas. Viduti
nio idealas baigiasi dažniausia pa
siekus ne daugiau kaip pustrečio 
tūkstančio rublių metinės algos. 
Tolygų laipsnį gali pasiekti ir 
kooperacijos vedėjas. Gerai tirp
stant draugijai ir einant didyn’ jos 
reikalams, vedėjas gali gauti dau
giau algos ir didesnę grynojo apy
vartos pelno dalį. Be to, pasta
tęs geriau jam pavestosios koope
racijos reikalus, jis, kaipo savo 
amato žinovas, gali už tam tikrą 
atlyginimą prisiimti į save jaunų
jų apielinkės draugijų reikalų prie
žiūrą.

Tokiu budu toks miestelyje- ap
sigyvenęs musų inteligentas pra
gyventų neikiek ne prasčiau už 
Rusijoje nuklimpusį vidutinį ko
legą inteligentą valdininką, 
noma, naujas kelias tatai butų jam 
Lietuvon grįžti gal ir sunkus, kol 
dar nepramintas, bet vertėtų jis 
apsvarstyti. Musų jaunuomenė 
pavargsta blogomis materijalinė- 
tnis sąlygomis besimokjMama. Ne
tikras rytojus prislegia jos dva
sią dar mokykloje tebesant, ir 
pražudo jos inicijativą naujam ke
liui prasiskinti. Taigi išėję moks
lus daugumas inteligentų eina se
naisiais keliais, kurie veda visur, 
tik ne savo kraštan.

Jeigu studentai tikrai nori apsi
gyventi Lietuvoje, gavę universi
teto dipliomus, jie laiku turi svar
styti pakeltą musų klausimą. Gal 
mes klystame, gal neužčiuopiame 
tiksliai naujo kelio, kuris paleng
vintų jaunajai inteligentijai kelio
nę gimtajan kraštan. Tegu jau
nuomenė ir vyresnioji inteligentija 
galvoja, bet ar šiaip ar taip te

atsako, kur tas kelias yra.

IŠ AMERIKOS
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SAKO BUK PASIEKS SIAU
RINĮ ŽEMGALĮ.

Į Danijos sostapilį Kopenhage- 
ną, nuo Shetiand salų atėjo tele
gramas, buk amerikonas Dr. Cook 
savo kelionėj į šiaurius 21 d. ba
landžio prisigriebė prie šiaurinio 
žemgalio. ’ Dr. Cook keliauja į 
Kopenhageną ant daniško rando 
garlaivio “Hans Egedi”; jis yra 
iš New Yorko, iš kur iškeliavo 
berželio 1907 m. Bruxelles obser
vatorija gavo šitokį telegramą: 
“Pasiekiau šiaurinį žemgalį 21 d. 
balandžio 1908 m. Radau ten že
mę. Grįžtu ant garlaivio “Hans 
Egedi” į Kopenhageną. Frederick 
Cook”. Kiek teisybės yra tame 
pranešime, tas tik vėliau pasiro
dys. Ne reikia užmiršti, jog ir 
pirma ne truko ypač amerikonų, 
kurie svietan ir laikraščiams siuntė 
panašius telegramus, nors jie šiau
rinio žemgalio numatė; per tai jie 
nors tuom tarpu triukšmą padarė 
ir garbę įgijo.

NEVALIA SIŲSTI LIOTERI- 
JOS LIQSŲ AMERIKON. 
Amerikos teisės draudžia krasa 

siuntinėti kokių nors lioteryų bo
sus, ne valia nė laikraščiams krasa 
siunčiamiems talpinti pagarsinimų 
apie lioterijas, nors jos butų pa
rengtos su labdaringais mieriąis. 
Dabar antai Kuba, padauginimui 
iždo įpĮąukimų parengė lioteriją^ 
Amerika pareikalavo, kad jos Bo
sai nebūtų krasa siunčiami Ame
rikon ir Kubos krasa pažadėjo 
stabdyti. kie|f galima, liosų siun
tinėjimu, uf

KRAŠOS 'NEPRITEKLIUS.
Amerikos krasa šiems metams 

turi 20 milijonų doliarių neprite
kliaus. ' Krasos užveizėtojas paža
dėjo ant tolius čėdyjimais suma
žinti kas metai atsitinkantį ne
priteklių. 'Vokietijoj arba Pran
cūzijoj krasa' turi pelno, o vienok 
ten ji geriau negu Amerikoj savo 
užduotį išpildo.

DEBESŲ PRAPLYŠIMAL
Rucohide, Nev. šitose aplinki

nėse 1 d. rugsėjo siautė audra; 
įplndafeėse Šųuatter Town buvo 
debesų praplyšimai. kurie pagim
dė tvaną. Užtvinę susykiu van
dens nunešė 130 namu. Prapuolė 

’-vi moterys ir ketvertas vaikų.

TRAUKINYS PERVAŽIAVO 
IŠRADĖJĄ.

New Orleaną, La. Orlaivių iš
radėjas Louig Raymond manė su 
savo orlaiviu nedėlioj atlikti mėgi
nimus. Darbavosi jis. prie savo 
mašinos visą Hieną, vakare važiuo
jant namon, ant jo Vežimo užbė
go traukinys ir išradėją teip sun
kiai sumankė, kad jis nuo to pa
simirė.

ORLAIVININKAI ŽADA BY- 
LINETIESI.

Dayton; O. Pagarsėjęs pirma 
orlaivių be baliono išradėjas Wil- 
bur VVright atsisakė parengtose 
St. Louis orlaivių lenktynėse lėkti 
su atgavusiu Prancūzijoj Camie- 
gies sidabrinį - kieliką Curtisu. 
Wright apkaltina < Curtissą, buk 
jis pasinaudojo iš jp užpatentuoto 
išradimo ir rengia už tai jį teis
man apskųsti, *

St Paul, Min. Netoli Detroit 
susimušė pasažierinis traukinys 
Northern Pacific gelžkelio su pre
kių traukiniu. Prie to vienas gelž
kelio tarnas tapo užmuštas, su
žeistų yra 10 ypatų, o 
sužeistos labai sunkiai.

tame 6

Reading, Pa. Netoli 
ville, važiuojant skersai 
vėžių automobiliui, atbėgo trauki
nys ir automobilių sudaužė. Jame 
buvo keturios ypatos ir jos tapo 
užmuštos.

Douglas 
gelžkelio

Huntington, Pa. Terp Riddles- 
burg ir Saxton, ant vėžių Hunt- 
ington & Broad Ttlp gelžkelio dar
bininkiškas traukinys susimušė su 
prekių traukiniu. Prie to keturi 
gelžkelio tarnai likosi^ užmušti, o 
du darbininkai sunkiai sužeisti.

Pasažierinis 
pilno žmo-

kautis dirbt kasyklose, išdirbęs ne
mažiau kaip du metu kasytose | 
reikia išlaikyti atsakantis kvoti
mas.

Dabar kasyklose čia ne teip pa- 
vojingas darbas: gazų mažai, o 
nuo kitokių nelaimių sumanus an
gliakasys gali apsisaugoti. Nelai
mių čia atsitinka dabar mažiau ne
gu kur nors kitur anglių kasyklo-

į

VALČIŲ LENKTYNES.
Marblehead, Mass. Čia 2 d. 

rugsėjo atsibuvo valčių lenktynės, 
kuriose dalyvavo trįs vokiškos ir 
trįs amerikoniškos valtys. Dova
na yra “Tafto sidabrinis kielikas”. 
Pirmą dieną laimėjo amerikoniška 
valtis “Eilėn” bet antrose lenkty
nėse ją pralenkė vokiška valtis 
“Hevella”. Galutinos lenktynės 
bus panėdėlyj.

PROFESORIUS NUSINUODI- 
NO.

Frankfort, Ind. Superintenden
tas čianykščių mokyklų, profeso
rius W. O. Hiatt nusinuodino kar- 
boline rūgščia. Dėl kokios prie
žasties jis sutrumpino sau anmžių 
tikrai nežinia.

PRANAŠE APSIRIKO.
Tampa, Fla. Pranašė tikėjimiš- 

kos sektos “Nežinomo liežuvio” 
išpranašavo, jog 1 d.’ rugsėjo Die
vo galybės bus išnaikytas 2į my
lios nuo Tampb esantis miestas 
Durant, ‘Bet perėjo pranašės pas
kirtą diena ir minėtą miestą nė 
jokia nelaimė nepasiekė. Dabar 
jį išnaikinimo dieną perkėlė ant 
18 ,d. rugsėjo, bet jos pasekėjai 
pradeda jau netikėti pranašavi
mams.

AMERIKOS VAIZBA SU 
AZIJA.

Amerikos vaizba su Azija ne- 
geriausiai persistato. - Pereituose 
metuose iš Japonijos Amerika par
sigabeno prekių už 70 milijonų 
doliarių, iš Chinų už 29 milijonus. 
Išgabeno gi savo prekių: į Japo
niją tik už 26 milijonus, į Chi- 
nus už 19 milijonų. Iš viso gi 
iš Azijos parsigabeno prekių už 
180 milijonų, savo gi ten išga
beno tik už 72 milijonu. Taigi 
į vienus metus atsiėjo primokėti 
108 milijonus doliarių.

ANKSTYBOS ŠALNOS.
La Crosse, Wis. Buvusios 2 d. 

rugsėjo’ šitoje valstijoj šalnos la
bai užkenkė tabako plian tad joms. 
Kaip kokių 'farmerių pavietuose 
La Crosse, Veraon ir Monroe šal
nos išnaikino visą tabaką. Nuo
stoliai šalnų padaryti farmeriams 
labai dideli.

TVANAS.
Reno Nev. Tvanas beveik su- 

visu nuplovė angliakasių stovyklą 
Ronhide. Prigėrė šešios moterys 
ir vaikas. Vanduo sugriovė 165 
triobas.

ERPLIOZIJA.
Pittsburg, Pa. Dirbtuvėse Ame

rican Steel & W»re Co. Donoroj 
expliodavo pelenų krūva. Explio- 
zijos penki darbininkai likosi su
žeisti, trįs iš jų, kaip mano dak
tarai, turės nuo sužeidimų mirti.

GAISRAI.
New York. Sudegė čia S v. 

Malachio vaikų prieglaudos na
mai. Sudegė miniškos nepatėmyti 
septyni vaikai.

Pittsburg, Pa. Sudegė čia krau
tuvės J. A. Blanko. Prie to pen
kios ypatos tapo sunkiai sužeistos, 
o viena sužeista mirtinai. Nuo
stolius gaisro padarytus skaito ant 
300000 dol. Viena krautuvių trio- 
bos siena nugriuvo ir sugriovė 
kaimynišką -kotelį. ..

Toronto, Ont - 1 d. rugsėjo už
gimė gaisras Kanados parlamente. 
Ugnis išnaikino vakarinį parlamen
to sparną, ir pridirbo nuostolių 
ant $100000.

NELAIMES ant GELŽKELIŲ.
Pittsburg, Pa Prekių traukinys 

įbėgo netoli nuo čia į pulką tai

mušė ketum.

Williamsburg, Pa. 
traukinys užbėgo ant 
nių vežimo važiuojančio skersai 
gelžkelio vėžių ir vežimą sudaužė. 
Prie to 19 ypatų likosi sunkiai 
sužeistų, dvi moterys sužeistos 
mirtinai.

Dės Moines, Iowa. Rock Island 
gelžkelio traukinys čia užbėgo ant 
pilno žmonių gatvinio karo ir jį 
sudaužė. Prie to 2 ypatos likosi 
užmuštos, o 11 yra 
stų.

sunkiai sužei-

Cia susimušė 
to viena ypa-

St. Joseph, Mo. 
du traukiniai. Prie 
ta likosi užmušta, o diktai pasa- 
žierių tapo sužeistų.

IŠ DARBO LAUKO
f Pereitą sanvaitę Jungtinėse 

Valstijose buvo 160 
nimų, arba ant 41 
užpereitą.

nusiBankruti- 
mažiau negu

£ Hartford City, 
ninkai American Window Glass 
Co. dirbtuvių gavo nuo unijos 
viršininkų prisakymą streikuoti, 
jeigu kompanija ne sutiks pakelti 
algas ant 20%.

Ind. Darbi-

f Meadville, Pa. Čia yra trįs 
lietuviai. Geležies dirbtuvėse dir
ba 10 valandų į dieną. Darbai 
eina gerai. Darbą čia galima gaut 
ir iš kitur pribuvusiam. V. S.

f Mc Kees Rocks, Pa. Dirbtu
vėse Pressed Steel Car Co. nepa
sibaigia streikai. Kompanija 
visur gabena 'streiklaužius. Iš at
gabentų iš Chicagos darlųninkų, 
50 nuo darbo pabėgo. Kompani
ja iš savo namų mėto toliau strei
kuojančių darbininkų šeimynas. 
Kompanija Uikos apskųsta, buk ji 
kaip nelaisvi us, su prievarta ver
čia dirbti sugabentus iš kitur dar
bininkus, kas daryti uždrausta. 
Tuos apkaltnimus 
jos ir centrališko 
riar.

tirinėja valsti- 
rando komiso-

Vietine anglia-f Pittsburg, Pa.
kasių organizacija paliepė šito dis- 
trikto kalnakasiams streikuoti dėl 
įvedimo naujos sprogstančios me- 
degos. Šitame distrikte yra 20000 
kalnakasių.

f Pittsburg, Pa. šito apskri
čio anglių kasyklos, kur buvo su
streikavę 18000 darbininkų pagar
sino, jog prisakymas prie anglių 
ardymo vartoti juodąjį paraką 
kompanijos atga 1 tapo atimtas. 
Todėl toliau nėra reikalo strei
kuoti. Juodasis parakas mat per 
daug sutrupina anglis, per tai dar
bininkai negali uždirbti tiek, kiek 
uždirbdavo pirma.

Pittsburg, Pa. Tarnaujančių ant 
gelžkelių organizacija “Brother- 
hood of Railway Trainmens” pasi
žadėjo ne važioti streiklaužių į 
Mc Kees Rocks, kol ten karų dirb
tuvėse nepasibaigę streikai.

LIETUVIAI AMERIKOJ
IŠ HERRIN, ILL

Darbai aplinkinėse anglių kasy
klose pradeda eiti gerin: nuo 15 
d. rugpiučio pradėjo dirbti visos 
šaftos, kurių čia yra 14. Uždar
biai suom laiku čia nė blogiausi: 
į dvi sanvaiti kiekvienas darbinin-. 
kas gali gauti 30 dol. Ii kitur 
pribuvęs teipgi gali darbą gauti 
bet .iš kitur pribuvę turi turėti 
angliakasių popieras; neturinčių

patiko nelaimė 
lietuvj, Juozą

metų, Ameri-
Buvo gana 

apskaito ant 
moterį ir du 
Paėjo iš Su- 
Marijampolės 
kaimo. Nė

26 d. rugpiučio 
seniausią Herrino 
Druzinską. 25 d. rugpiučio jis 
išvažiavo pas gimines į Grand 
Rapids, Mich. Besivažinėdamas 
ten ant vandens, jis išvirto iš val
ties ir prigėrė. Jis buvo doras 
žmogus, išgyveno 60 
ko j apie 20 metų, 
turtingas: turtą jo 
10600 dol. Paliko 
sunu čia Amerikoj, 
valkų gubernijos, 
pavieto, Kraiviliškių
į jokią draugovę neprigulėjo. Bu
vo prisirašęs į Lietuvių Neprigul- 
mingą Ukėsų Kliubą, bet pamatęs 
kad jis nebažnytinis, atsimetė. 
Kitokių raštų neskaitė apart Bač- 
kausko išleidimų. -J

Užstojus karščiams lietuviai ap
tingo. L. S. S. manė parengti pik
niką, bet tas tik nutarimu ir liko.

Kare i amų čia nėra, bet lietuviai 
randa kitas teipjau nenaudingas 
vietas, kur neša sunkiai uždirbtu! 
pinigus. Yra čia kelios draugo
vės, bet tik dalis lietuvių į jas 
priguli. Lietuvių yra čią apie 350, 
bet prigulinčių į draugoves bus 
vos apie 60 ypatų.

J. <T. Adomaitis. .

I§ BATAVIA, ILL.
Eitas miestelis yra 37 mylios į 

vakarus nuo Chicagos. ■ Iš Chicą- 
gos lengva atrast, važiuojant nuo 
5th avė. Aurora Elgin & Chicago 
R. R. stacijos.

Čia yra keturios dirbtuvės lai
kančios po 200 darbininkų. Gy
vena čia daugiausiai švedų ir vo
kiečių; yra keliolika* grekų. Lie
tuvių yray šeimynos, ir keliolikas 
pavienių. Darbai žieųią susimaži-- 
na, o vasarom* pasidaugina; žie
mos laike ne verta čia važiuoti; 
vasaros laike greičiausia galima 
darbas gaut. Moka prastam dar
bininkui 15—18 centų už valandą. 
Draugovių jokių čia nėra.

Čia yra katalikų airių užlaiko
ma bažnyčia, lietuvis kunigas at
silanko, pareikalavus velykinės iš
pažinties išklausyt.

( Jonas Judikauckas.

IS WAUKEGAN, ILL.
Laikraštis “Chicago Record-He^ 

rald”, num. 98, pranešė: “Lietu
viai rengiasi kovon su archivy ska
pu. Vakar turėjo susirinkimą ke
turios Waukegano lietuvių Rymo- 
katalikų draugijos, ir nutarė ne
laukti kol archi vyskupas Quingley 
perkels kun. Stackievičių į vietinę 
bažnyčią, bet vesti savo sumany
mą, statyti naują salę ir nepri
klausomą bažnyčią, nežiūrint, 
tas tiks vyskupui ar ne. Iš visų 
keturių draugijų tapo paskirti lų> 
mitetai rinkti pinigus sumanytam 
reikalui”.

Minėtos parapijos katalikai lie
tuviai jau nuo seniai nesutinka su 
kunigu, kuris jų bažnyčiai sudė
tus pinigus išeikvojo ir parapijo
nams už tai pykstant, nenorint 
duoti daugiau pinigų, pastatė po- 
licijantą pas dievnamio duris, 
idant tas dabotų, kad kiekvienas 
žmogus, nežiūrint ar jis parapi- 
janas ar neparapijinas, įeidamas 
šventadienyje dievnamyn, ar tai 
pasimelsti, ar paklausyti nesupran
tamų lotyniškų mišrų, turi būti
nai užsimokėti kunigo paskirtą už
mokestį, jeigu ne, tai, kad butų 
pasiųstas iš dievnamio laukan. 
Toks negražus kunigo pasielgimas 
labai suerzino parapijonus, jie, nie
ko daugiaus nesumanydami, tve
ria nepriklausomą parapiją. Jie. 
skundėsi ir vyskupui, bet, žinoma, * 
tas negeresnis už kunigą; tei
sybės nedavė. T. Brahho.

ū tu

Iš EASTON, PA.
Gyventojų čia daugiausiai an- 

ghjonų. Dirbtuvės veik visos už 
miesto, tai miesto orą negadina 
durnai. Yra čia kelios liejyklos, 
vienas parvų malūnas, viena akso
mo audykla ir kelios šilkų andy- □ 
klos. Mokanti aksomą austi da- / 
bar jau gali gaut darbą, bet ipd- 
kytis mokinių dar nepriima. Kiti 
darbai čia nepasigerino.

nų, o trissyk tiek pavienių; tame 
yra ir 17 lietuvaičių merginų.

Pennsylvanijo* popšeroms čia ne metų. Apšvietimas jų n 
leidžia, reikia turėti lilinois popie- čiausiai pakilęs. Mėgsta j 
ras. Popieras gali gaut tik mo- tiškus vaidus kelti net 1

■



aus i rinlpimtiose, kas aiškiai rodo, Jpašeipinės Didžiojo L. K. X itau- 
jog protiškai ne augšč&msiai stovi. 

•Ckmai yra S. L. A. kuopa, L.
S. S. 42 kuopa ir Lietuvių Khu- 
bas turintis apie-60. narių. Įsto- 
jantis į Kliubą moka 1 dol. įstoji
mo ir po 25c. kas mėnesis. Susir- 
gušiems nariams nutarta mokėti 
sanvaitęj po 6 dol. Nutarta ir 
konstituciją surengti ant kitokių 
pamatų, bet kada tas bus padary
ta, nežinia. Kliubas turi ir alaus 

nariai gana naudojasi. 
KliubO| narių geidžianti 
'Tie norėtų įkurti kny- 
skaitykią, tai butų kas

to draugovės. Abidvi laiko susi
rinkimus Seattle, Wash.; prigu
li j jas lietuviai aplinkinių mie
stelių : Bremertono, Georgetowno, 
Rentono ir Seattle. V. P.

ir iš to 
Yra terp 
šviestieji, 
gyną ir
veikti tiems, kurie ne mėgsta ger 
klės vilgyti. Bet ar tų geismai iš
sipildys kada, nežinia. Iki šiol 
Kliubaš apsieina be čarterio, bet 
be abejonės čarteris bus išdirbtas 
per pasidarbavimą Bagočiaus.

Yra čia keletas lietuviškų ver
telgų — Vincas Damulevičia lai
ko valgomų daiktų pardavinę pn

Auskaitis 
ant

27 Nqrth ’ -Union st: 
pirko namus už $3800; skolos 
jų yra 200 dol.

Lietdviški laikraščiai ateina 
visokių pakraipų, koki tik yra 
giai Amerikoj, kaip ir Lietuvoj 
leidžiami; bet ne visose lietuvių 
grinčioše gali laikraštį patikti, ka
dangi yra mat gana ne mokančių 
skaityti; o yra ir toki, kurie ne 
mėgsta skaityti, kurie ypač moks
liškų knygų bijosi net į rankas 
paimti, kad velnias prie rankų ne
priliptų. Anarchistas.

čia
Iv-

IŠ BREMERTON, WASH.
šis miestelis turi apie 4000 ar 

5000 gyventojų; yra jis nuo Seat
tle, Wash. apie 16 angliškų mylių 
vandeniu, nes gelžkeliai nepriei
ta. laivai gana tankiai plaukioja, 
įpie to kartų į dieną galima va
duot vienon ir kiton pusėn, ši
as miestelis yra tai kariškų laivų 
tricplauka: čia juos taiso teip va- 
linamame “Navy Yard”. Kada 
larbai eina gerai, “Navy Yarde” 
Iirba iki 2500 darbininkų, bet da
bartiniame laike, darbams suma
žėjus, dirba 1000 darbininkų.
kirbai ne labai sunkus: 8 valandų 
larbo diena. Dirba su trims at- 
nainpms. Už valandą darbo mo- 
<a prastam darbininkui 28c. Dar- 
bą gįdi gauti tik ukėsas. neturin- 
ris ilkėsystėš popierų darbo ne
gauna. Lietuvių čia yra tik dvi, 
šeimymi: vyrų 9, moters 2, irZvie- 
;ias su amerikone apsivedęs; vai
kai 2, mergaitė 'I. Ilgiausiai čia 
gyvenas lietuvis Bremerton Baltr.

paeinantis iš Suvalkų gub., 
Simno;

Iš ELIZABETII, N. J.
•Singęr Seving Machine Co. : 

dirbtuvėj, lietuvis Baranauskas ką 1 
ten neriamas, užkliudė kokį ten 
lenką. To butą labai pikto, jis 1 
pagriebę geležį ir drožė lietuviui 1 
į galvą teip, kad tas, apalpęs, kri
to ant žemės. Nugabeno jį dar 
į ligonbutį, kur į sanvaitę laiko ir 

. pasimirė. ’ '
■ .Darbąi eina čia silpnai: dirba 

po 5 dienas sanvąitėj, po 8 va
landas, o čia pragyvenimas, ypač 
turintiems šeimynas, brangiai at
sieina.

Čia lietuviai besilaikanti para
pijos subruzdo, reikalavo nuę ku
nigo rokundų, norėjo žinoti, kiek 
surinktą štaty*rhui naujos, bažny
čios. Bet kad terp pačių parapi- 
jonų nėra., vienybės, tai sunku pa
rapijos reikalus sutvarkyti. Ku
nigas Nupirko lotus jau 6 metai 
atgal. 3® dyiem saliunininkais 
padarė kontraktus, iškasė rūsį, bet 
ji buvo! niekeno neapžiurima. Da
bar reikia iš naujo kasti. Nežinia 
k<>dų| kunigas vėlina bažnyčios 
statymą, nors giriasi, kad pinigų 
turi pakaktinai. Kadangi senoji 
bažnyčia maža, tai daugelis lietu
vių eina. į lenkų bažnyčią, ypač 
traukia melstiesi . “po polskiemu” 
vilniečiai, nors lenkiškai’ ne moka.

Lietuvių "čia yra apie 4000, bet1 
dirbančių tėvynės ir lietuvystės la
bui yra mažai. Vaizba, išėmus 
saliunus, veik visa čia svetimtau
čių rankose; daugiausiai lietuviš- 
kiejie žydeliai melžia ir išnaudo
ja lietuvius.' nes žydai mat mitres
ni, 'geriau išsilavinę. Iš turinčių 

- pinigų lietuvių kitas ką nors užsi
deda, bet ne mokėdamas biznio 
varyti, prakiša savo pinigus, nors 
juos pelnyti ne lengva, eina atgąl 
vėl sunkiai dirbti dirbtuvėse. Ge
rai butų, jeigu čia sumanus vaiz
bininkas užsidėtų kokį biznį, kad 
ir nedidelį, kur kiti lietuviai galė- 

‘ tų pasimokyti kaip reikia biznį 
vesti. Pramoktų žmones ir jau 
drąsiau pats ką nors užsidėtų ir 
tokiu budu turėtume daugiau lie
tuvių biznierių. Jėi turėtume dau
giau pasiturinąįų tautiečių, geriaus 
eitų ir tautiški reikalai. Gaila tik 
kad iš jų teip mažai yra tokių, 
kurie prisideda prie tautiškų dar- 
bų._ j Lietuvis.

Iš RENTON, WASH.
šis miestelis guli nuo Seattle į 

pietvakarius. Su laiku gali iš
augti pusėtinas miestelis, nes pa
statė čia dirbtuvę prekių vagonų; 
yra ir plytnyčia ir dvejos anglių 
kasyklos. Lietuvių šeimynų.yra: 
penkios grynai lietuviškos ir dvi 
maišytos — vienas vedęs lenkę, o 
kitas amerikonę; yra viena lietuvė 
našlė.

Rentone lietuvių vyrų yra 14, 
moterų 6, vaikų u, mergaičių 7, 
ir viena suaugusi mergelė. Vyrai 
2 dirba vagonų dirbtuvėj, vienas 
yra šinkoriu, kiti dirba anglių ka- 
syklcse. Savastį, taigi žemę bei 
narius turi devyni lietuviai. Jų 
savastis verta $16250, be skolos, 
Set/uusias gyventojas yra Alek- 

l’'! Kalvaitis, paeinantis iš 
eiiesčio pav., Suvalkų gub.; 
-'-nemažai pasidarbavo lietu- 

Washingtono valstijoj, pav.
j tvėrimo S. L. A. kuopos ir

Sitka, 
nuo 
metudse. 
. Na nūs turi 
ti $8900, be 
dirbj^ “Navy Varduose”, tik 
nas iirba prie kriaučių. T 
vai. darbo prie kriaučių gauna 
$3.00^ Apsiėjimas lietuvių Bre- 
mertone pagirtinas, nes apsisto
jus darbams, ir jauni vaikinai ne 
dykauja, bet nusipirkę žemės, sta
tosi namus. % V. P.

čia apsistojo

5 lietuviai; jie 
skolos. Vyrai

1903

ver- 
visi 
vie- 

Už 9

NORINTIEMS MOKYTIFSI.
i^irmiaus negu 

mokyklą kalbėti, 
patį mokslą ir ką 
gui suteikė.

Geoliogiški ištirimai rodo, kad 
mokslas - buvo žinomas žmonėms 
prieš akmenų gadynę. Nors/jis 
tąsyk žemai stovėjo, bet turime 
atiduoti garbę tiems, kurie, galėjo 
iškasti patogesnį urvą gyvenimui, 
galintį apsaugoti žmogų nuo dras-. 
kančių žvėrių. Vėliau varžytinės, 
skirtumas rasų bei tikėjimų pastū
mėjo žmoniją prie augštesnio laips
nio civilizacijos. Šiądien mes juo
kiamės iš praeitų gadynių mokslo, 
ir jo vartojimo. Pavyzdin, juokia
mės iš stubų statytų vandenyj ant 
stulpų; iš akmeninių įrankių var

potų karuose ir prie darbo; iš ti
kėjimo į visokius stabus, ir lietu
viai turėjo daugybę dievų; iš lai
vų, kuriais reikėjo penkių ar dau
giau mėnesių pervažiuoti Atlanti- 
Jką; iš medicinos, kada gydė įvai
riomis šaknimis, žolėmis bei la
pais, užkalbinėjimais, kas ir šią
dien mažai apšviestose šalyse da
roma ir tt. Bet reikia atminti, 
kad ir toks mokslas viduriniuose 
amžiuose ir vėliaus buvo smarkiai 
persekiojamas, ką patvirtina nužu
dymas nemažai mokslo vyrų. Ne
žiūrint to persekiojimo iš tamsios 
valdžios pusės, teisybė ėmė viršų 
ir mokslas ki^ augštyn. šiądien 
mums rodosi, kad mes turime vis
ką sutaisę puikiausiai ir daugumas 
mano, kad ateinančios gentkartės 
nesijuoks iš musų kultūros, ta
riaus, žinodami praeitį mokslų, mes 
galime spręsti, kad už keturių ar 
penkių šimtų metų žmonės juo<<- 
si^ iš musų dar labiau, negu mes 
iš šešiolikto šimtmečio. Aiškes-^ 
n tam patvirtinimui, mes galime pa
imti pavyzdin Darumo teoriją apie 
paėjimą įvairių gyvūnų veislių. 
Šiądien visos svietiškos mokyklos, 
pripažįsta jo teoriją ir apšriestes- 
nioji |luomą gerbia Darwiną kaipo 
didelį mokslinčių, tačiaus teologai 
jį net išjuokia, besiremdami ant 
neišmanančių apie mokslą bažny
čios tėvų raštų.

Pasidėkavojant mokslui ,trukiai 
bėgioja 75 ir daugiau amerikoniš
kų mylių į valandą; pasidėkavo
jant mokslui, šiądien žinome. to
lumą ir didumą Saulės, Marso ir 

•lanetų; pasidėkavojant moks- 
lektriški žiburiai žiba, nors 
da ištirta ,kas ta elektriką

pradėsiu apie 
žvilgterėsiu į 
jis gero žmo-

S. L. R. R. K.?- Kodėl terp mi- 1 
nėtų organizacijų yra toki nesi- 1 
kentimai? Tas išaiškinama tuomi, ! 
kad neturime mokslo, o jeigu ma-Įi 
žas nuošimtis lietuvių ir turi, tai 
diduma lietuvių ne klauso jų nu- ; 
rodymų ir balso. 1

Dėltogi sesers ir broliai 1 grieb- 
kimės to mokslo, kuriuom galėsime 
visas kenkiančias žmonijai ligas iš
naikinti.

Daugelis man gal atsakys, kad 
finansiškas padėjimas tą viską 
trukdo. Tiesa trukdo, ypatingai 
mums svetimtaučiams, bet atminki
me, kad nieko ant svieto nėra ne
galimo ir jeigu kas atsakantį sie
kį turi sau pasiskyręs, beabejonės 
pasieks jį. Paveizdan. Valparaise 
yra dešimts vyrukų, kurie atva
žiavo visai su mažai pinigų ir mo
kinasi jau apie treti metai, nors, 
žinoma, yra sunkus jiems gyveni
mas.

Kiek žinau, iš Amerikos moky
klų, kuriose galima butų pasimo
kyti, nemokant atsakančiai angliš
kos kalbos, tinkamiausiu yra — 
Valparaiso Universitetas. Nesa
kau, kad jis yra geresnis už ki
tus universitetus, nes jis yra jau
nas, vos du metai sukako, kaip 
jis įgijo universiteto tiesas, bet 
reikia pripažinti, kad jis auga ga
na sparčiai, ką rodo skaitlius mo
kinių: trįs metai atgal buvo apie 
trįs tūkstančiai, šiądien jau skai
toma virš penkių tūkstančių. į 
du paskutiniu metu pastatė 
turis naujus namus. Iš viso 
vienuolika triobėsių.

Merginoms ir vyrams velyčiau 
važiuoti į Valparaiso, viena, kad 
čia mokinama lietuviška kalba; 
antra — pigesnis pragyvenimas 
negu kitose mokyklose, nes su 
$200 gali pragyventi per metus; 
trečia — kad svetimtaučiams yra 
tam tikros kliasos, kuriose priren
gia prie klausymo angštesnių klia- 
sų lekcijų.

Varparaise galima užbaigti: me
diciną, (argi? Red.), teisdarystę, 

• abelnus mokslus (scientific), kiia- 
siškus mokslus, komerciją, muzi
kos vidurinį kursą, dainavimo, ci
vilišką inžinierystę, kurią tik šį 
metą įvedė, aptiekorystę ir tt.‘ 
Daug ne nerašysiu apie mokyklą, 
nes jau buvo kelis kartus 
čiuose, tik tiek tarsiu, kad 
kavojant lietuviškiems 
čiams, skaitoma apie 100 
Valparaise; užpraeitą metą užbai
gė abelną mokslą (scietific), A. 
Juška, praeitą H. J. Valūnas, to- 
liaus, tikimės, bus dauginį.

Patogiausias laikas atvažiuoti į 
minėtą mokyklą 21 d rugsėjo, 
nes tada prasidės akademiški 
mokslo metai. Taigi norintieji 
mokytis, o reikalaujanti kokių in
formacijų, malonėkite rašyti, įdė
dami 2c. krasos ženklelį ant se
kančio antrašo: . ,

E. G. Klimas,
1 Stiles Hali,

Valparaiso, Ind.

bus ištirta mokslo ir tt

nėra
yra, bet ir tas su laiku, reikia ti
kėtis,
šimtai panašių pavyzdžių butų
galima privesti. Kągi tas viskas 
mums reiškia neturint mokslo ? 

ta pati gamta mums reiškia? 
žmogaus gyvenimas ne 
žingeidus, jei nesupranti

tiesų. Kodėl šiądien yra 
ir vargšai, pavergtie- 
mažoj lietuvių taute- 

net keturi dideli skyriai :

Kągi 
Ir

krivulę dar kartą pęf vi|jp Ko
miteto nartus, baLųpdamį, kam 
skiria tuos $65.34, idant ^ykį tas 
reikalas užsibaigtų. -

Siuntimas krivūlės,£ turėtų būti 
apdraustas (registruotas)^ idant 
nereikėtų sakyti: “aš^jam tperda
viau”, “bet aš negavau”.

P. M‘kolai nis.
J i - (1 ■ * -

ke-
vra

laikraš- 
pasidė- 
laikraš- 
lietuvių

“AUŠROS” I2DAS.
Įčmimai:

I. 1, 1909 buvo įėję $2596.82.
28, IV, 1909 buvo įėję

MUSŲ FONDAI.
Pas mus visoki sumanymai dyg

sta kaip gry bai — nė sėti nereikia, 
ir prie tų sumanymų įvykinimo, 
žinoma, reikia fondo pinigų. 
Sumanytojai tvirtina svarbumą 
savo sumanymų naudingumą jų 
tautai ir tuojaus atsišaukia į vi
suomenę, laukdami aukų, be kurių 
jų sumanymai ir liktų tik suma
nymais arba ir lieka tokiais, su
plaukus aukų keliems ar keletai 
dešimčių doliarių. Visuomenė ne
sistengia suprasti reikalingumą to
kių sumanymų ir fondų, ir be 
atžvilgio, tūli, pritardami vienam 
ar kitam, tuojaus aukoja 10c, arba 
25c. ir renka komitetus, kuriems 
bene bus stoka > ir kandidatę,

Štai tie fondai: M
i. “Aušros” Draugijos fondas, 

šelpimui beturčių studentų augš- 
tesnius mokslus besimokinančių.

2 Kankinių šelpimo fondas.
3. Pavargusių raštininkų šelpi

mo fondas.
4. “Kovos” sušelpimo fondas.
5. Prieglaudos liet, senių ir 

šelpimo fondas.
6. Ateivių namo fondas.
7. Paskolos Ratelio fondas.
8. Kudirkos raštų leidimo fon

das.
9. Šerno muzikališkas fondas.
10. Vadovėlių leidimo fondas.
11. Žmonių knygy no fondas.
12. Lietuviškų šv. Kazimiero se

serų fondas.
13. Revoliucijos rėmijno fondas. 

Laisvos Minties” fopdas.

Iki
Iki

(paduota tapo atskaita) $240.36.
17, V, 1909, krikštynose pas

K. Gustaitį, Scranton, Pa. 5-25.
20, V, 1909, Mat Senkus

(Lev»i s ton, Mc). ......... .75.
25, V, 1909, T. M. D. 15 kp.

1 Shenandoah, Pa. (p. M.
Vakriną ir V.S.Jokubyną) 4.30.

28, V, 1909, 1 “Aušros” kp.,
Chicago, III. (p. Dr. A. J. 
Zimontą) ...................... 43-62.

16, VII, 1909, aukos iš Ceve- 
land, O., (p/ V. S. Joku- 
byną) ............   3.38.

21, VII, 1909, V. Paplauskas,
* Chicago, III, (p. M. J. Da

mijonaitį) .............  25.00.
29, VII, 1909, J. Butkus 

(New Haven, Conn.) .... .50.
13, VIII, 1909, S. L. A. (p. 

Joną Skritulską) ..........301.50.

Visu labu įėjo . $322148.

Išleidimai: r
Iki 1, I, 1909. visu labu iš

leista buvo ..........   $2067.65.
Iki 28, IV, 1909, išleista 

(atskaita tapo paduota) 100.75.
20, V’, 1909, Konst. Jasiu- 

kaičiui, Bruxelles
20, V, 1909, lėšų ...:... -25.
20, V, 1909, .V. Baukytei,

Berlyne ...........................  25.0a
20, V, 1909, lėšų .......................25.
16, VIII, 1909, V. Mingai- 

lytei, Berne .   25.00.
16, VIII, 1909, lėšų.................. 25.

25.00.

su-

14. Laisvos Minties fopdas.
15. Prūsų lietuvių . gelbėjimo

fondas. .
16. Rutkaus lapelių ir brošiūrų 

leidimo fondas.
17. Motinėlės fondas.
18. Tėvynės Mylėtojų Draugijos 

fondas.
Viso net aštuoniolįhi^ fondų ir 

t8 komitetų.
Ar visi tie fondai "mums 

reikalingi ir verti pa^ėąumo, te
sprendžia visuomenė.

P. Mikolainis.

XT5i

Visu labu išleista .... $2244.15.
Liekti ižde ................ .. $97733-

Jonas šliupas, iždininkas.
29, VIII, 1909, Scrantpn, Pa.

I S. L. 
NARIUS.
A. nariai! 
įnešimuose

miau pasirašiusieji, remdamiesi 
ant augščiaus nurodytų motyvų, 
išnešame- sekančią rezoliuciją:

1. Kad visuotinojo balsavimo at
metimo klausimas butų rišamas 
tik visuotinu balsavimu.

2. Kad visi S. L. A. reikalai, 
visuotinojo balsavimo rišami, ne-

LAIKAS U2BAIKTI.
“Lietuvos” num. 32, 1908 m. 

buvo pranešimas Revol. 'Šelpimo 
Komiteto, jog esą atlikę $65.34 
pas iždininką T. Dūdą, kuriuos tai 
pinigus komitetas paskirs bent ko
kiam visuomeniškam reikalui.

Patilpus tam pranešimui aš pa
daviau sumanymą per “Lietuvą”, 
“Vienybę Liėt.” ir “Tėvynę” pas
kirti tuos pinigus “Aušros” Drau
gijos fondah šelpimui mokslei
vių. Tam pritarė tik vienas p. 
Butkus per “Tėvynę”. Daugiaus 

' -balsų neapsireiškė tame reikale.
Dabar, “Lietuvos” num. 29, til

po užklausimas: “Kur dingo tie pi- 
' nigai?” P. Šernas aiškino, jog 
’ du komiteto nariai (Povilaika ir 

Tareila) skyrė pinigus išleidimui
* Kudirkos raštų, p. Šernas skyręs 
1 Kankiniams ir tuos balsus nusiun-

tęs fin. sekr. Bagočiui.
P. Bagočius, “Lietuvos” num. 

32, aiškino, tą krivulę gavęs ir 
‘ pritaręs tuos pinigus pavesti Kan-
• kiniams, ir perdavęs p. Dūdai (ta 

krivulę), idant jis ir p. Linauckas, 
iždo globėjas, galutinai nuspręstų, 
pridėdami savo balsus, ir nusių
stų pinigus pagal didurųcę nutari
mą — kas nusidavę dar prieš nau
jus metus.

Rugpiučio 28 d. lankiausi Phi
ladelphijoj ir kalbėjau apie tai su 
p. T. Dūda (girdint pp. Skaržins- 
kui ir Astramkui), kuris sakė ne-

fEIP, NET $15,000,000!
“Lietuvos” num. 34, p. Gr. ap

rašė apie išnykimą katalikiškos 
bankos p. Dackęvičiaus Brooklyne 
ir paskiaus Bostone, kur dingo lie
tuvių padėti pinigai. Prikišo 
brooklyniečiams nesupratimą gu
druolių taktikos, kurie visokiais 
budais moka nesupratelms išnau
doti, kaipo tai kun. Siamo ir ku
nigaikščio Mcnšikovo įkurtoji kar- 
poracija, kuri tragiškai užsibaigė 
ir ten dingos žmonių pinigai sumo
kėti už akcijas. _

R a bar kunigaikštis Menšikovas 
įkūrė kitą korporaciją vardu 
“The Atlas Trading Association”, 
Philadelphijoj, su kapitalu 
$15,000,000 ir inkorporavo sausio 
mėn. 1909 m., tiktai neparodo ku
rioje valstijoj. Tarp jos “Stock- 
holderių” surašo 166 apsireiškia 
ir šie, visiems gerai pažįstami var
dai :

F. J. Bagočius, korp. agentas,
B. Bukšnaitis, 
P. Dubickas, 
T. Dūdas,
K. Rutkus, keliaujantis agentas 

tos korporacijos,
N. Smelstorius 

storius,
A. Stanelis,
T. Astramskas,
V. Daukšys, sekretorius tdš kor

poracijos.
Kun. N. Lukošius, J CHiiago. 

Yra ir daugiau lietuvfį tverian
čių tą milijoninę korpofadją, bet 
minėjimas visų per daug Užimtų 
vietos, tai. pasiganėdiname tik žy
mesniais.

A. A. Jocis yra prezidentas, o 
bene jo brolis E. C. Jocis ;kasie- 
rius. !

Pagal tą surašą matoma yra pri
sidėjimas virš minėtų ypatų prie 
įsteigimo tos milžiniškos korpora
cijos, kurie bus ant tiek mandagus 
ir paaiškįs visuomenei apie, tikru
mą tos korporacijos ir kitas smulk
menas Jei jie to nepadarys, tai
visuomenė turės tiesą pastatyti Jė visuotiną balsavimą, o pasiro- 

pinigus išleidimui Kudirkos raš- juos greta kunig. Jocio.

J. B. Smel-

rc

p. Bagočiaus, o tiktai žodžiu p. 
Bagočius jam sakęs pavesti tuos

ATSIŠAUKIMAS
KUOPAS IR 

Gerbiamiejie S. L.
1. Kadangi savo

seimui daugelis kuopų reikalavo 
palaikymo visuotinojo balsavimo;

2. Kadangi kuopos savo apkalbė
jimuose apie 45 kausimus rė
mėsi ant visuotinojo balsavimo, o 
titkai viena grižtai reikalavo pa
naikinti ;<• . >

3. Kadangi naujasis charteris, 
kuris buvo- nutartas atnaujinti 
extra seime ir, sulyg aiškinimų Su- 
sivienyjimo advokato Lopatto, 
draudžia visuotinąjį balsavimą >

4. Kadangi pereitų metų centro 
valdyba, pakeizdama charterį, sau- 
valiŠkai. sulaužė XXII ir XXIII 
seimų nutarimus, o XXIV’ seimo 
44 delegatai, balsuodami už pa
naikinimą visuotinojo balsavimo, 
elgėsi priešais reikalavimus di
džiumos kuopų ir didžiumos Sus. 
L. A. narių;

5. Kadangi reikalavimas 34 de
legatų pereitame 24 seime, kad vi
suotinojo balsavimo klausimas bu
tų laidžiamas visiems S. L. A. 
nariams nuspręsti, buvo atmestas 
ir rezoliucija nepatalpinta proto
kole ; .

Todėl mes, žemiau pasirašiusię- 
jie S. L. A. nariai, kuriuos balsa- 
vusiejie prieš panaikinimą visuoti
nojo balsavimo aprinko į komisiją 
pranešti visuomenei apie viršuj iš
dėstytus reikalus, šiuomi atsišau
kiame į visus S. L. A. kuopas ir 
pavienius narius, kad imtumėte 
patįs ištardinėti visuotinojo' bal
savimo klausimą. Kuopos, sušau
kit tam reikalui extra susirinkimą 
arba mėnesiniame susirinkime leis
kit slaptai perbalsuoti:

1. Kiek narių reikalauja, kad vi
suotinas balsavimas pasiliktų ant 
toliau; <
2. Kiek narių nori, kad jis butų 

panaikintas.
Kuopos, kurios turės kokius 

nors - tame reikale nutarimus, ma
lonės kopi jas nusiųsti sekančiai:

Vieną, komisijos sekretoriui šiuo 
adresu:
J. P. Tuinila, 291 — 5th st., So. 
Boston, Mass. ’
Kitą S. L. A. centro sekretoriui 
šiuo adresu: J. Žemantauckas, 
39 W. Porter st., Waterbury, Con.

Pasarga. Kadangi po 24 sei
mo eina .visoki neteisingi paska

liai apie S. L. A. reikalus, todėl 
mes, išrinktosios komisijos nariai, 
pa s įstengiam parodyt visiems S. 
L. A. nariams, dėlko kilo tarpe 
24 seimo delegatų neužsiganėdini- 
mai. ' Musų paduotoji seimui re
zoliucija skamba teip:

tų, kam jis (p. Dūda) nepritaręs, 
bet su p. Linaucku apie tai dar ne
kalbėjęs iki šiolei.

Ar nebūtų gerai idant buvęsis

Surašą visų “Stockholderių1
pridedu prie šio rašto, idant “Lie> karštai pritarė, 
tuvos” redakcija matytų, jog tiesa.

Br. ,

džius jam praktišku, 23 seimas 
patvirtino, kuriam S. L. A. nariai

2. Kad ir 24 seime kuopos 
45 klausimuose rėmėsi ant visuo
tinojo balsavimo, todėl mes, že-

butų paliečiami nė perkeičiami, kol 
nebus išpildytas pirmutinis punk
tas šios musų rezoliucijos, tai yra, 
kol visuotinas balsavimas • nebus 
atmestas arba paliktas visuotinu 
balsavimu.

3. Kad permainyti charteryj tą 
punktą, kuris varžo visuotinojo 
balsavimo vartojimą ir pritaikyti 
jį teip, kaip didžiuma S. L. A. 
narių nutars.

Po rezoliucija pasirašė šie dele
gatai:

11 khopos — J. Pruselaitis, M. 
Bendoraičiutė, 15 kp. — P. J. 
Čepulis, 17 kp. — S. Stripinis, 29 
kp. — J. Uždavinis, M. šalna, 33 
kp. — P. J. Latvenskis, J. Rau- 
linaitisj J. P. Tuinila, 34 kp. —r- 
J. J. Gerdauskas, 41 kp. — R. 
Kentra, 43 kp. — L. Grikštas, 44
— J. Grabliauskas, 45 — J. Kirti
klis, 49 —- P. Kukenis, 57 — T. 
S. Rubikas, A. Bernotas, 64 — 
P. Lazauckas, 69------- . Vaivada.
79 — V. Čemiauckas, 85 — K. 
Žukas, 89 — K. Senkus, 104 — 
J. Danielius, J. Plokštis, 113 — 
P. Babilas, 117 — J. Taunis, 142
— J. F. Juozunas, J. T. Kazlauc- 
kas, 156 — J. Ivonaitis, 165 — J. 
Gegužis, E. Alminavičiutė.

Kadangi tik mažuma 24 seimo 
delegatų rėmėsi ant kuopų įneši
mų ir gynė jų reikalavimus, dėlto 
kilo neužsiganėdinmai ir todėl krei
piamės į visus S. L. A. narius, kad 
jus išristumėt tuos iškilusius tar
pe musų nesutikimus.

Su pagarba,
J. P. Tuinila, So. Boston, Mass., 

J. J. Gerdauckas, 34 kp. Ncw Bri
tam, Conn., J. P. Čepulis, 15 kp. 
Pittston, Pa.

- !

KO TRŪKSTA MUSŲ LAIK
RAŠČIUOSE?

Trūksta labai daug, labiausiai 
trūksta musų laikraščiuose gerų 
žinių apie vaizbą , ir pramonę. 
Vaizba ir pramonė tai derlingiau
sia šalies dirva; per vaizbą ir 
pramonę šalis pakįla kultūriškai 
(oi ne. Yra visai atbulai: ne vaiz
ba kelią kultūrą, bet atbulai: kur 
kraštas kultūriškai žemai stori, ten 
žemai stovi pramonė ir vaizba. 
Kultūra yra pastūmėja. Red.) 
ir ekonomiškai. Kitose šalyse gy
ventojai jau seniai suprato vaiz
bos ir pramonės naudingumą, su
prato gerai, jog juo šalis bus tur
tingesnė išdirbimais, juo bus tur
tingesnė pinigiškai; pradėjo rūpin
tis pakėlimu pramonės. Pramonė 
kitose šalyse teip išsiplėtojo, kad 
ne tik kraštui užtenka vietinių iš- 
darbinių, produktų, bet jie dar sten
giasi užkariaut rinkas tokiose ša
lyse, kur pramonė žemai stori, 
ten parduoda savo išdirbinius su 
pirklių pagelba. Ten renka auk
są ir sidabrą, parveža namon ir 
visas kraštas stojasi kas sykį tur
tingesnių, o šalys be pramonės kas 
metai tampa biednesnėmis, ir teip 
nuskursta, jog nebeturi iško pirk
ti sau reikalingiausių daiktų. To
kia tai pramonės rinka svetimiems 
yra Lietuva. Dėlko lietuviai ne
supranta pramonės naudingu
mo, kuri Lietuvoj teip žemai sto
ri? Gal dėlto, kad Lietuvoje ma
žai pinigų, lietuviai negali uždėti 
dirbtuvių? Bet jeigu pažvelgsime 
j praeitį kitų šalių, tai pamatysime, 
kad ir kitos šalys, kol nebuvo pra
monės, buvo teipgi neturtingos 
kaip Lietuva. Nors kitų
šalių pramonė pakliuvo į
pavienių ypatų rankas, ta
po kapitalistiška, bet visgi kraš
tui naudą atnešė, nors trupiniai 
aukso kaipo algos tenka darbinin
kams.

Pas mus kol nėra pramonės ir 
kol ji nepakliuvo į pavienių ypatų 
rankas (kokia pramonė yra Lie
tuvoj, ji pavienių ypatų rankose. 
Kitaip dabar ir būti negal. Red.) 
mes turime stengties, kad ne tap
tų sumonopolizuota pavienių ypa
tų, bet kad pramonė ir vaizba bu
tų visuomenės rankose. Turime 
žinoti kokiu budu visuomenė gali 
prieiti prie šito tikslo. Dabar su
sitveria bendrovė iš tūlų ypatų, 
suneria skolinamąsias, arba var
totojų draugijas, užsiimančias vaiz
ba. Sąnariai tokių draugovių ne
tik ką patįs pigiau gauna pasisko
lint pinigų, gauna bendrovės krau
tuvėse geresnes prekes ir pigiaus 
bet dar gautu pelnu dalinas terp 
savęs, o tas pelnas suteiktas vi
suomenes. Taigi draugijų nariai 
su laiku taps kapitalistais .nuo ži

suomenės gauto pelno. Darbinin
kų laikraštis “Žarija” savo laike 
užsipuolė ant tokių korporacijų 
ir išrodinėjo, kokias blėdis atne
ša visuomenei tokios kooperaty
viškos draugijos, bet nenurodė ko
kios draugijos butų naudingesnės 
visuomenei, tik sušuko: “mes dar-
bininkai lauksime savo kartos!”

Nesuprantama ko laukti? Ar is- 
dirbimo naujų įstatų kooperatyviš
koms draugijoms^ kurios, eida
mos . progreso keliu, galės .vaizbą 
ir pramonę atiduot visuomenei, ar 
kol pavienės ypatos įrengs dirb
tuves, o paskui jas per kovą reiks 
atimti jr atiduoti visuomenei? Bet 
laukimas gal būt .visuomenei labai 
blėdingu, nes kiltų kova terp tų 
pačių žmonių, kurie šiądieną yra 
da?bminkų e i Sese. Kad visko to 
išvengti, reikia nurodyti, nelau
kiant, kol kapitalistai apvaldys 
pramonę ir vaizbą Lietuvoj (bet 
ji tokia ir dabar yra; kitokia tuom 
tarpu ir būti negali. Red.), bet 
reikia rengti draugijas visuome
niškas. Man rodos tas nesunku 
padaryt, reikia vien perkeisti įsta
tų punktą, kad pelnas nebūtų 
dalinamas tarpe draugijos narių, 
bet kad butų sunaudotas visuome
nės naudai: statymui - ir užlaiky
mui mokyklų ir tt.; dalis pelno, 
kad butų skiriama rengimui nau
jų dirbtuvių, kurios prigulėtų vi
suomenei, o pelnas teipogi, kad 
butų sunaudotas visuomenės rei
kalams. Žagarėj įrengta taupy
mo kasa, kuri pelną paskiria vi
suomenės labui, o dalį palieka sta
tymui sau namo. Pakilus terp 
žmonių didesniaip supratimui, vi
suomeniški reikaiaj iš to turės ge
rą paspirtį.

Buvo jau kalbėta apie dirbtu
ves. Gal kas pasakys: ką dirbsi 
tose dirbtuvėse, nes Lietuvoje - nė
ra medžiagos; bet aš manau, kad 
Lietuvoj yra daug medžiagos pa
gaminimui reikalingų daiktų, tik 
reikia žinot iš ko ką dirba ir kaip 
dirba, o žmonės tą žinodami, su
pras, jog galima padirbti ir. Lie
tuvoj daug daiktų.

Musų laikraščiuose trūksta šito
kių žinių, o jos turėtų užimti laik
raštyje pirmą vietą. Turbut to
kių rąšėjų trūksta Lietuvoje, kurie 
galėtų suteikt reikalingas žinias 
laikraščiams, bet man rodos, kad 
galėtų rastis, tiktai reikia (Jaugiau 
rūpintis. Jeigu nėra Lietuvoj 
mokytų vyrų, kurie galėtų suteikt 
reikalingas žinias laikraščiams apie 
pramonę, tai reikia kreiptis į dar
bininkus dirbančius svetimose ša
lyse: dirbtuvėse, arba sankrovose; 
jie galės nurodyti, iš ko ką dirba 
ir kaip dirba, kaip yra surengto® 
dirbtuvės ir sankrovos, nes teip pa
kilo pramonė Anglįjpje ir Ameri
koje (ir Anglijoj ir Amerikoj ji' 
išsyk tapo kapitalistiška, taigi ne 
teip pakilo. Red.), kur darbinin
kai suteikė žinias apie padirbtus 
(žinias tas suteikė ne darbininkai, 
bet mokyklose mokinti specijali- 
stai. Red.) kitose šalyse pro
duktus. Gal kas pasakys, kad 
dabartiniame laike Rosijoj nieko 
gero negalima veikti, nes valdžia 
stori ant kelio visuomenės užma
nymams. Iš dalies valdžia kalta, 
bet žmogaus protas dar kaltesnis. 
Jeigu žmogus butų tobulas, i jis 
išsipainiotų iš visokių valdžios 
spąstų; . Kas gal žmogų ištobulin
ti? Mokslas. Bet kur žmogus 
gal tą mokslą įgyt? Valdžia, sto
dama ant į. kęlio— ,sudcmoralizavo 
mokyklas.;? Bet jėigu mes norime 
pakilt ekonomiškai, tai turime rū
pintis labiau kultūros ir mokslo 
pakėlimu, nes tam valdžia nėra 
teip priešinga.

Jaunuomenei suteikti mokslą, ga
lima mokyklose, o suaugusiems 
lieka laikraščiai ir knygos; bet 
musų knygų rašytojai ir laikraš
čių bendradarbiai teip pasišventę 
kovai už politiką ir asabiškiems 
vaidams, protestams, kad mažne 
risi laikraščiai ir knygos platina
mos terp žmonių, vien tik ir skam
ba apie politiką. Musų pirmeiviai 
nejaučia, kad žmonės šaukia: “pa
vargom, išalkom, nuilsom kovoj, 
duokite duonos, duokit poilsį, pa
rodykite kelią kaip pagerinti da
bartinį būvį!? Bet anT visų tų 
musų reikalavimų vienas ir tas 
pats atsakymas: “Jeigu norite pa
gerinti dabartinį būvį, imkit Mark
są, Engelsą, o tada suprasite, kaip 
reikia pagerint dabartinį būvį”. 
Pažvelgus į tuos raštus randi juo
se fantastiškas mintis, bet ne ant 
musų, reikalavimų atsakymą. Jei
gu takiausiam kokio idėjalisto in
teligento, kaip turime išgriaut mo- 
narchiška raidžią, kad badu mirš
tam, tai mums atsako, kad badas 
yra geriausias įrankis sukelti vi
suomenę prieš VfTdžią, badas tik
ai , prispirta j ieškot kelio pagerini-



Tikėjimų Istorijos Rankvedis
Su paveikslais

Parašę, bendradarbiaujant kitiems mokslininkams,

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

Verte J. Laukis
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mui būvio ir šaukia eiti kovon su 
monarchiška valdžia, kuri tą ba
dą gimdo. Musų inteligencija ne
nori suprasti, jog tik pavalgęs žmo
gus rūpinasi politika, o nevalgęs 
jieško duonos. Jie nejaučia, kad 
tas pats badas, kurio jie teip gei
džia darbininkui, gresia ir jiems 
patiems. Laikraščiai seniai šaukia: 

' šelpkime raštininkus musų ržšti-
t ninkai badu miršta, numirė Kudir

ka, Vaičaitis ir kiti. Moksleiviai 
teipgi, bado prispirti, jieško fiziš
ko darbo, arba, mokslą beeidami, 
badu miršta; laikraščiai teipgi tvir
tina liga serga. Kartu su laikraš
čiais turi išnykt ir spauda, jeigu 
visuomenė ne šelps savo skatikais; 
amatininkai ir darbininkai, neturė
dami darbo, prispirti bado, aplei
džia tėvynę ir keliauja į svetimus 
kraštus kur pramonė augščiau sto
vi, jieškot sau duonos kąsnį, už tą 
duonos kąsnį netik parduoda ka- 

‘ ’ pitalistams savo spėkas įgautas tė
vynėje, bet sykiu parduoda savo 
kalbą, papročius, išsižada savo 
gimtinio krašto, tėvų, brolių, se
serų, giminių ir pažįstamų, kad 
tik kaip apsigint nuo bado.
ka vienas sluognis darbininkų Lie
tuvoj, kurie dar turi į ką žagrę 
įsmeigti, tai ūkininkai. Bet koks 
jų gyvenimas? Dirba kaip mulai 
kiauras dienas, kiauras naktis, ne
turi laiko paskaityti laikraščių, nė 
už* ką nusipirkt, nė priderančio 
valgio, nė drabužio; jeigu progre- 
syviškų kraštų ūkininką kas iš
grūstų į Lietuvą, ir lieptų teip gy
venti, kaip Lietuvos ūkininkai, tai 
jisai jaustųsi labiau nubaustu ne
gu Rosijos katoržninkasr Tokia
me padėjime būdami, Lietuvos ūki
ninkai jaučia kaip dejuoja tėvy
nė, kaip skursta spauda, kaip ken
čia badą raštininkai, amatininkai 
darbininkai, jiems gaila, kad neiš
mirtų badu visi inteligentai, amati
ninkai ir darbininkai, kad nepra
žūtų tas vienintelis , spindulys- 
spauda, per kurią gali apsišviesti 
ir pakilti, jie norėtų šelpti, bet ne
supranta kaip; pažvelgę į savo 
kišenius, randa tuščius; jie nesu
pranta, kas galėjo jiems išrinkt iš 
jų kišenių paskutinius skatikus, 
kuriuos jie su tokiu vargu sten
giasi su žagre uždirbt. Tą pada
rė vis svetimų šalių pabrikantai: 
išrinko ir išvežė į užsienius, o 
lietuvius visus prispyrė badą kęsti. 
Jeigu norime išgelbėti savo tė
vynę, stengkimės, kad nebūtų par
vežami iš kitų šalių išdirbiniai, bet 
kad butų pagaminami Lietuvoj net 
išvežimui svetur. Dėlto sukruski- 
me kas gyvas prie darbo, mokyki
mės, sužinokime ką iš ko dirba, 
kaip dirba. Jus studentai, kuriems 
gyvenimas dar prišakyje, teipogi 
stokite prie darbo gelbėti savo tė
vynę, nes kad ir kitokia butų po
litika, vis bus nuskriaustas tas 
kraštas, kuris negina savo reikalų. 
Tverkite visos Lietuvos visuome
nišką kooperatyvišką draugiją, ku
ri užsiimti; visoje Lietuvoje kėlimu 
pramonės, vaizbos, žemdirbystės, 
pienininkystės, sodatminkystės ir 
tt. Inteligentai eikite į kaimus, 
prikalbinėkite žmonis prisidėt prie 
tos draugijos, užsiimkite agentū
ra, platinkite laikraščius, geros rų- 
šies mašinas, trąšas ir tt., nuro
dykite, kaip reikia vest pieninin
kystė ir visokia pramonė ir vaizba, 
bet viską visuomenišku budu, o 
teip dirbdami, ne tik ką įgysite už- 
sitikėjimą ir meilę žmonių, bet iš
gelbėsite tėvynę nuo bado ir sau 
išdirbsit ateitį, duonos kąsnį ge
resnį, galėsite užsidirbti savo rei
kalams skatiką be fiziško darbo 
agentūrose, pardavinėdami gausite 
nuošimčius. Atsiradus visuomeniš
kai pramonei, savuosius patu rėkit, 
o pavienių ypatų pagamintus at
meskite, labiausiai užsienių prekes. 
Prie tokio darbo ir mes, užsieniuo
se gyvenanti darbninkai, kiek ga
lėdami, prisidėsime, nes ne nori
me

' Lai

|| Meksike, aplinkinėse miesto 
Morella, valstijoj Michaocan, už
gimę dideli tvanai labai daug nuo
stolių pridirbo. Nuo debesų pra- 
plyšimo kalnuose susirinkęs vanduo 
užliejo kaimus Apzisaare, Santia- 
gnillo ir Cerillo. Mieste Tūla už- 

• .tvinę vandens nunešė 200 namų. 
*Tia daug žmonių prigėrė. Laukai 
visoj šiaurinėj valstjos daly j tva
nų išnaikyti. Vien mieste 
terey pražuvo 2000 žmonių, 
stoltus ten tvanų padarytus 
to ant 30 milijonų doliarių.

dėlę vertę, priduodamą vyriškam palaikėj ui, kadangi tik per 
sūnų galėjo būti užtikrinta šeimynos išlaikymas,, kaipo ir 
tikėjimiškos draugijos ir pripuolanėios pratėviams skolos. 
Jei sunaus nėra, artymesnis giminių užima jo vietą, — 
kurgi, net daugiau tolimas, ar svetinufs per pasavinimą 
gali juo būti. Šeimyniškos konstitucijos ir įstatymiškos pa- 
veldėjystės istorija prigulėjo nuo šitų aukojimo įstaigų. 
Paveldėjystės įstatymas ir laidotuvinio kulto priedermė bu
vo neatskiriamai surišta ir toji priedermė tankiai buvo teip 
sunki, kad romėnai nesudrumstą smagumą patarliškai va
dindavę, “hereditas sine sacris”. Pas romėnus šitas sąryšis 
ir visa, kas lietė šeimyniškąjį tikėjimą, labai yra reiškųs. 
Pratėviai buvo garbinami kaipo Dii Manės, pirmutinis gi 
pratėvis, vadinamas namų apgynėju ir genijumi, kaipo 
Lar familiaris. Šitie naminiai dievai buvo garbinami kas
dien ar tam tikromis dienomis. Kiekvieno mėnesio ir me
to. Kasmetiniu garbinimu buvo Dies Parentales vasaroje, 
kurios baigiasi Feralia šventė. Šitos ceremonijos buvo 
nešime ant kapų gėlių ir maisto, .druskos ir grudų nuram
dymui Manės. Sekančią dieną linksmos užkandos (Cari- 
stia) vienijo šeimynos narius. Dėjimas niekais Manės pa
garbinimo užtraukdavo pavojų jų jeibių darymo namams, 
jiems besišvaistant šmėklomis. Apsaugojimui nuo to šei
mynos tėvas darydavo tam tikras ceremonijas naktimis per 
Lemuria. Tolygių nuomonių pratėvių garbinimas perim
tas teipgi kitur: kaip pratėvis sergi ištikimus savo pader
mės narius ir baudžia ištvirkusius už kaltes, aiškiai matosi 
graikų tragedijose. Užtenka mums priminti Elektrą ant 
kaipo Agamemnono Cheforoje. Surinktinis pratėvių meldi* 
mas, kaip jis įsakomas šeimyniškojo tikėjimo, susilieja su 
visų vėlių meldimu mirusių garbinime. Dii Manės ir indų 
Pitris priklauso prie abiejų, bet jei jų garbinimas padaro 
šeimynos įstatymo dalį, tai jie reiškiai priima pratėvių bū
dą. Šito budo negalima sumaišyti tikėjime chinų; Ših- 
kingo giesmės tnkiai turi didžiųjų pratėviškų iškilmių ap
rašymus su aukojimo valgiais. Padavadijimai Li-ki išly
gina guodus pripuolančius kiekvienam šeimynos nariui su
lyg įvairių giminingumo laipsnių, Su visais privatiškais 
ir yiešais reikalais einama prie jų, klausiama jų patarimo 
ir net imama juos drauge kelionėn. Įžymiu dalyku šitame 
kulte yra tas, kad jis niekur nesiremia sentimentališku karš
čiavimu. Perdidelis gedėjimas yra nupeikiamas, mirusieji 
neapturi iš to nieko gero, jie reikalauja ne ašarų, tik* do
vanų, pripuolančių jiems. Graikiškos tragedijos dar iškėlė 
šitas nuomones, kaip dėstyje Antigonos ir Elektros ir be 
mažiausio mirusių ir pratėvių garbinimo svarbos^sumažini
mo, kaipo šveistos priedermės ir griežto įstatymo, žadino gi
liausią sąjautą asmenims turintiems, atlikti šitą priedermę 
prie sunkiausių aplinkybių, ir motyvams, kurių jos buvo 
palaikomos.

Kaip mirusių ir pratėvių kultas, teip pratėvių ir didvy
rių kultas teipgi susilieja į vieną; bet, kaip į pratėvius rei
kia žiūrėti mažai, teip į didvyrius asmeniškai ir išimtinai 
kaipo į vėles. Pereiga, kaip nurodžiau, padaroma garbini
mu pirmojo bočiaus kaipo šeimynos pratėvio ir išplėtimu 
privatiško kulto į viešą. Kaip šeimyna, teip ir gentė ir gi- 
minija garbina pratėvį, o tame liekasi tik mažas skirtumas 
terp jo ir Heros Eponymos gardo, apskričio, ar bendrovės. 
Tokiu budu matome, jog Chinuose garbinimas Khųng-zze 
kuone visiškai yra tas pats, ką ir bočių garbinimas, tik kad 
jis abelnas ir teikiamas vienam asmeniui. Grekijoje yra 
garbinami giesmininkai, valdovai ir mytiškųjų laikų gera- 
dėjai, toki kaip Tezėjus, Orfėjus ir kartais teipgi tikrai isto
riškieji asmens kaip Miltiades, Brasidas, Timoleonas. Did
vyriais yra žmonės, apturėję dieviškąjį guodą per mūšį ir 
pergalę, k. v. Herakles ir Trojos bei Tėbų karių didvyriai. 
Nereikalaujame teirautis ar kurie šitų didvyrių nėra buvę 
išpirmo dievais ir niekuomet negyvenę kaipo žmonės, ka
dangi jų garbintojų tikėjime jie nėra nieku kitu, kaip die
vinimais žmonėmis. Šitas žmogiškos paeigos* pusdievio po
būdis yra būtinas supratimui apie didvyrį, kuris išsikelia ne 
iš dievo pastodamas žmogum, bet iš žmogaus pastodamas 
dievu per gabumą, dorą ar vieką.

Turime čion teipgi pasakytrši-tą apie šventųjų garbi
nimą didžiuose tikėjimuose, kurie .perėmė juos nuo senesnių
jų kultų, k. v. buddizmas, krikščionybė ir islamas. Šven
tasis yra tikėjimiškuoju didvyriu, žmogum dalyvaujančiu die
viškame guodė ir išjiegiančiu apginti ir palaiminti savo 
garbintojus. Bet męs akylai turime atskirti. Šventųjų 
garbinimas plačiai išsiplatinęs šituose trijuose tikėjimuose, 
bet jis nėra butinu nė vienam jų. Męs turime surasti isto
riškai kaip jis įsigavo juosna, o pamatysime tą, apkalbė
dami jų du. Pradžią galima nusekti atgal iki kekatos prie- 
žasęių. Pirmiausia, šitie tikėjimai sutvėrė sąu doros idealą 
ir jie stato tuos, kurie gyveno sulyg šito idealo, arba priėjo 
arti prie jo, kaipo skaisčius pavyzdžius. Žmonių akys, nu
kreiptos nuo daugelio dievų, maloniai kreipiasi į šituos 
šventuosius ir ant galo senųjų dievų piktenybės ir priskai- 
tomybės yra perkeliamos, ant jų. Šitas ypatingai aišku is
lamo ir krikščionybės istorijose. Vietose, kur pirmiau buvo 
gerbiamas arabiškasis vadas, žmonės ten dabar meldžiasi 
mahometoniškam šventamjam. Krikščioniški šventieji tan
kiai parodo veizdų panašumą seniems germanų dievams. 
Toki nusileidimai ir savinimaisi reikalingi buvo naujų ti
kėjimų išsiplatinimui. Tikėjimai vienok visuomet stengiasi 
aprubežiuoti šventųjų garbinimą ir jie niekuomet nedavė 
šventiems pilno tikėjimiško kulto. Buddizme gerbimas Bud
rios, Bodisatvos ir kitų šventųjų, ypatingai susidedąs iš 
garbinimo jų paveikslų ir relikvijų, yra plačiai paplitęs, 
kadangi šitas tikėjimas neturėjo kitokio kulto duoti žmo
nėms. Tas vienok yra greičiau tikslų, o ne asmenų ger
bimu ir neturi asmeniško sąryšio su, buddizmu. Tos da- 
lys krikščioniškosios bažnyčios, kurios leido šventųjų gar
binimą, aštriai atskiria jį nuo garbinimo, prigulinčio Die
vui vienam ir teoretiškai šventiems neduoda jokio kito 
laipsnio, kaip jų prigulėjimą prie triumfuojančios dalies 
bažnyčias, ir galingumą jų užsistojimo ir nuopelnų, išpra
šymui palaiminimų žmonėms. Islame niekuomet netruko 
reakcijų prieš šventųjų garbinimą, kurios kilo nuo griežto 
monoteizmo atžvalgos. Nesigilindami čion į dorišką turinį 
supratimo apie šventuosius, galime nurodyti, kaip šitie trys 
tikėjimai skiriasi šiame dftlyke. Buddizme nuomonė apie 
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šventąjį yra kuomažiausial apsklembta, bet sulyg abelnų 
indiškų supratimų, ji reiškia viršžmogišką ir išmintį. Isla
me šventasis abelnai yra mystišku; krikščionybėje kankinių.

n^jbirtimas gyvų žmogiškų esybių nėra nuo pradžios 
rikėjuniskuc apsireiškimų ir paeina jis iš įvairių versmių. 
Zmorm turinti ką nors ypatingo ir neišaiškinamo savyje, 
kiurzĄi, bepročiai, patrakėliai, kartais Įgilti žmonės juodoje 
žmonijoje .yra laikomi dieviškomis esybėmis, apdovano
tais augštėsnėmis pajiegomis ir galinčiais duoti pagelbą ir 
išganymą. Guodonė gyvųjų šventųjų laimina mahometo- 
niskose salyse, ypatingai šiauriniame Afrikos pakraštyj, kur 
juos vadina Maributais, tikrai remiasi šitų supratimu: jiems 
leista kuone viskas ir juos laiko turinčiais viršžmogiškas pa- 
jiegas. , Kartais tikėjimišką garbinimą apturėdavo karaliai, 
“• .v- Feruvijos inkai, kaipo saulės sūnus, Chinų ciecoriai 
kaipo dangaus sūnus, Egypto paraonai kaipo dievystės įsi- 
kupytojai. Tą patį galima pasakyti apie bramanus ‘ Indi
joje, kurie kartais yra garbinami kaipo matomieji dievai. 
Romos ciecorių kulte galime išskirti keletą elementų; pa- 
dieyinimas ciecoriškos šeimynos Divi ir Divae' nelietė tik 
valdančių ciecorių ar visų drauge, ir įvykdavo tik jiems mi
rus.^ Provincijose vienok jų kultos kartais buvo kenčiamas 

-t^t prie jų gyvos galvos. Kiti’jų, kaip Augustus, laikėsi 
šiame dalyke saiko suomonės, kiti, kaip Kaligula, nepripa
žino jokių rubežių. Jo mieris įstatyti savo paveikslą į Jė- 
ruzolimos šventnamį yra gerai žinomas. Tojo perijodo cie- 
coriškame kulte sekančios nuomonės yra sumaišytos drau
ge. Tūli valdovai, kaip Kaligula, vertė save garbinti kaipo 
dievus iš puikybės ir padūkimo, nors tas atsitiko teipgi ir 
kitur, k. a. su Demetrijum Poliorketu ir Herodu. Sulyg 
Augusto suomonės saiko, ciecorių garbinimas provincijoje 
greta su dieve Roma po teisybei nebuvo nieku daugiau, kaip 
gerbimu Romos ciecorystės, valstybės ir jos' valdovui Kas 
šitame svarbu, tai išplatinimas ciecoriškos šeimynos kulto 
iki valstybės kultui. Augusto Luras buvo garbinimas viešai 
greta su kitais Lares. Tokiu budu męs parodėme, jog gyvų 
žmogysčių garbinimas gali būti - surandamas užpakalyj ki
tose ir daugiau primityviškose versmėse.

, , . 15. DIEVAI.
Apžvalga tikėjimiško garbinimo tikslu baigiasi, kaip 

ir turėtų būti, apšnekėjimu dievų. Teisybė, daugelis yra su
tvėrimų, užimančių tarpinę vietą terp Dievo ir žmogaus; 
indai pažysta jų daugelį rųšių; pas germanus randame 
milžinus ir kiuržius; grekai, be dievų, turi demonus ir 
didvyrius. Teipgi yra dievų pasekėjai, tarnaį^ pastūmimai, 
kurie skaitosi antraeilinėmis esybėmis, kartąis su dievais, 
o kartais be jų. Apie didvyrius, kaipo dievinamus žmones 
jau apšnekėjome, apie kitus nereikaliujante' čion šnekėti 
tuomi labiau, kad daugumas jų nėra visai jokio kulto tiks
lais, arba yra abejotinais.

Taigi eisime prie dievų, bet pradėsime ne nuo kokio, 
abelnę apsklembimo jų prigimimo ar priskaitomybių, k. v. 
gyvastinėę pajiegos, stiprybės ar meilės. Įvairių prasmių 
apsktembimą, kokias nuomonė apie dievą turi pas įvairias 
tautas, paliksime vėlesniems istoriškiems aprašymams apie 
kiekvieną tikėjimą. Čion tik turime kliudyti kelias pama
tines nuomones ir abelnus atsižymėjimus ir apšnekėti išimti
nai tuos dievus, kurie turi kultą, o ne įvairius supratimus 
apie b^pabaigiSkumą, kuris maždaug prieina prie nuomonės 
apie dievą, bet neužgina jokios vietos tikėjimiškame gar
binime.

Pirmų pirmiausiai puola mums į akis buitis, kiek tai 
įvairių įsikūnijimo laipsnių pasiekta dievų pas įvairias tau
tas, ir net toje pačioje tautoje. Jei sulyginsime chinų dan
gų (Tien) su germaniškuoju Wodon, arija pas grekus, 
dievus kaip Atėnė ir Tychė, tai jų skirtumas pasimatys 
tuojaus. Yra garbinami dievai, riet karščiausiai, bet jų 
vardai pasiliko grynais užvardiniais, jų lytis nėra nieku 
daugiau, kaip gramatiška gimtini, kuomet pas kitus dievus 
ir dieves aiškiai susekamas yra išsivystęs lytiškas pobūdi®. 
Tuos dievus, kurie primena mums tik savo pildenybes ir 
veiksnius, kurie suprantami visiškai dieviškomis pajiego- 
mis, atžymėsime gerai žinomu vardu numina, kuris yra 
paimtas iš romiško tikėjimo, kuriame jie skaitlingai paro
dyta. Kiekvienas šitų dievų turi savu neatmainingą darbo 
skraitą ir jis visas jam yra atsidavęs. Vienok prie jų šau
kiamasi kaip ir prie asmeniškų dievų, kurgi, net daugiau, 
nes tam tikruose atsitikimuose ir paprastose gyvenimo ap
linkybėse tik jų pagelba, ką yra reikalaujama.. Šitas teip 
yra svarbu, kad kultas tankiai ima daugiau asmeniškus die
vus tokiais numina ir šitas būva parodyta pridedamų pa
vardžių prie dievo vardo. Jei jokis ypatingas numen ne 
daboja prisiekos ir reikia šauktis prie augščiausiojo dievo, 
tąsyk šitasai Zeus yra vadinamas Horkios. Bet mytai ir 
dailė myli labiau asmeniškas formas; todėl kuone pas visas 
civilizuotas tautas jie randami greta su numina. Šitas 
randama labiausiai pas grekus, pas kuriuos dievų asmini- 
mas pasiekia savo didžiausią augštį. Sulyg Herodoto liu
dijimo, grekų dievai nevien anthropocideis kaip egyptiškieji, 
bet ir anthropofyeis; męs išreiškiame kuone tą patį, yadin- . 
darni juos ne tik antrapomorfiškais, bet ir antropopatiškais. 
Laipsniai maždaug asmeniško _ dievų pobūdžio labai yra 
skaitlingi; kartais jis susipranta tik pavieny^e, o kartais 
jianašybe žmogui, kuomet kiekvieno tikėjimo dvasia duoda 
prasmę, kurioje reikia stfprasti dievų ypatybė.

Dabar nuo išlaukinių formų nuomonės apie dievą pa
reisime pHe josios prasmės. Pirmiausiai musų atidžia yra 
kreipiama į sąryšį terp dievų ir gamtos. Gamtos esybių 
garbinimą jau apšnekėjome ir parodėme, kad, nors tas \ia 
elementu kulte, jis, anaiptol? nepadaro viso dievų kulto. 
Iš mytų jr garbinimo veiksmų aiškiai galima matyti, jog 
didieji mytologijos dievai ankštai rišasi su kaikutiomis gam
tos dąlimiįS ir apsireiškimais; bet dėlei to męs negalime tuo
jaus sakyt;, jog Zeus yra dangus, Wodan oras, ir tt. My- 
tologąi visuomet žino gerai, kad, viena, difivas tokis kaip 
Zeus rišasį su daugiau negu vienu gamtos apsireiškimu, ir 
antra, kad jis atlieka skaitlingas pildenybes, kurios neturi 
nieko bendro su gamta. Šitos abelnai yra išaiškinama si- 
teip Zeus iš pirmo yra dangum, ir todėj daugelis apsireiš
kimų danguje priklauso jo asmeniui; bet vėliaus, besiplėto
damas jis gavo kitos "pildenybes ir priskaitomybes nenusto- 
dams savo gamtiškojo pobodžio. Turime čion priminti, jog 
pirmas šitų perijodų atimtas nuo musų akių ir jog niekur 
męs nesutinkame didžiųjų mytologijos dievų kaipo paprastų 
gamtos sutvėrimų. Dangaus dievas yra teipgi žmonių glo
bėju likimų davinėtoju, įstatymo apgynėjų ir todėl turi 
priskaitomybes, kurios nepriklausytų jam kaipo paprastai 
gamtos esybei. Be to, šitie dievai išreiškia abelną daiktų 
tvarką, apsireiškimų reguliariškumą> elementų kovą, dan- 
jraus šviesa, tuomi skirdamiesi nuo dievinamų paviemskų 

kas galima pavadinti abstraktiška gam-.
tos puse ■■ •

Nežiūrint j tą viską, sąryšys terp daugumos mytolo- 
giškų dievysčių ir gamtos gyvybės yra aiškus. Bet be šito 

sąryšio jų skirtumas terp gamtos esybių teipgi turi Uiti 
įžiūrimas. Šitas tankiai buvo bandoma daruti; tikėjimo ir 
dieviškų esybių dvasinimo procesas su dideliu taktu ir sko
niu, sulyg grekų dievų sistemos yra aprašytos Welckero * 
ir su didžiausiu gabumu sulyg indogermanfekų tikėjimų 
Asmuso*). ,Šita naši nuomonė padaro teipgi pamatą von

•) P. Atmuš, Die Indogermanlsche Religion in den Hauptpunkten • 
fhrer Entwickelung (2 tom., 1875, 1877).

Hartmanno teorijos daliai. Žinoma šito išsilankstymo ne
galima parodyti istoriškai; Welčkero aprašyta grekų tikė
jimo reforma buvo jau pilna Homero laikuose, o šitas pro
cesas įvyko visur priešistoriškuose feikuose. Neturime už
miršti, jog priėmimas išsivystymo, kuriuomi paprasti gam
tos sutvėrimai stojosi istoriškų laikų dievais, visiškai pri
klauso nuo analyzos šitų dieviškų esybių. Kas, užsiin-nėjų , 
geriausiai mumis^žinoma mytologija, būtent grekų mytolo- 
gija, tas žino, kaip sunku yra apturėti bent dalį dievo isto
rijos ir kaip visiškai negalima susekti jos paties prasidė
jimo. Čion paminėsime svarbiausius elementus reikalin
gus iškėlimui dieviškų esybių augščiaus gamtiškos gyvybės 
skraito. Viena, organizavimas dieviškų šeimynų. Dievai 
yra sujungti į didesnes ar mažesnes kuopas, kurios yra 
surištos'viena su kita sąryšiais; jie tveria šeimynas arba 
draugijas; pasiveda valdovams, kurie valdo visus s kaipo ’ 
viešpačiai, arba užima pirmą vietą, kaipo primuš inter pares. 
Tie, ką nuseka šituos dievų sąryšius atgal iki gamtos sąry
šių, kaipo jų paskutinės versmės, yra ant- klaidingd kelio: 
Apollo, Zeuso sūnūs, neteikia saulės, dangaus sūnaus ; Ho- 
rus gi, Oziriso sūnūs, bent iš pradžių nereiškė sugįryžtan- 
čios saulės, nusileidžiančios saulės sunaus. Dievu kuopos 
ir būriai, kaip Egypte, dieviškų esybių hierarchijk. kaip 
Persijoje, dievų šeimynos ir valstija, kaip Grekijoje ir pas 
germanus, kilo iš dalies per susiliejimą įvairių kultų, iš 
dalies dėl būtinumo rasti vėl dievų sviete žmogiškos drau
gijos pobūdžius. Bet šitas buvo tik vienu žingsniu linkui 
perkeitimo pavienių dievų, įgaunančių per savo savitarpi
nius susitelkimus ypatingą didžiojo viso narių pobūdį. rKitos 
priežastys veikė toj pačioj linkmėj. Dailė statė dievu for
mas pliastiškai, o žmogaus širdis su jų patarnavimu rišo 
tulus doriškus palaiminimus ir troškimus. Tokiu bučhįtyjer 
estetišką ir etišką dvasinimą dievai tapo pastatyti arčiaus 
prie žmogaus iš lauko ir iš vidaus, ir pakelti iki idealui žmo
giško tobulumo. Dievystėms šitokiu budu išsivysčius, męs 
kuone užmirštame apie visokį jų gamtišką Į pobūdį dar vis 
besilaikantį jų. .Męs matome tik ąštriai apsklembtą asmenį 

. priešais save, dievą ar dievę, kurie išreiškia vieną gyve
nimo pusę konkretiškoje formoje, bet ideališkoje pagarboje. 
Dievams persikeitųs į intelektuališkas idėjas, abidvi, iš
nyksta, bet gi išeiga būva ta pati, būtent, atliuosavimas ry- - 
šių terp dievų ir gamtos. Musų mąstis smelkiasi linkui 
abelno ir abstraktiško ir todėl jieško pas pavienius dievus 
teipgi jų abelno prigimimo, ir yra linkusi palikti pavienius 
dievus užpakalyj dėl abelnų dieviškumo. idėjų, 
džiausią įtekmę turėjo į nuomonės supratimą apie dievą; 
bet kultos seka šitą darbą mąsties be noro, arba -neseka jo 
visai. Mąstis prijaučia, nors nevisai, svieto yfenump nutį-ž 
monę; ji nuomonę siekia iš gamtiško ritualo ir doriškos 
svietinės tvarkos, į kurią dievai teipgi turi įžengti. Šituo 
keliu žiedžiasi supratimas apie tąjį vienumą ir. svieto tvar
ką, toks, kaip Rita, Aša, Maat, to theion greta su hoi thepi. 
Ir visas dievų,svietas yra parodytas persikeliančiu ant šito 
daugiaus abelno pagrindo, kurgi, žūvančiu drauge su svie
tu, kaip galima matyti grekų dievų sistemoje iš jų atsinešiu 
mo prie nioima ir ypatingai germaniškoje mytologijoje. Ši
tos mąstys -randa savo mytišką išraišką kosmogonijos ap
rašyme, kuri tuo patim laiku yra .teogonija, ir svieto atnau
jinimo bei išnaikinimo teorijoje, su kuriuo drauge yra ima
mi patys dievai. Pavieniai dievai parodyta čion kaipo lai
kinai ir aprubežiuoti savo prigimime; jie priklauso savo išsi
laikymui nuo maisto dievams, kuris kartais yra supranta
mas kaipo auka, bet kartais teipgi kaipo kosmiškasis ele
mentas, tveriantis svietą. Negalima užginti, jog šituose 
mytuose nuomonės paimtos iš gamtos gyvenimo, losią 
dalį, bet vyriausia nuomonė, būtent pavienių dievų įsikū
nijimas į visas vietinį gyvenimą, jokiu budu nėra imta jis 
pastebėjimo supratimų apie gamtą, bet priklauso abstraktiš
kam teorijos supratimui apie dievus.

. Ikišiol šnekėjome tik apie tuos dievus, kurie reiškiai 
turi gamtišką, įteikiamą jiems pusę. Bet yra kiti, kurie 
arba visai nesirišo su gamta, arba rišosi su ja tik antraei- 
liškai. Jaisiais yra pavaldingos formos, abstraktiškų nuo
monių asminimai ar net numina augščiau išaiškintoje pras
mėje, bet prie šitos rųšies priklauso ir daugumas pirųiaeilių 
dievų civilizuotų tautų; pirmiausiai daugelis genčių, tautų 
ir vietų dievų. Galimas daiktas, kad Assur, vyriausias, assy- 
rų dievas gali teipgi turėti prasmę gamtiškos gyvybės. *HTis 
beveik tikra sulyg babylioniečių dievų Belo, Marduko ir 
Ištaro, ir teipgi ga|ima sulyg romėnų dievų Jupiterio ir 
Marso kaipo ir grekų Dionyso ir indų Syros. Vienok šitie 
dievai nėra iš prigimimo gamtiniais dievais, kadangi pir
mieji yra tautiškais dievais, o du paskutiniai išreiškia tam 
tikrus gyvenimo skraitus. Mirties ir žemesniojo svieto die
vai reikia suprasti tokiu budu. Svieto dalis, kur jię gy^ 
vena, augštutinė Jomos šviesos karalija ir tamsusis žemu
tinis svietas Hades, nereikia laikyti gamtišku plotu, tik mi
rusių gyvenimo vieta. Ypatingai dievų rųsis yra ! susi
tvėrusi iš kulto dievų, tariant tų, kurie iškilo-iš dievinimo 
kulto ar jo pavienių elementų. ^Bet nereikia ihanyti,^ iog 
dievas išnyksta kulto užpakalyj ir yra laikomas tik kaipo 
jo prileidimas, nes pats garbinimo veiksmas, šventa fonnu- 
la, kuri veikia su tokia pajiega, gėralinis aukojimas, tris 
yra nuliejamas, yra laikomas dideliu dievu ir net mekįjįia- 
masai pas jį. Indiškojo tikėjimo istorija parodis cjidelę. 
svarbą, kurią šitos nuomonės gali turėti.

Viršžmogiškos įtekmės, kurios prisakinėja žmogui ir 
valdo jo likimą, yra artai labdaringos ar kenksmingos? To
dėl jis savo dievus supranta kaipo gerus ar blogus ir jo 
baimė blogų dievų tankiai teip didelė, kad jis juos gar
bina daugiausiai. Šitos kovos terp dievų irgi nerėiki^ su- . 
prasti išimtinai gamtos pajiegų kova, kadangi nė viena 
gamta daro žmogų sužinum sulyg priešingumo to, kas yra 
naudingu ir to, kas yra kenkiančiu, priešingumo, kurį jis 
etiškai išplečia iki priešingumui gero ir blogo. Sulyg šito? 
kovos įvairios tautos stovi ant labai įvairių laipsnių. Ten, 
kur dievai yra vieni numina, labdaringus ir kenksmu 
dievus galima atskirti, bet ten nėra jų aštraus prieši 
Teij^i pas tūlas civilizuotas tautas, chinus, assyrus, babilit 
mečius ir romėnus šitas priešingumas ar neapsireiškia 
sai, ar tik labai mažai, k. a. kaikuriuose jų mažiaus iš 
vysčiusiuose mytuose. Pas kitus jis užima labai įžymią v 
tą dviejose įvairiose linkmėse. Arba pragaištingos paji 
gos yra suprantamos nevidoniškomis, priešingomis ^di 
varas, demoniškos esybės užpultos ir pergalėtos dievų, ar 
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Kiek senovės Graikai ir Romėnai pri 
si dėjo prie pasfomėjiido gamtos 

mokslu priekyn.
IŠ VISOKIŲ AUTORIŲ SULASĖ ?

Jonas Šliupas, M* D.

Jos, kuriam aiškinama buvo Ptolomūjiškoji ' 
systėmą, juokingai, nors rasi blasfėmiškai, už- ; 
tėniyjo, kad “jeigu Dievas dabar perdirbtų 
svietą, jisai (Alfonsas) galėtų suteikti jam 
keletą naudingų pamojimų”. Kaip tik astro
nomai įžiūrėjo ir išmėgino Koperniko systė- 
mą, garbingoji betvarki krūva hvpotėzų, per
statančių tuomet Ptolomėjiškąję Systėmą, ku
ri buvo įgyjusi popiežišką pasvietį neklaidin
gumo, ir visokiose formose viešpatavo dvasio
je žmonių per 20 šimtmečių, tuojau subyrėjo 
į atomus, ir nugrimzdo užmarštin.

Su Ptolomėjų pasibaigia originališkumas i 
graikiškosios mokyklos. Jo įpėdiniais buvo 
nežymus vyrai, kurie iš didesnės dalies* pasvi
ro prie astrologijos, ar iŠguldinėjo senesnius 
raštininkus. Tik arabai pastūmėjo tolyn, 
mokslą astronomijos.

II. MATEMATIKA. “Į
Matematika tai > mokslas, kurio subjektu 

yra ypatybės dydžio ir skaičiaus. Šakos gry- 
-nosios matematikos, kurios pirmiaus plėtotiesi 
ėmė, žinoma, buvo Aritmetika arba mokslas 
skaičių, ir Geometrija ■ arba mokslas kiek/bes 

11 (ęuantitatis) plotyje.
Tarp senovės graikit ir romėnų aritmetika 

mažą darė progresą dėlei jų nešvankių žymė
jimo ženklų. Nedaugelis jų raštų kaslink tų 
dalykų mums teužsiliko; svarbiausiejie vra 
Euklydo, Archimedo, Diophanto ir Nikotnet
eko. Iš tų Diophantas gyveno Aleksandrijoje 
apie vidurį 4-to ar pabaigoje 5-to šimtmečio, 

t Jo vardą pirmąkart randame gy vatoje Jono 
Damaskėno, parašytoje Jono, Jėruzolimos pa
triarcho, 8-me šimtmetyje. Paprastai persta
ta jį išradėju algebros, bet jis pats šneka apie 
tą mokslą kaipo žinomą pirmiaus jo gadynės. 
Gal-but jis pažinojo indų algebrą. Iš jo vei- 

. kalų užsiliko aritmetika, susidėjusi iš 13 kny
gų, kurių tik 6 mums težinomos. Be to turi
me knygą apie polygonaliŠkas skaitlines.

Jvezdinus decimališkąję systėmą ir ara
biškas ar indiškas skaitlines (nunieralia) apie 
11-tą šimtmetį, aritmetika pradėjo priimti 
naują formą: tačiaus tik 16-tame šimtmetyje 
Dviguba Trejų Regula arba Sukrautinės Pro
porcijos tetapo atrastos, ir decimališki trup- 
skaitliaį tapo įvezdinti. Išradimas logarith- 
mų 17-me šimtmetyje yra pastaru dideliu 

, žingsniu priekyn padarytu.
JJž tai istorija geometrijos yra labai aky- 

« va, nors don tik trumpai į ją tepažvelgsime. 
Vardas ta mokslo iš pradžių ženklino galėji
mą matuoti žemę. Herodotas, ankstyviausias 
autorius tame dalyke, sako tą mokslą tepra- 
sidėjus, kada prireikė žemės Egypte matuoti 
taksacijai, valdymieraujant Sėsostriųį,-*,apie | 
1416—1357 prieš Christų. O vis-gi apie tą 
mokslą nė tarpe chaldejų nė tarpe epygtėnų 
neturime ypatingų žinių.

Herodoto pasakojimas toliaus pasitikrina 
tradicijomis. Proklius savo komentare prie 
Elementų Euklydo (Apie dangiškas sferas, 
kn. II, c. 4) sako, kad tas mokslas tapo Graiki- 
jon parnešta Thalio, kurs ir patsai buvo dide
liu išradėju geometrijoje. . Graikai tuojau 
ėmėsi ją stropiai studijuoti; visokie mokyti
niai Thalio pagarsėjo joje, labiausiai Pytha- 
goras, kurs — anot Prokliaus — geometrijai 
pirmas suteikė formą deduktyviško mokslo, 
priegtam pramanydamas tūlas labdi svarbias 
elementariškas užduotis, tarp kitų — sako — 
47-tąję užduotį Euklydo knygoje I. Pvtha- 
gorui pasekė garsus įpėdiniai: Anaksagonas iš 
Kšizamenų, Ainopidis, garsus išradėjas Eu- 
Hydo kn. I. 12^23; Briso ir Antipho; Hippo- 
kratės iš Chios, kurs “sudvigubino kubą”, ir 
suketvirtinirrto lunulą, kurie dalykai nešiojo 
jo vardą, ir — sako — parašęs veikalą apie 
gėometriją; Zčnodoras; Demokritas iš Abdė- 
ros ir Thėodoras iš Kyrėnės, kurs — sako — 
buvęs vienu iš mokytojų Platono, kurio var
das padaro ėpoką istorijoje šito mokslo. • X irš 
savo akademijos Athėnuose, Platonas padėjo 
garsųjį užrašą: Mėdeis ageometrėtos eisito 
(Tegul nežinėlis geometrijos čion neįeina), 
tokiu budu skaitydamas ją piiinu iš mokslų 

' ir tinkamu įvezdinimu į augštesnęję filozo- 
fiją. Jis yra išradęs metodą geometriškos 
analyzos, ir geometriškų “loci”, ir koniškųjų 
Sekcijų, vadinamų jo laikuose augštesneje ge
ometrija. Iš jo Akademijos išėjo daugelis 

-mokytinių, kurie tolyn pastūmėjo mokslą, o 
kurių Proklius pamini 13, ir kad nevienas iš 
jų rašęs esąs veikalus apie tą dalyką, kurie 
dingo. Bet tik du tepaminėsime. Eudoksą, 
kurs — sako — savo veikale suvedęs į formą 
ir tvarką rezultatus studijų Akademijoje, ir 
išradęs doktriną proporcijų, mokomų 5-toje 
knygoje Euklydo Elementų5; ir didį Aristotilj, 

I kurs geometrijai paskyrė taip-pat augštą vie
tą, kaip ir Platonas, ir kurs parašė veikalą 
apie tą dalyką, kaip padarė ir du iš jo mokyti
nių — Theophrastas ir Eud&nas, nuo, kurio 
pastarojo Proklius pasėmė daugumą savų fak
tų. Autolykas (aplink 330 prieš Christų), 
mokytinis Theophrasto, parašė, dar užsilikusį, 
veikalą apie besisukančią sferą; d Aristajus, 
garsus Euklydo mokytojas geometrijoje, sako, 
parašęs esąs 5 knyras apie koniškas sekcijas, 
ir 5-ias apie loci solidi, kurios visos dingo.

Vardas Euklydo padenklina kitą epoką 
istorijoje geometrijos. Euklydas, kartą vadi
namas tėvu matematikos,’ gimė Aleksandri-

niai Thalio pagarsėjo joje, labiai lt*__
pirmas suteikė formą deduktyviško mokslo,

joje aplink 300 m. prieš Christų. Žinome j 
prigulėjus prie Platono mokyklos filozofijoje 
r jis mokė matematiką garsioje Aleksandri 
jos mokykloje, viešpataujant Ptolomėjui Sc ’ 
.ėrui. Veikalai augščiaus paminėtųjų pirm 
akunų suteikė jam daugybę medegos*), ir ji

•) Labai senose gadynėse E*yptėnai turėjo knyr. 
lavinimuisi matėmatikoje (papyrus Rhind). rasi auats. 
tyt* viešpataujant Anienemhai III (2221—217* m. prie 
Christą). Nuorašą nuo jos padarė apie 1700 m. po Chri 
stui rašytojas Ahamesu. ir įtalpa jos, žodis | žodį, vA , 
randasi knygoje Aleksandriečio Hėrono. Tur-but bure 4 
Ir teoretiška matėiuatikoe knyga E«ypte. kuria pasinau 
dojo Euklydas. Pirmiaus minėtoji knyga talpina ui 
duotis pirmutinėse keturiose aritmetikos veikmėse, ir 
ypaėiai trupskaltliuoae. (J. H. Baas). I

pastūmėjo matematiką stebuklingai priekyn, ' 
ypačiai savo smagia metodą, kurioje jis, tur- • 
būt, niekados netapo perviršytas. Jis paren- ( 
gė Elementus geometrijos, didį veikalą, kurs , 
ir šiądien tebėra vartojamas kaipo rankakny- , 
gė to mokslo. Užsilikę dar yra jo raštai apie 
muziką, optiką, datas ir tt., tik kas-žin ar visi J 
yra autentiški. Elementuose, Euklydas surin- ( 
ko visas teoremas jo pirmtakunų Egypte ir 
Graikijoje, ir sudėjo į 15 knygų, viską tobulai 
atrodydamas ir sutvarkydamas

Po Euklyjb, paminėtas yra Apollonius iš 
Pergos, kurio veikalai užsiliko, o kurs viešėjo 
apie 240 m. prieš Christų, vėliaus į 100 metų 
po Euklydo, ir vadinamas buvo “didžiuoju 
geometru”, dėlei veikalo apie koniškas sekci
jas, ir dėlei kitų sumaningų geometriškų ra
šinių. Apie tą patį laiką kaip Apollonius, vie
šėjo Archimedas, nemažiaus garbus dėlei,geo
metriškų kaip dėl mechaniškų išradimų. Rei
kėtų paminėti, kad Apollonius pirmas davė 
vardą elipsai ir hyperbolai, dviem koniškom 
sekcijom, kurių trečią buvo pirmiau praminęs 
parobola Archimedas.

Per ilgą laiką po Archimedo mes mažai 
randame vardų paminėtinų sulyg gėometrijos. 
Paminėsime tik Nikomčdą, Hipparchą ir The- 
odozijų iš Tripoli, šits pastarasai graikų ge
ometras ir “astronomas, kurio veikalai, labai 
gerbiami Aleksandrijos mokyklos, tarpininka
vo tarp Elementų Euklydo ir Almagesto Pto1 
lomėjaus, kurių supratimui jie, taip sakant, 
buvo reikalingu įvezdinimu. Apie gyvatą 
Theodozijaus nieko nežinome. Jis gyveno 
1-me šimtmetyje prieš Christų. Apie jį mini 
Strabo kaipo gimusį Bithynijoje ir atsižymė
jusį mokslumu, ir kurio sūnus buvo matemati
kais. Jis, tur-but, vėliaus gyveno Tripolyje 
(Lydijos ar Foinikijos?) ir ten parašė savo 
veikalus. Jo svarbiausias veikalas kalba apie 

; ypatybes skritulio ir tojo sekcijas, su siekiu 
parengti geometriškus principus sfėriškajai 

; astronomijai. Veikalas — kliasiškas, atsižy
mi tvarka ir aiškumu išguldymo ir nuosaiku
mu atrodymų, ir tapo pagrindą sfėriškosios 
geometrijos. Ten nesirandą pėdsakų sfėriš- 

1 kos trigonometrijos, kuri, yra dalyku Menelao 
iš Aleksandrijos, gyvenusio galop 1-mo šimt
mečio. Žinome, kad jau pusėje 4-to šimtmečio 
buvo graikiška rankaknygė apie Ta Sphėrika; 
todėLTheodozijus bus tik buvęs išguldinėtoju 
doktrinos, žinomos jau nuo keletos amžių.

Graikai niekados neapleido mokslo gėome- 
Jtrijos; jie tęsė jį toliaus net po Romos užka
riavimų, ir mes užtinkame tarp jų kiltus ge
ometrus net vėliaus: Ptolomėjų (+147 po 
Christui); Pappų pabaigoj 4-to šimtmečio? 
Proklių, kurs gyveno 5-me, ir Entokių, 6-me 
šimtmetyje. - Veikalai tų rašytojų užsiliko.

Pappus iš Aleksandrijos — anot Suido — 
viešpataujant Theodozijui Didžiam, rytų im
peratoriui (379—395). Svarbiausias jo vei
kalas — Matematikos Kollekcijos (“Collec- 
tiones Mathematicae”); iš 8 knygų užsiliko 
6; tai yra rankius išbarstytų užduočių ir te
oremų, darbo Afolloniaus, Archimedo, Eu
klydo, Theodozijaus ir tt., prie ko jis pridėjo 
taip-gi savo išradimus.

Menama, kad dvi pirmi knygi talpino arit
metiką ir aritmėtiškas užduotis; tik mažas 
fragmentas antros knygos tėra užsilikęs; 3-ia 
knyga yra rankius užduočių iš solidiškos ge
ometrijos; +ta kalba apie krives kitas negu 
skritulys, pagal metodą tyros geometrijos; 5-ta 
talpina užduotis gėometnškų maximų ir mi
nimų*); 6-ta — apie geometriją sferos; 7-ta

•) Kas Ubai akyva, tai pritaikinimas matmnatlikoa 
doktrinos prie formos celių bltkorio. Pappus parodo, kad 
ii reguliariikųjų figūrų tik lygeėonlal trikampiai, kstvir- 
talnU! Ir MUkerčial teužimtų vietą nepollklnl tarpu 
Bet kadangi lukitenimas isoperimetriikų figūrų parodė 
kad Miakertis (bexagonas) turi tos* pačiose ribose dl 
džiausią plotą iš visų tų trijų figūrų, Ui taupumas me
degos formoje bičių celių yra atrodytas. Ir tatai Pappų 
pakuždeno sušukti. “Bitės veikla su tulu gėometrKku 
apgalvojimu iš anksto”.

— svarbiausia musų geometrams — apie ana- 
lyzą; čion randasi propozicija, dabar žinoma 
kaipo “Guldino teorema”, kurią, mat, nuo 
Pappaus pasisavino Tėvas Guldin; 8-ta — 
apie mašinas. Kiti Pappaus veikalai dingę, 
likęs yra tik fragmentas Komentaro keturių 
knygų Ptolomėjaus Syntaksies. Kaipo tyri
nėtojas Pappus turi gerą vardą, ir Dės Cartesl 
skaito jį vienu iš geriausiųjų geometrų seno
vės. Tūlos jo užduotys buvo labai įstabios 
visiems pasekantiems geometrams.

Vienoj gadynėje su Pappumi gyveno The- 
onas iš Aleksandrijos, kurio Komentarai Eu
klydo ir Ptolomėjaus Syntaksies yra užsilikę.

Graži ir nelaiminga Hy pati ja (?—415 m;). 
Theono duktė, perstata retą atsitikimą, kad 
moteriškė atsižymėtų matematikoj ir filozo- 
fijos tobulinimu. Ji parašė Komentarus vei
kalams Apolloniaus ir Diophanto, ir sūrokavo 
tūlas astronomiškas toblyčias. Iš jos rastų už
siliko tiktai Komentaras Trečiosios knygos 
Ptolomėjaus Syntaksies, kurį Theonas griežtai 
priskaitė jai. Ji skaitė lekcijas Aleksandrijo
je apie matėmatiką ir Nauja-Platoniškąję fi- 
lozofiją. Bet mokslas ir filozofija Aleksan
drijoje dabar papuolė į nelabas dienas, nesą

dijau bw>

fEVYNES Mylėtojų 
J81UGYSI£S! REIKALAI.
caluoM. kuopos Ir pavienio* ’ ypatoc 
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‘lui ir redaktoriui. I
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NA-GI PRIE Da“rBO VYRU
ČIAI!....

Tai ir praslinko karšta vasarė
lė.... Susilaukėme vėsesnių die
nų. Ne kaip mes- bruzdėjome per 
šiuos vasaros mėnesius, . bet tas 
ir nestebėtina: visose draugijose 
tuose laikuose veiklumas susimaži
na, nes vasariniai karščiai varu 
varo į girias pavėsio ir tyro oro 
j ieškoti. Kur jau čia kuom kitu 
užsiimti: kiekvienas nori pasilsė
ti.... Bet praslinkus karščiams, 
jau matyt, kad tūlose vietose su
bruzdo veiklesni vyrukai: mato
me organe vis daugiau ir daugiau 
naujų T. M. D. sąnarių. Perei
tame “Lietuvos” numerije jau vi
sas pusšpaltis užimtas vienais tik 
vardais. Jau tik keliose pagar
sintose kuopose matosi, jog skait
lius naujų sąnarių sparčiai auga, 
ypatingai metasi akysna didelis bu- 
ris naujai prisirašiusių Valparai- 
siečių. Nedyvai! Jie, kaipo 
moksleiviai, gerai supranta nau
dingumą apšvietos, žino, M ra 
verti Kudirkos raštai* kuriuos T. 
M. D. sąnariai šiuosmet gaus dy
kai. Matyt teipgi nemažą skait
lių ir uoj kuopoj, Baltimore, Md.; 
teipgi 200 j kuopoj, Clevelande, 
Ohio. Bet ypatingai darbšti ne
perseniai dar susitvėrusi ąyta kuo
pa, Clevelande, Ohio. Siame nu
merije patalpintas surašąs geriau
siai liudija apie Clevelandiečių 
smarkumą. Sudėjus abi Clev e lan
do kuopi, galėsime spręsti, jog 
Clevelandas, pagal skaitlių lietu
vių, užima ikišiolei daug augštes- 
nę vietą už kitus 'ddesnius mie
stus.

Toks spartus augimas minėtų 
kuopų pasiaiškina tuom, jog šiuos
met T. M. D. duoda savo sąna
riams didelę premiją, — faktiškai 
didžiausią iš visų, kokias ji kada- 
nors davinėjo.

Kelios knygo* svarbių ir pa
veiksluotų Kūliko* raštų be abe
jonės pritrauks didelį skaitlių lie
tuvių, o tas vė! iš eilės sustiprins 
draugiją ir leis jai ateitije išleidi- 

’ nėti ir platinti terp lietuvių gra
žius ir naudingus raštus.

Mes turime suprasti, jog juo 
draugija bus stipresnė, juo skait
lius sąnarių bus didesnis, — juo 
didesnius, gražesnius ir svarbes- 

1 nius raštus 
juo pigiau 
atsieis.

Nekurie 
nuolatai skundžiasi, kad lietuviš
koji visuomenė mažai skaito ir 
todėl, būnant jai tamsia, negalima 
nieko svarbesnio nuveikti.

’ Kad musų visuomenė neperdau- 
giausiai skaito, — tas teisybė, bet 
kad musų ikišiol išleistos knygos 

’ yra daugumui dėlei brangumo ne
prieinamos, — tas ir-gi teisybė.

• Negalime pasakyti, kad musų vi- 
i suomenė neturi noro skaityti. Tas 

noras yra, ir apie tą galima sprę
sti nors pagal kelis atsišaukimus 
prie T. M. D., kad suteikti skai
tymui knygų, bet tankiai dėlei 
brangumo knygų, jie neištesi jų 
nusipirkti.

T. M. D., turėdama savo mieriu 
platinti per knygas apšvietą, ne
reikalauja tomis knygomis varyti 
“biznio” ir todėl jos sąnariai už 
mažutę sumą, 60 centų į metus, 
gauna visus jos išleistus raštus.

Ar-gi ištikro neverta tokią drau
giją remti? Ar neverta rūpintis, 
kad ateitije ji kuolabiausiai išbu
jotų ir tuomi padarytų apšvietą 
prieinama musų ptičiausioms mi
noms? ! ;n

Aš tikiu į T. M. R. ateitį, nes 
toks darbas, kaip T. M. D. dar
bas, negali žūti, negali pulti: jis 
turi augti, skleisti ir bujoti, pako
lei apšvietos spinduliai nepasieks 
kiekvieno, nors ir tamsiausio, kam
pelio, kuriame gyvena lietuviai.

Taigi prie darbo, vyručiaiI....
T. M. D. draugas.

p 
j»e

tš

atšala ir traukia į vieną ryšį su 
savaisiais.

Kad tas teisybė, tai gali paliu- 
iyti nors vienas laiškelis, kurį T. 
M. D. apturėjo net, iš toljmos 
Aliaskos*) ir kurį čia dėlei “įdo
mumo pilnai paduodame.

’oęm.Cordova, Aliaska. lęto rug. 
“Guodotinas Tamsta’.

Aš norėčiau dasižinot. 
prisirašyt prie T. M. 
nant kituose miestuose 
tolitbs nuo tikrųjų Suv. N'alstijų). 
Meldžiu Tamstos pranešti man 
per laišką, arba prisiųsti man kon
stituciją. Už tai aš Tamstai bu
čiau dėkingas ir tuoj aus prisiųs- 
čau pinigus už įstojimą ir už mė
nesinę mokestį

I Su

možna
gyve-

(suprask,

ar
D.

guodone, 
Juozas šimte!.

(Seka antrašas)/
M. D. pirmininkas tuojaus 

jam atrašė, atsakydamas, jog prie 
T. M. D. gali prigulėti visi lietu
viai, nežiūrint, kur jie gyventų: 
karštoj Afrikoj, ar Argentinoj, 
Škotijoj, ar Aliaskoj — kad nors 
ir ant Šiaurinio Poliaus.... 
tas panašus laiškas gautas 
Škotijos, kur anuo laiku buvo 
apie dvi T. M. D. kuopeli, 
pačiai draugijai nupuolus, ir 
pakriko.

Ki-

net 
bet 
jos 

D.

*) Aliaska — toliausia! išstumta | 
Alau r-vakarius dalis 
ko*. Ji tik siaura 
atskirta nuo Azijos 
ji guli toliaus dar
priguli Suvienytą Valstiją Vieipaty-

Aiaarinėa Amerl- 
spraga vandens 

(Siberijo*). Nors 
už Kanados, bet

UŽSIMOKEJO UŽ lųoųtus 
METUS.

Clevelande, Ohio,
J. Brazaitis, J. Jočionis, 
nius 45c., K. Griškonis 45c., S. 
Ramokaitis 30c., J. Gegelskih 45c., 
A Dabulis, M. Januškevičius, A 
Makauckas, S. Rutkauskas 30c., 
V. Citaričius, A. Martišius, A. 
Trunca 45c., P. Daneričius 15c., 
A. Sarafinas 45c, J. Montvila 45c., 
J. Saveikis, A Ribinskas 45c., V. 
Debesis, K. Gurklis 45c., J. Ci- 
gliauskas 45c., P. Martišiauskas, 
V. Telksnys, J. Valentukonis, J. 
Dičmontas, J. Neuronis 45c., V. 
Vitkauskas, S. Kimutis 30c., A

kuopa:

A. Bartusevičius, A. Ramanaus-

galės išleidinėti ir 
mums tokiu budu

musų apšviestunų

45c., P. Jasiulionis 15c., V. Kaz
lauskas, J. Baliukonis 45c., M. 
Liutkus 15c., J. Jasiunas 15c., M. 
Malinauskas 45c., J. Eidukevičius 
15c., J. Sutris, J. Rolavičius 15c/,' 
K. Šeštakauskas J. V'aliukonis 
45c,, A. Matukonis, A į Samuo- 
laitis, J. Žilinskas 45c., P. Dau
girda 45c., M. Dūda 45c., P. Sa
li ckas 30c., Kuprevičius, J. 15c., 
A. Naumavičius 30c., J. šalčiu*. 
A. Grybauskas; nauji nariai: J. 
Rakauskas, M. Gudelevičius 45c., 
M. šalčius 30c., T. Lazickas, J. 
Kudirka, M. šmidtas 45c., J. Kaz
lauskas 30c., V. Žemaiti* 45a,. K 
Pauliukonis, P. Paulionis, A. VUe- 
maitis, J. Pečkaitis, K. Rumbatis, 
D. Pretkus, J. Montvila.

V. A Greičiu*,
T. M. D. Sekretorius.
~T~'

"NIEKADA NEMATE SAVO 
TĖVO NE MOTINOS, NEMA

TO NE ’ŠAVO VAIKŲ”.
Iš įkyriausių bylų įnešamų ir 

perkratinėjamų tiesdarių. “Gamtos 
tirinėtojų rūmuose”, keisčiausia, 
turbut, buvo byla paremta ant 
principališkp instinkto įgimimo pa
mato.

Nekarta jau Motina Gamta buvo 
šaukta prieš tų teisdarių butą ne
kartą tiri riejama, egzaminuojama, 
prisiekdoma, atleidžiama, ir 
šaukiama, bet visada ji būva 
liudytoja.

Pavizdžiu imsime vieną jos
dyjimą, a ts i nešant į vienai širšių 
veislei. Kada ją pašaukė gamtos ti- 
rinėtojai, ji teip atsakė:

“Teip, jūsų myIlsta: aš sutvė
riau vieną širšių veislę vadinamą 
“asmenes”; jos niekada nemato sa
vo tėvo nė motinos, ir niekada ne
pamato savo vaikų, o vienok teip 
vienodai varo visas funkcijas sa
vo gyvenimo, neprasižengdamos 
niekada”.

“Toje širšė — kalbu apie mote
rišką lytį — vos sulaukusi moti
niškumo amžiaus, skubiai triūsias, 
lipina popierinį namelį pavidale 
“capsules”. Pabaigus, pradeda 
medžioti vorus ir tai ne jeib ko
kius, bet tam tikros, nepaprastos 
veislės. Radus kokį, pamažėh, 
prisitaikius, įgilia jam į nervų 
centrą, įčirkšdania su gyliu nuodų 
iš savęs. Norints ji niekad ne
studijavo gamtos mokslų, bet ne
atsitiko, kad butų sugavus kitos 
rųšies vorą ji niekad nelankė me
dicinos kolegijos, bet nerasi en-

T. M. R. SPINDULIAI PASIE
KIA NET ŠALTĄ ALIASKĄ.

Kur nerasi Lietuvos sūnų? Pa
likę tėvynę, jie, tartum skruzdės, 
išlaipiojo po visą plotą šio dide
lio žemės skritulio, be j ieškodami 
sau gerovės. Vienok, nors tūk
stančiais mylių atskirti nuo savo 
krašto, nors tankiai pavieniais už
mesti terp svetimtaučių į tohmiau- 
siąjį žemės kampą, jie visgi ne
pamiršo savųjų ir savo krašto. 
Mat, lietuviška dvasia, nors ir 
šiaurės šalčiai* šaldoma, visgi ne-

tik

liu

perto, didžiausio chirurgo, kuris 1 
teip pataikytų tam tikrą vietą, ir ] 
išmatuotų kaip giliai reikia leisti 
nuodų. .Jos nuodai kitos veislės 1 
vorams butų suvis nepavojingi, ; 
Įči riesti kitoj vietoj neužmuštų voroj 
x*t operacija atlikta teisingai, pa 
raližiuoja vien vorą, jį apsvaigina, 
oet palieka gyvu, ir teip apmarin
tą ji neša j savo popierinį lizdą. Ta 
procedūra tęsias tol, kol reikalingo 
skaitliaus vorų nesurenka. Ir ta
da tik motina padeda tam tikrą 
kiaušinėlių skaitlių. Užlipina ga
lą namelio. Kada darbas užbaig
tas, ji pati miršta.”

Po tūlam laikui iš kiaušinėlių 
išsirita mažiukai širšiukai, randa 
prikrautą pilną klėtį šviežios vo
rų mėsos, ir po vieną apmarintą 
vorą ant syk suėda. Ir to maisto 
jiegg tik tiek pagamina, kad už
tektų parupinimui gana spėkų pra
mušimui sienų popierinio lizdo ir 
išėjimui svietan atlikti tas pačias 
pareigas, kurios ir joms suteikė 
gyvastį.”

Jos nematė savo tėvų, nematė 
nė savo vaikų. Nesuklydo pagaut 
tam tikro voro, nepagavo niekad 
perdaug ar per mažai. -Operavi- 
me voro nė per plauką nenukrei
pė gylio nuo tikros vietos. Nie
kada nepradėjo dėt kiaušini ūkų, 
neturėdama pirma sumedžiotų ga
no vorų. Ir niekad neėdė dau- 
giaus mėsos išėjus iš savo popie
rinio lopšio."

Ir tamista sakai, — paklausė 
nusistebėjęs mokslo vyras, atkreip
damas mikroskopą ant liudininko, 
— jog tos širšės nemato savo tė
vų, taigi negali nuo jų mokintis. 
Negyvena iki atėjimui ant sviete 
savo vaikų, taigi negal jiems per
duoti tų visų žinių?”

“Žinoma, kad teip”, atsakė Mo
tina Gamta.

“Taigi, sušuko tirinėtojas gam
tos čia liudija gyvi faktai, jog 
inteligentija ar instinktas yra-ypa
tybėmis įgimtoms, perimtoms nuo 
tėvų.

Bet tuom .tarpu pašoka tirinė
tojas mokslinčius kitoj pusėj sta
lo: “palauk valandėlę, jis sako, 
da aš narėčiau išegzaminuoti liu
dininkę”.

Motina Gamta, sėzdama atgal 
krėslan, su šypsą palenkė galvą, 
laukdama užklausimų:
Pasakyk man, ponia, katruos tu 

mamai geriausiai suorganizuotais 
iš tavo Vaikų, išskyrus šio laiko 
žmonių?" "

Bites! * buvo tvirtas atsakymas 
“Kodėl?”
“Dėlto, jog bitės gyvena suma

niausiai surėdytoj komunoj. Ka
da per ankšta gyvenimo vieta, jos 
nesipeša, nesirokuoja, bet didžian- 
sioj tvarkoj jaunesnėj i gentkartė 
emigruoja kiton šalyh. Darbą jos 
turi pasiskirstę specijališkoms ša
koms. Jos niekad nesunaudoja 
laiko nė spėkų bergždiems užsi
ėmimams, - jų plianai visada ge
riausiai apdirbti. Jos prisikrauna 
maisto vasaromis, žinodamos, jog 
šalta žiema ištuštįs tuos sande
lius. Jos yra tykiausios, darbščiau
sios, sumaningiausios iš mano vai
kų.”

“Bet pasakyk man, — paklau
sė mokslo 
atsitikimas, 
nors lašelį 
šęs?"

“Ne! tėvas yra didžiausiu tingi
niu, tranu, kurs tik padeda suval- 
gyt bičių triūsą.

“Ar buvo atsitikimas, kad bičių 
motina nors valandą būt dirbusi 
prie formavimo korių?"

Ne. Karalienė niekad nedir
ba, bet jos apgynime bitutė savo 
gyvastį padėtų.”

“Tai to mstinktyviško darbštumo, 
sutaikumo, ne to pramoningo gy
venimo jos negalėjo aplaikyt nuo 
savo tėvų.

“Tai turbut ne!” atsakė Mo
tina Gamta, ir paspruko iš tirinė- 
tojų buto, kada tie, nustebinti jos 
atsakymu, sėdėjo, tik po valandai, 
atsipeikėję, išgirdo jos pasityčioji
mo juoką, jog po tiek tirinėjimų, 
egzaminavimų, neišgavo iš jos pas
lapčių ir visgi ji pasiliko tuo klai
dinančiu liudininku.

Vertė iš angliško, K. A G.

mi bakterijoms negali lekioti. 
patenka pas žmogų kitu budria 
Juos išnešioja visokį vabalai i* ♦ 
gyvūnai, kaip štai: musės, uodai, 
žiurkė*.

Musė su savo plaukuotoms, lip
šnioms kojoms tupia ant visokioj 
biaurybių, ligotų gyvulių ir žmo
nių seilių, pūlių, vočių, spiauda- 
lų ir tt ir ten prilipusias ant jo* ) 
kojų bakterijas parneša nat viso
kių valgių, ant kūdikių, lupų ir 
akučių. Ne vienas matė, kaip mu
sė, tupėdama ant cukraus šmotu
ko, ant duonos ar kitur, trina sa
vo kojas ir palieka ten šimtus, 
arba tūkstančius visokių mikrobų, 
kurie su valgiu patenka į žmogau* 
vidurius ir jį užkrečia.

Tik beprotis gali sakyti, jog 
nuo to nėra jokio pavojaus.

Akių uždegimas gaunamas dau
giausiai nuo musių. Musė lenda 
į akis ir jas užkrečia. Ir žmogų* 
apanka. Egypte nuo to daug kū
dikių nuo gimimo pasilieka aklai*. 
Teipjau yra ir su kitoms ligoms.

Maliarija arba drugys ir 
tonasis drugys gaunamas tiktai 
uodų. Yra Amerikoje vietų, 
tūkstančiai žmonių miršta 
drugio. Todėl reikia saugotis 
dų, reikia uždaryti langus sietais, 
kad negalėtų įlėkti į stabą.

šimtai tūkstančių musių lekio
ja visur po mėšlynus. . Pradėjus 
atšalt, jos visos skverbiasi į stubą. 
Rugsėjo ir spalių mėnesiuose jo* 
nemažiaus pavojingos kaip rug
pjūčio mėnesyje. Uždarykite lan
gus sietais, nusipirkite musėm* 
limpančios popieros, neduokit* 
joms viešėti savo stubose, o turė
site daugiaus naudos kaip iš lan
kių daktaro lankymąsi.

Nepirkite valgių nuo tokių par
davėjų, kur pilna krautuvė musių, 
kurios, apgulę valgius, purpia. 
Toki valgiai gali būt užkrėsti vi
sokioms ligoms, iš kurių vieną ga
li gauti tavo kūdikis, arba tu pats.

Žmonės kovoja ir rūpinasi per 
galėjimu didelių priešų. Nema
žiaus laikas pasirūpinti kovoti ii 
su nematomais žmonių priešai^ 
kurie tuo tarpu yra vienais iš di
džiausių žmonių sveikatos, laimė* 
ir gyvasties naikintojų.

nuo 
kur
nuo

VIETINES ŽINIOS.
L

1 d. rugsėjo, Chicagoj, nu* 
7:53—8:47 vakare galima buvo 
patėmyti garsios planetos Marsu 
užtemimas. Visose observatorijo
se daromi buvo tėmijimai, nuim* 
tos fotografijos.

Nuo rugsėjo pirmos, beveik vu 
soje Chicagoje įėjo į vartonf nau
ji namų numeriai Visi laiškai ir 
susinėsimai turi būti pagal naujus 
numerius. Pagal senus galima ra
šyti tik paminint, jog senas nume
ris (old number). Mapų depar
tamentas sako, jog tik 80 procentą* 
namų turi prisikalę naujus nume
rius.

vyras, ar būva kada 
kad tėvas bičių būt 
medaus kada parne-

Naujas policijos šerifas Stevnsrd 
jau pradėjo atsižymėti. Jis nuo 
pirmos rugsėjo prašalino 300 "pa
prastose drapanose” poircijantų, 
t y. detekįyyų,, tarnaujančių po
licijos inspėktoriams. “Šiltų k> 
vėlių” nustojo pusė detektyvų.

Chicagos pttbliškos mokyklos at
sidarė mokinimui . pereitą utar- 
ninką, sekančią dieną po ‘ Labor 
day".

Naujas vyskupas IIlinojaus dija- 
cezijoje. Pirmą dieną rugsėjo, 
kun. Edmund M. Dunne, D. D, 
Švento Vardo Katedroje, popie
žiaus įgaliotinio, archivyskupo Dio- 
mede Falconio, tapo pakeltas į vy
skupas. Ceremonijose buvo 
daug katalikiškų pralotų, 3 archi- 
vyskupai, II vyskupų ir 600 ku
nigų. Einant gatvėms šimtai die- 
vuotų katalikų klūpojo ant gat
vių, šaligatvių ir žolės; kuriem* 
naujasis vyskupas siuntė savo pa
laiminimus.

Chicagos gretai organizuoja ar
miją prieš Turkiją. Cbicago pa
stojo centru paslaptos militariško* 

", “Jaunų Grekų” organizacijos, kuri 
varu nori prašalinti turkų valdžią

• nuo salos Kretos. Tam tikslui 
vien Chicagoj buvo suaukauta

1 $5000. Chicagoj jie turi iš 20-
• 300 žmonių armiją, kuri mano 

grįžti į tėvynę kariauti. Ginklus
į ir kanuoles jie steliuoįa Francuzi- 

Kje-

LIETUVIAI, JEIGU NORITE 
IŠVENGTI LIGŲ, U2DARYKI- 
Tė DURIS IR LANGUS MU

SĖMS IR UODAMS!
Užkrečiamų 

nėra komedija, 
desnė dalis 
kas sanvaitė 
tik vienoje Chicagoje šimtus žmo
nių, paeina nuo užsikrėtimo. Aki
mis neįžiūrimi grybeliai ar gyvū
ną įsiverčia į žmogaus kūną ir 
jį paplauna. *

Tie vabalai ar grybeliai vadina-Įganizacija ir ką ji nuveikia. Bet

ligų perai jau 
Visi žino, jog di- 

kurios 
į grabą

ligV. 
nuvaro

Šerifas Stcv.'ard peržvelgia "Bi
lijono Doliarią Policijos Padėjė
jus'". Žmonės nežino, kr. m ta or-



■A

3
—!

b

1 .J 
ji visgi, matyt, kam nors reikalin
ga. Jos nariais yra visokį miesto 
turčiai, arba majoro ir policijos 
šerifo draugai. Kiekvienas iš jų 
turi tikro policijos seržanto 
žvaigždę su parašu “Personai 
Staff, General Superintendent of 
Polrce”. Jie nieką neareštuoja. 
Tos organizacijos istorija niekam 
nežinoma, paslapta lygiai 
Maskoliuos caro šnipų.

16 d. šio mėn. prezidentas Taft 
bus Chicagojė> Atvažiuoja jis 
čia “pasimatyti su tiek daug, kiek 
galima, žmonių”. Rengiamas la
bai iškilmingas priėmimas.

kaip

5
Sanvaitčje 21 rugpiučio, nuo 

diarrhea’ (viduriavimo) numirė 
• 209 vaikai, kame 189 mažiaus 2 

metų. .
Pagal tautas: 22 vaikai buvo 

Amerikonų tėvų, o kiti ateivių. 
Ateivių mirę vaikai sekančiai: 34 
lenkų,' 5 maskolių, 2 . austrijokų, 
•10 italų, 7 čekų, 8 vokiečių, o vo
kiečiai juk tveria trečią Chicagos 
gyventojų dalį, tai ir vaikų vokie
čių yrą ne mažai.

Kur galima gauti čystą kūdi
kiams piemfP Sekančios pieno sta
cijos, parūpintos Chicagos Pieno 
Komisijos, Kur galima gauti tyrą 
pieną žemiaus jo kainos:

Žieminėj dalyj: Christopher 
House, 120 E. Fullerton avė.; 
Olivet House, 46 Vedder st.; 
Seward Park, Elm ir Orleans st.; 
Eli Bates House, 80 Elm st.; Cen- 
ter st. Station, 121 Center st.

Žiemių-vakarinėj dalyj: Asso- 
ciatiofl House, 579 W. North avė.; 
St. Elizabeth Nursery, 655 N. 
Ashland avė.; Northwest Settle- 
ment, Augusta ir Noble st.; Clii- 
cago Commons, Grand 
Morgan st.

Vakarinėj dalyj: Milk Commi- 
sion Laboratoiyf, 255 W. 
st.; Mary Crane Nursery 
Ewing st.; Jewish Aid Society, 
Maxwell. ir Morgan st.; Central 
Free Dispensary, 755 W. Hatri- 
šon St.; College of Physicians 
and Surgeons, Gongress ir Honore 
st.
‘ Pietų - vakarų dalyj: Henry 

' Booth House, 166 W. 14 pi.; Pie
no Komisijos Stacijoj No. i, 946 
S. Ashland avė.; McCormic Works 
Club. Bluie Island avė. ir Leavitt 
st.; Mark VVhite Square, 29 ir 
Halsted st.; Armour Square, 33 
ir Fifth avė.; Davis Square, 44. ir 
Marshfield avė.; Comel Sąvare, 
50 ir Wood st.; Sherman Park, 
52 ir Center avė.; Institufional 
Church, Halsted ir 20 st.; Frances 
E. Clark Settlement, 358 E. 22 
st.

Pietinėj Chicagoj: South End 
Center, 165 — 91 gatvė.

avė. ir

Adams
225

12 pietų. 
757 W. 
subatoj,

Dzwva serganti žmones tstiria- 
mi tr dykai gydomi sekančiose vie
tose :

’ Chicago Policlinic Hospital, 174 
Chicago avė., utarninkais ir pėt- 
nyčioms, nuo 10 ryto iki

Rush Medical College, 
rlarrison st., seredoj ir 
(i ryto iki 12 pietų.

Gydytojų Kolegijoj, Congress 
• Ir Honore st., utarninkais ir pėt- 

pyčioms, 11 vai. ryto iki 12 pietų.
Gad’s H iii G^iter, Robey ir 20 

gatvės, seredoms ir subatoms, nuo 
10 iki- 12 rytais.

Northvvestern University Medi
cal School, 2431 Dearbom st., pa- 
nedėliais ir ketvergais, nuo 10 
iki 12 rytais.

Hahnemann Hospital, 2811 Cot- 
tage Grove. avė., panedėliais ir ket
vergais, nuo 2:30 iki 4 po pietų.

Stock Yards Dispensary, 823 
W. 47 st., utarninkais ir subatoms. 
9 iki 10-ryto.

Pereitą mėnesį Chicago je strit
karių užmušta 10, o sužeista 363 
žmonės.

Rugpiutyj su stritkariais nelai- 
mngų atsitikimų buvo 289; sužei
sta 363 žmonės. Liepos mėn. at
sitikimų buvo 234; sužeista 253. 
Pereitą mėnesį padidėjo atsitiki- 

, mai ant 55, o sužeistų skaičius 1 iq.
Daugiausiai sužedimų atsitiko 

Chicagos viduryj.' Iš sužeistųjų 
trečdaliui įlaužta kaulai. Kaip po
licija sako., didesnė dalis sužeidi
mų neatsitiktų, jeigu stritkarių ve
žėjai turėtų daugiaus atjautimo 
savo pavidalo sutvėrimams.

C. Hofmanai apskaitymai nuro
do, jog ant le stritkarių sulaužy
tų žmonių, atsitiko dviejų ypatų 
suvažinėjimas automobiliais.

Coronerio pranešimas parodo, 
jog rugpiučio mėn. užmušimų ir 
sužeidimų buvo 396. 36 ypatos 
nusižudė, 30 užmušta ant gelžke- 
iių ir 3 užmušta žaibo.

Iš stritkarių sužeistų, buvo 292 
vyrai ir 71 moteris. Iš jų 60 
procentas sužeista įlipant arba iš
lipant iš karų, kuomet jie ėjo ir 
35. procentai butų nesužeista, jei
gu karų vedėjai labiaus paisytų.

Iš Chicagos Lietu
vių Gyvenimo.

5. L A. 36 k p. piknikas buvęs 
d. rugsėjo Leafy Grove, VVillow

Springs, III., nenusisekė. Kuopa 
turėjo nuostolio j 15 dol. Piknike 
net- Jcuopos sąnariai ne visi 
buvo. Nenusisekimo priežastis— 
ęaita diena ir tolumas važiuoti.

Pro daržą važiuodams vežimas 
svetimtaučių ėmė j lietuvius mė
tyti ir nekurj užgavę norėjo pa
bėgti, bet keli lietuviai ir daržo 
savininkas, sėdę į stritkarį, juos 
pavijo ir du suareštavo, Q kiti 
pabėgo. Pas vieną suareštuotų ra
do knygutę su surašu važiavusių, 
todėl visus galės nubausti.

18 gatvę liko nepaminėta 
da 1 dr-ja “Evangeliška Liuterio- 
niška Dr-ja” ir 2 valgių krautu- 
vi — William Balsis ir John 
Krause ir 3 saliunai.

Bridgeporte liko nepaminėta: I 
pirtis — Laudanskio ir 2 fotogra
fai : Ugintas ir Paulikas, ant HaJ^ 
sted st.

Lietuvių apgyventoje miesto da
lyje, vadinamoje "Town o f Lake" 
(lietuviai vadina "taunleikiu"), 
yra 18 lietuviškų draugijų, tarp 
kurių: 2 skolinimo ir budavojimo, 
2 kliubai, 2 kuopos ir 13 pašelpi
mų ’— 6 tautiškos, 6 bažnytinės 
if 1 lenkiškai-lietuviška.

Letuviškų vertelgysčių arba biz
nių yra 109. Tarp jų: 36 saliu
nai, 21 valgių krautuvė, 11 berz- 
daskučių. 4 cigarų dirbykfos, 2 
laikrodininkai, 2 fotografistai, 2 
gralioriai, 2 spaustuvės, 2 stubinių 
rakandų krautuvės, 1 drabužių 
krautuvė, 1 geležinių daiktų, 4 
siuvėjai, 4 šifkorčių ir Rcal Estate 
pardavyklos, 2 kepyklos ir kelios 
kitokios vertelgystės. Teippat čia 
leidžiamas p. S. Szimkaus mėnesi
nis laikraštukas “Erelis”.

Lietuviai čia apgyvenę plotą: 
nuo 47 gatvės į žiemius iki 43 gat
vei, o nuo Honore st. į rytus: 
Houore, Wood, Hcrmitagef Pauli
na, Marshfield, Ashland ir Laflin 
gatves.

Čia gyvenanti. lietuviai nema- 
žiaus turtingi kaip ant Bridgepor- 
to gyvenanti, čia yra kelios tur
tingos krautuvės, kaip štai: The 
Star (Žvaigždė) drabužių krau
tuvė, Barškio ir Kosmarskio ra-
.kandų krautuvės, A. Žemaičio 
spaustuvė, Marcinkevičiaus kon
toras ir kelios kitos.

Čia yra lietuvis Ligonbučių 
misorius J. Elias (Eli josi us), 
ris ant 46 ir Wood st. statosi
puikų namą, Jis galėtų nemažai 
lietuviams gero padaryti, kad no
rėtų. Bet, kaip lietuviai apie jį 
šneka, jis lietuvius niekina, jiems 
nedaro gero, bet tik lenkams ar 
kokiems “airišiams” gelbsti.

Šioj dalyj nemažai yra lietuviš
kų bajorų, kurie mano' esą len
kais. Čia didesnė lietuvių-biznie- 
rių dalis, kaip galima matyti, turi 
nelietuviškas pravardes.

ši miesto dllisr abelnai imant, 
beveik neprastesnė už kitas lietu
vių apgyventas vietas, tik tiek — 
čia oras prastesnis negu kur ki
tur, nes visai arti stpckyardų 
(skerdyklų), kurios teip biauriai 
atsiduoda, jog tą kvapsnį neraga
vusiam sunku persistatyti. Nuo 
Stockyardų vėjui pučiant, net ir 
ant Bridgeporto, nors ši vieta yra 
daug toliaus nuo skerdyklų negu 
Town of Lake, negalima iškęsti 
nuo biauraus dvokimo.

Draugijos yra šios: White Rose 
Club (Baltos rožės kliubas) ci
garų išdirbėjų, Vitauto Kunigaikš
čio ir 
mo ir

f*aszkiewicz, P. Pievaruns, J. Pie- 
travvicz, P. Maliszewski, J. Rydec- 
ki, J. Rusteika, A. Kosmowski, 
S. Beinar, S. Mosejttš. 11 barz
daskučių: X. Czesna, V. Sindomai- 
čiar J. Vizgirda, J. Kuyzin, S. 
Visocki, S. Malinowski, V. (rfride- 
mowicz, Jankauskis, S. Szjmkus, 
S. Dowiat, J. Czemecki. X5 Šip- 
korčių, Real Estate: S. Marcinkie- 
viez, J. P. Budginas (knygų etc.), 
J. Elias, St. Miliszeviczius, S. 
Szimkus. 2 kepyklos (bakery): 
A. Eielstrup^fe, Br. Daugiala & P. 
Vuoselis. drabužių tkrautuvė: 
The Star Clothing Co. I anglių 
krautuvė (coal yard).; Gapszievicz 
& Marcinkievicz. 1 geležinių daik
tų krautuvė: Vin. Viščiulis. 2 
spaustuvės: A. B. Žemaitis, S. 
Szimkus. 2 stubinių rakandų 
krautuvės: ■ P. Barszkis, A. Kos- 
mowski. 4 cigarų dirbtuvės: J. 
Jankauskis, White Rose Club, L. 
Bartkietvicz, J. Nokaut. 1 pirtis:
J. Bartkus. 2 laikrodininkai: K. 
Czemeckiš, J. Rymkus. 2 grabo- 
riai:J. Yudeikis, S. Ežerskis. 2 
plumberiai: L. Szviažas, J. Vai- 
nauskis. 2 fotografai: M. J. Tu
rausku, Z. K. Urbanowicz. 2 
mažmožių krautuvės: M. šliau
žia, Fr. Venckus. 3 anglių vežė
jai : T. Beinoris, Kosmauskis, J. 
Maliszewskis (Ice Cream). 4 
drabužių siuvėjai: L. Geležinis,
K. J. Intas, A. Metrikis, Fr. Ba- 
nis. 5 pieniai: J. Rudaitis, P. 
Raczinskis, P. Pievaruns, Fr. Ple
ką, J. Balsziewicz. 4 krautuvės 
vyrų parėdalų, čnerykų: M. Ku
kuraitis, K. Stulga, S. PaszkewJicz, 
A. Macas.

1 akušerė: M. Vasilevska. 1 1 
dailydė-kontraktorius: Petrošius.

Teipgi yra čia šv. Kryžiaus : 
bažnyčia ir parapija su kun. A. ‘ 
Skripka ir kun. Ežęrskiu, 
bininku.

IŠ VISUR.

pagel-

|| Holandijos pakrantėse 
rių maža mergaitė išgriebė 
stiklinę, kurioj rado sekantį raštą-: 
“5 d. rugpiučio 1909 m. paskendo 
laivas \VilheJimne. ■ Mes'■žūva
me. ■ Pasveikinkite pačią ir vai
kus**. Ar ištikro tą dieną pasken
do koksai laivas su-žmonėmis, ne
žinia. Bet tankiai pasitaiko, kad 
neišmintingi štukoriai tyčia įmeta 
stiklines su panašiais raštais pa- 
štukavojimui. į

ko- 
ku- 
sau

Vincent Baržynski skolini- 
budavojimo draugijos, S. 

122 kuopa ir S. L. R. K. 
kuopa. Tautiškos pašelpi- 

nės dr-jos: Garsus Vardas Lietu
vių, Tėvynės Mylėtojų dr-ja, Kar. 
Gedimino No. 1 dr-ja, Kar. Ja- 

» gėlos dr-ja (lenkiškai-lietuviška; 
mitingai laikomi lenkiškoj kal
boj), Dr. Kudirkos Kliubas, Lie
tuvos Sūnų dr-ja ir Liet. Kunig. 

i Stanislovo dr-ja. Bažnytinės pašel- 
pinės dr-jos: šv. Vincento^Fėre- 

, reušo, Šv. Stanislovo Vyskupo ir 
Kankin.,šv. Kryžiaus, šv. Juoza- 

1 po, Vytauto Karaliaus ir šv. An
tano. , .-f ..

Vertelgystės yra šios: 36 saliu
nai.. 21 valgių krautuvė: M. Ku- 

1 kuraitis, J. Pacewicz, J. Petke- 
wicz, Bonczinski, Marcinkewicz, 
V. Yonikaitis, J. Prejksgas, J. Zie- 
linski, J. Doveiko, A. Narke- 
wicz, B. Paszkievicz, F. Genis, M.

A. 85

is 
tuščią

JU-

IIl.325^

Box 15,

savo

Meadvliie, Pa.

Pa.

p

Kaina 14500.
Pa.

ap-
parsiduoda

III. 15000. .

žinią 
Ant

patys 
žinią

17)
Lotas

dėdės Julijono Mic- 
gub., Panevėžio pa

namas, 2 pa
botas 33x147 
Kaina >2300.

80. 
ma-

adreeu:
Latvis, 

Courtney, Pa.

švogerio Jono Mi-

Lotas 85x148,
j $370^

lietuviškai 
didelį biz- 
3249 80.

Edv.
3252 So. Halsted

svarbų reikalą. Jie 
kitas malonės duoti

Mikas Strole 
McKees Rocks, Pa.

Hlgh st., Perth Amboy, N. J.

kee. Wis. Jis pats ar kas kitas 
lonės duoti žinią adresu:

Fel. Mickevičius 
2900 Almond st., Philadelphia,

Pajleškau savo tikro brolio 
mošiaus Grijgo, Suvalkų gub., 
nų pav. Laipaliangu gmino,

Lotas 
parko 
$2500.

\ S0) 2 lubą medinis namas. 2 pa
gyvenimai po 6 ruimus. Lotas 25x 
125. Randa $25. Kaina......... $2400.

J. Ilgaudas,
So. Halsted št., Chicago,

Pajleškau savo dėdės Juozapo Alek
siau*.- Kauno gub., Telšių pavieto, 
Tvaro parap. Ilgą laiką pragyveno 
Chicago j e, III., šiuo adresu. 716 
Canal st. Jis pats ar kas kitas 
Jonės duoti žinią adresu: 

M i kolas Gedminas
1437 Fellows st, Scranton,

Mūrinis namas geroj 
25x131 pėdą. Kaina ..

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

Liudv. Noreika
P. O. Box 181, Port Washlngton, Wis.

Pajleškau savo vyro Jurgio Sėle
nos. Katino gub., Šiaulių pavieto, Sa- 
duvos miestelio. Turiu labai svarbų 
reikalą Jis pats ar kas kitas ma
lonės duoti žinią adresu:

Mm. EI z Selenė
820 Bank st., Waterbury, Conn.

_ 81) 2 pagyvenimų medinis 1 
Lotas 25x125. Randa $21. 
na ..........................

minėtos svetainės parengę didelį ba-

Pir-

.

Į| Numestasis nuo sosto Persi
jos šachas ant^'ga!^ sutiko atiduoti 
naujam randui saito dvarus pro
vincijoj Azerbeijafi’, už ką jam 
randas mokėsHperuivis^ jo amžių 
metinę algą 180000 dol., bet 
jis turi tuojąus ii> Persijos išsi
nešdinti. ‘ '

uvt ■ »■ 
♦m j 3h

|| Respublikos Chili sostapilyj, 
mieste Santiago, pasibaigė byla bu
vusio sekretoriaus vokiškos amba
sados Beckerto, kuris 5 d. vasario 
užmušė ambasadoj sargą, paėmė 
pinigus ir uždegė ambasados trio- 
bą. TeistiSg rado Beckertą kaltu 
ir pasmerkė4 jį iiįįrtiin.

“Lietuvos^* kalendoriuje 1910 
m. norime patalpinti šiokias sta
tistiškas apie lietuvius žinias: 
Kiek lietuvių abelnai gyve
na kokiaųie mieste; kiek para
pijų, kokis jos turtas, kokis kuni
gas klebonauja; kiek draugovių 
miešti, kaip jos vadinasi, pagelbi- 
nės ar kitokios, kiek narių pri
guli prie jų, kiek kokia turtų turi. 
Beto butų geistina žinoti kiek tur
tų abelnai lietukų rankose 4r tt. 
Prisiuntėjams suteiksime dovanas 
sulyg žinių svarbumo.

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

JĮ Pietinėj Azijoj, ant salos Ja
vos dideli tvanai daug nelaimių 
atgabeno. Prigėrė mažiausiai 600 
čiabuvių. Paskui užgimė_ žemės
drebėjimai, išsiveržę degantis sky
stimas iš vulkano Smeru. Miestas 
Bousiki beveik suvisu tapo iš
griautas ir čią. pražuvo daug žmo
nių.

Į| Morokko siritanate 2 d. rug
sėjo išpanijonai turėjo smarkius 
mušius sų maurais. Išpanijonai 
paėmė miestus Zoco ir Larba. 
Mūšiuose maurai nužudė daug ka
riautojų ir visas savo kanuoles.

l| Vokietija pasidirbtjino pirmu
tinį karišką laivą didžiausių veis
lės “Westphalien” ir nuleido j 
upę Weserą, bet jis negali j jūres 
plaukti, nes atsirėmė ant dugno. 
Reiks jj vėl pakelti.

|| Anglių kasykloje Saarbruecke- 
ne, dirbant darbininkams, sugriu
vo pastovai ir darbininkai kelis 
šimtus pėdų nupuolė žemyn. 8 
darbininkai ant vietos užsimušė.

|| Vokietijos orlaivininkų drau
gija, neapsileizdama prancūzams, 
parengia Berlyne orlaivių lenkty
nes. * s-

|| Maskoliškasis -randas uždarė 
Lenkijoj. moksleivii| šelpimo len
kišką draugiją^, kurį Lenkijoj tu
rėjo 184 kuopas. »

.« Hv
ĮĮ Vidurinėj* Amerikoj, respu

blikoj Costa Kičai atsibuvo pre-
Dr.; zidento -rinkinei Išrinko 

Ričardo Jiminčz.

Į| Amerikonas Dr. Cook, 
garsina, jog prisigriebė prie 
rinio musų žemės žemgalio, 
jog ten didžiausias šaltis buvo, su- 
lyg Amerikoj vartojamo termo
metro, 117° žemiau, žero (sulyg 
Celciaus termometro 83° žemiau 

jeigu būvazero). Mes rugojam, 
10° žemiau zero.

sosto

kuris 
šiau- 
sako,

tarnų nu-
Persijos 

dėdę j<>, 
15 buvusių 
visados iš

|| Tūlą skaitKų 
mesto nuo 
šacho, tame 
Hadje Ismailą, iš viso 
augštų urėdninkų ant
Persijos išvijo. Naujasis šachas 
pagarsino atleidimą nusidėjėliams, 
bet nuo to išskirti sutepę savo ran
kas žmonių kratjų reakcijonieriš- 
kiejie buvusio šacho tarnai.

JĮ Švedijos sostapilio Stockholmo 
namų savininkai, matyt susita
rę, apreiškė streikuojantiems dar
bininkams, kad jie nuo i»d. spa
lių turės išsikraustyti iš gyvenimų, 
jeigu neis dirbti. Mat, darbinin
kų organizacijų viršininkai liepia 
darbininkams nuo i d. spalių ne
mokėti randos už gyvenimus.

Redakcijos atsakymai.
J. J. D. Razokui. Nedidelė klai

da, jeigu netokia pravardė buvo 
užrašyta, by tik skaičius krautu
vių teisingas, nes visa svarba — 
kiek lietuviškų krautuvių!

Kaslink draugijų: jeigu drau-. 
gija nesivatfina- lietuviška, ją to
kia negalima nė paskaityti.

Rodosi, kad anglai nepaiso teip 
ideališkai skirti lietuvius nuo ru
sų; jie paduoda teip, kaip repor
teriui buvo informuota. Todėl ta
me nė svarbos nėra,-

MUZIKOS LEKCIJOS.
Mikas- Petrauskas duoda savo 

gyveniinĮ^'fnuzikos lekcijas: piano, 
teorijas tnuzikos (ir per laiškus), 
dainavimo, solfedžiojo, harmoni
jos, kontrapunkto, fugos ir kitų 
dalykų besirišančių su muzika. 
Priklausantiems prie “Birutės” 
choro lekcijos duodamos per pusę 
pigiau negu nepriklausantiems. 
Norinti imti lekcijas malonės 
silankyti gyveniniam

Mikas Petrauskas 
3327 Lowe avė., Chicago,

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

nuo pavienio asmens.- Tobulą sta
tistiką apie ką sHorą galima tiktai 
tuomet surinkt^ kttomet prie jos 
surinkimo prisideda ilguma. Už
tat ir statistiškas žinias iš lietuvių 
gyvenimo galima tiktai tuomet su
rinkti, jeigu pne rinkimo prisidės 
didumenė lietuvių. ^ Vienas gali 
nurodyti kaip zįuaktL ir į kur jas 
priduoti, bet surinkimą turi atlikti 
dauguma. TodėĮ, jeigu tilps atei
nančių metų “Lietuvos” kalendo
riuje tiktai mažaPžinių, tuomet ne
bus kaltas vienas asmuo, bet abel- 
nai visi.

Statistiškos žinios bus naudin
gos lietuviams, bus naudingos, 
tautai, bus naudingos tau skaity
tojau. Nes jos parodys kur ir 
kokios musų jiegos ir pagal tai 
galėsime išskaitliuoti ką mes ga
lime tokio nuveikti savo ir visuo
menės labui. Todėl “Lietuvos” 
skaitytojai turi kuodaugiausiai pri-

, Nuo jų

[ Į| Maskolijos vidaus ministeris 
parinko Siberijos miestą Krasno- 

, jarską, kuriu bus išsiųstas buvęs 
maskoliškos policijos i perdėtinis 
Lopuchinu. Jį teismas rado kaltu 
prigulėjimo prie revoliucijonierių 
organizacijų. • Bet prie tokių or
ganizacijų juk prigulėjo ir Azev 
ir Harting.. '

|| Vokietijoj, mieste Esslingen, 
fabrikantas Stiefelmayer, kadangi 
negalėjo gauti pinigų užmokėjimui 
darbininkams algų, kuriems buvo 
kaltas 3500 markių, iš nusimini
mo, bijodamas, kad valdžia neuž
darytų dirbtuvės nušovė savo pa
čią, vaikus ir pats savę.

|| Meksike, užgimę tvanai nu
plovė veik su visu turintį 7000 gy
ventojų miestą Tūlą. 1 Tie pats 
tvanai išgriovė taipgi miestus: 
Raynes, Galeana, Niet, General 
Bravo ir Camargo. Kiek prie to 
pražuvo žmonių, nežinią,' bet kad 
pražuvo ne mažai, galima spręsti 
iš smarvės besiplatinančios po vi- sidėti prie šito darbo, 
sas aplinkines ir visuose pau- priguli gerumas darbo, o ne nuo 
piuose. kitų.

APGARSINIMAI.
ŠEIMYN1XIN K YSTEI. *

Ledų skrynios (ice-chests), vi
suomet turi būti užlaikomos šva
riai,. vistiek ar jos butų gyvena
muose namuose ar biznio vietose, 
nes kitaip jos pavirs į besiveisimo 
vietas visokių ligų ir greitai pagim
dys ligas skilvyje ir žarnose. Vi
suomet pirk tiktai geriausią maistą, 
švarų ir šviežią ir nelaikyk ilgai 
liekanų nuo valgių virtuvėje. •— 
Neprileisk musių prie maisto. — 
Visuomet turėk savo namuose Tri- 
nerio Amerikoniškąjį Eliksyrą 
Karčiojo Vyno, ir vartok jį taip 
tankiai kaip tik pajausi kokią nors 
permainą savo apetite. Vynas yra 
labai geras vaistas nuo .skilvio ir 
žarnų ligų, ir taipgi labai gęlbsti 
nuo mažkraujystės ir abelno silp
numo. Vaistas privers prie darbo 
gromuliavimo organus, sureguliuos 
gromuhavimą ir priduos jiegų vi
sam organizmui abelnai. Gauna
mas aptiekose. Jos. Triner, 1333— 
’339 So. Ashland aye.» Chicago, 
III.

Pajieškojimai
Vaikinas, gerai išsilavinąs biznyje, 

pajieško kokio nors darbo, taip, kad 
galėtą vakarais būti liųosu; išėmus 
subatą, nes noriu vakarais mokytis. 
Turiu paliudyjimus savo teisingumo. 
Meldžiu atsišaukti adresu: '

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

Pajleškau savo brolio Antano Ba- 
riso, Kauno gub., Panevėžio pavieto, 
Pušaloto parap., Pazuką sodžiaus. 14 
metą .kaip gyvena Amerikoje; pir
miau gyveno New Yorko valstijoje 
ant tarmų. Jis pats ar kas kitas 
malonės duoti žinią adresu:

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

Pajleškau savo draugo Jurgio Kaz
lausko, Kauno gub., Traškunų vals
čiaus, Gailiutiškio viensėdystos. 
iniau gyveno Nėw Orleans, La., perei
tą mėn. išvažiavo Chicagon. Turiu 
labai svarbą reikalą Jis pats ar kas 
kitas malonės duoti žinią adresu:

117 Bell avė.,

Pajleškau Petro ir Ąntano M ielta
kių, Kauno gub., Raseinių pavieto, 
gilelio vol., Girdiškės parapijos, Gaup- 
šlų sodžiaus. , Jie išvažiavo iš įver
tas, III. Jie patys ar kas kitas ma
lonės duoti

Reikalauja 100 darbininką prie gl« 
j darbo į valstijas Michigano ir 
Isconsin. Gera mokestis;, o kelio

nės lėšos iš Chicagos bus* uždėtos. 
Nerašykite, bet atsišaukite tuojau 
pas, 
Litbuanlan Agehcy, J. Lucas, Mgr.

Naujas No. 531 Milvaukee avė. 
Chicago, III.

Ukininkystei Žemes.
P&sltui inėtaose Rock Island-Friseo 

Valsčiuose Texas, Oklahoma, Nęw 
Mexlco, Kansas, Arkansas ir Missourl 
yra daugelis tūkstančių akrą derlin
gos gerai drėkinumps žemės, šitie 
akrai laukia TAVĘS juos išdirbti. 
Mums linksma bus pagelbėti ener
giškam praktiškam žmogui be skir
tumo tautybės surasti garą vietą. 
6ituose valsčiuose padėjimų aprašy
mai atspausti visokiose kalbose ir 
lengvai suprantami reikalaujant bus 
pasiųsti apmokėta kruša. Adresas:

C. B. Schmidt, Room 1100 La 
Šalie Station, Chicago, 111., arba 
Room 1100 Frisco, St. Louis, Mo.

Pajleškau
siaus, Kauno gub., Telšių pavieto. 
Kretingos miestelio. Suvirš 30 metų 
kaip Amerikoje. Jis pats ar kas ki
tas malonės įduoti žinią adresu:

Šimkus
st., Chicago, III.

Pajleškau savo draugų: Petro Ur
bono, Ignaco Jankauskio, Marijonos 
Servos, Stanislavo Valiaus ir Vinc. 
Kumžos. Visi Kauno gub., Telšių 
pavieto, Jenapolės parapijos. Jie pa
tys ar kas kitas malonės duoti žinią 
adresu:

Stan. Martinkus
Box 113, Century, W. Va.

Pajleškau Mikolo Tverago. Vilniaus 
gub., Gialvanių vol., čobiškių mie
stelio ir parapijos. Jis pats ar kas 
kitas malonės duoti žinia adresu:

J. Valinskas
1205 Canal st.,

Pajleškau savo 
kevfčiaus, Kauno 
vieto. Rozollno parap., Bačiūnų so
džiaus. Pinu keletos metų gyveno 
Mahanoy City, Pa., vėliaus Milwan-

ma-

Kokiu keliu eiti?
Kiekvienas žmogus gali pasiskirti 

sau tokį kelią gyvenimo, koks jam 
patinka. Vienas kelias veda J garbę, 
gerove Ir laimę — kitas, į negarbę, 
vargą Ir nelaimę.

Pirmas kelias prasideda nuo moks
lai n ės, knygų — eina takais pramo
nės, prekystes. Ir išsilavinimas ap- 
švietos dalykuose. Kitas prasideda 
nuo kazyrų, veda per karčiamas, peš
tynes, vagystes, žmogžudystes ir bai
giasi teismuose ir kalėjimuose.

Taigi, kiekvienas privalo kasdieną 
pamislytl kokiu keliu eina, nes jei
gu nori atsiekti geresnius, malones
nius, aukštesnius siekius savo gyve
nime  ̂.turi laikytis pirmo kelio, o 
jeigu nori nusižudyti, gali s&u eiti 
antru keliu.

Laikraščių priderystė yrą. nurodyti 
žmonėms gerą kelią, nurodyti iš ko 
savo gyvenime gali turėti naudą 
Todėl, pildydami savo priderystą mes 
įsteigėme krautuvę lietuviškų kny
gą, kurios duoda apšvietą; įsteigė
me lietuvišką banką, kur žmonės gali 
taupinti savo uždirbtus pinigus; įstei
gėme visokias agentūras, kurios ap
rūpina visokius reikalu? žmonių gy
venime. o terp tų visų agentūrų, par
davinėjimo namų agentūrai užėmė 
svarbią vietą.

Kadangi žmonės žino, kad musų 
ofise pirkdami namą neturės 'jokio
klapato, ir gaus pigiau ir geresnį ne- • 
gu kitur, taigi kiekvienas norintis 
pirkti, ateina pas mus." O kada mes 
parduodame daug namų, taigi kiek- ■ 
vienas norintis parduoti savo namą 
irgi ateina pas mus. Daugumas žmo
nių yra priversti parduoti savo na
mus dėlei daug priežasčių, ir todėl, 
ne paisant ant kainos-, meldžia mus, 
kad surastume' kuogreičiausial pir
kėją Tokiu budo, kas turi pinigus, 
gali gaut pas mus gerus namus la
bai pigiai. Turime dabar kelis na
mus, visokioms kainoms, kuriuos ga
lime parduoti už PUSĘ KAINOS, 
ivas .nori persitikrinti, tegul ateina 
tuojaus į musų ofisą čia štai kelis 
pagarsiname:

3) 2 lubų kampinis mūrinis na
mas. 6 pagyvenimai. Lotas 85x148,' 
randa $45 į mėnesį. Kaina .. . $370^

11) 2 lubų, puikus medinis namai 
Randa $28 į mėnesį. Kaina .. $2500.

13) Medinis namas, 9 ruimai, 2 pa
gyvenimai. randa $20 į mėnesį. Kai
na ...............................  • $1700.

t • ' f
15) Mūrinis nrmas 2 pagyvenimai, 

9 ruimai. Kaina .. ..... ............. $2000,

vietoj. 
$2200.

25x125 
$1400.

Draugysčiyreikals',
KONCERTAS.

Chicago. III, Koncertas pagarsėju
sio dainininko ir kompozitoriaus 

Miko Petrausko
atsibus

Nedėlios vak., 3 d. Spalio,
MUSIC HALL

20) Michigan Blvd., Fina Arta Bl. 
(ten-pat kur buvo pirmutinis kon
certas). *

Koncerte dalyvaus apart Petrausko: 
». A. Pocius, žinomas lietuvys-plani- 

stas; lietuvią-vargonininką Kvarte
tas Ir ‘'Birutės’' choras, susidedąs 
ii arti pusantro Hm t o giesmininkų; 
sumokytas paties kompozitoriaus. 
Choras dainuos puikiausias dainas; 
choro merginos bus tautiškuose rū
buose Abelnai šitas koncertas bus 
tokiu puikiu, kokio lietuviai iki šiol 
dar neturėjo ir todėl kiekvieno lie
tuvio šventa pareiga atlankyti kon
certą ir pasiklausyti gražiausių dai
ną, kurios užgaus širdį kiekvieno. 
Tlkletų kainos: $1.00; 75c Ir 50c

Tikietal gaunami šiose vietose: 
"Lietuvos” red„ "Kataliko”- red., J. 
Kulio aptiekoje, 3255 So. Halsted st., 
J. I. Bagdžiuną, 1107 So. Oakley avė., 
M. Tananevičių, 168 W. 18th st, P. 
Kaltį, 221 avė., F. Golu-
bickį, Melfose Park, III., Dr. A. K 
Rutkauską, 8829 Commercial avė., So. 
Chicago, III. ir pas “Bimtėe” chol 
ristus bei pašalines ypataa. Toliau 
gyvenanti gali gauti tik lėtus pačtu, 
jeigu paminės kokios .kainos ir pri
sius pinigus ir pačto ženklelį adresu: 
J. Ilgaudas, 3327 Lowe avė., Chicago, 
III.

AMERIKOS LATVIŲ SOC. DARB. 
FEDERACIJOS CHICAGOS SEKCIJA 
Surengė subatoj, 11 rugsėjo (Sept), 
Pulaskio svetainėje, 800 S. Ashland 
avė., kampas 18tos Teatrą ir Balių 
ant scenos statoma Fr. Zlmmermano 
GaismaI Austot (Aušrai Auštant), 
keturių kėlimų drama iš Rosljos re
voliucijos 1906—06 metuose. Ęo te
atrui balius. Linksma^ pragyveni- I 
mas prie geros muzikos. Prasidės 
7:30 va). Trauksis’ iki 3 vai. ryto.

i žengi mas 36c. ypatai. Aplankyti pra- i 
o širdingai. Komitetas.

Ta- 
Sei- 

_ Gailin
au sodžiaus, Liškevos parapijos. Pir- 
miaus gyveno Pittsburg, Pa., o vė
liau apsigyveno Zanesville, Ohio. Tu
riu prie jo labai svarbų reikalą Jis 
pats ar kas kitas malonės duoti žinią 
adresu: -

-» Jul. Grijgas
72 Ltnden st., West Lynn, Mass.

Pajleškau savo brolių Jokūbo ir 
Jurgio Noreiką, Kauno gub., Rasei- 
nią pavieto., Kvedainos parapijos, Al
kupiu kaimo. Trys metai atgal gy
veno Jokūbas Goldfield, Colo., o Jur
gis gyveno Jerome. Arizo. Turiu prie 
ją labai 
ar kas 
adresu:

Ant Pardavimo.
Pigiai parsiduoda bučernė ir gro- 

sernė, lietuvių apgyventoje vietoje. 
1343 N. Ashland avė., arti Milwaukee 
avė. Atsišaukti nurodytu adresu.

Parsiduoda pigiai moteriškų skry
bėlių krautuvė su visais įtaisymais 
tr skrybėlėmis. Uždėtas jau 4 metai. 
Kiekvienas, kuris kalba 
ar lenkiškai gali padaryti 
n{. Atsišaukiti adresų: 
Halsted st.

ŽIŪRĖKITE!
Saliunai ir viešbučiai 

labai pigiai, duodanti pelno nuo $1000 
iki $10000 į metus. Kaina nuo $200 
iki $2000. Mažą dalį reikia tuojau 
įmokėti, o lykį ant išmokėjimo. 'At
sišauk ar rašyk pas 
Brewing Co., Agent, Washington. Inn. 
434 ‘

LEB-GVARD.D. L. K. VYTAUTO, 
Ima Div. Raitelių . Bridgeporto pa

rengia Didelį Apvaikščiojtmą 15kos 
metų sukaktuvių kaip’ gyvuoja gvar
dija. ApvaikšČiojimas atsibus nedė
liojo, 12 d. rugsėjo, 1909 m., Fnjheit 
Turner salėje. 3417—21 80. Halsted 
st ApvaikšČiojimas prasidės 2 vįd. 
po pietų Iš salės parap. šv. Jurgio ant 
32ro place ir Auburn ave^ Iš |ur iš- 
maršpos visos lietuviškos Dr.jos ir 
nusiduos į Freihelt Turner salę, kur 
bus prakalbos, dainos, dekiiamacĮjos 
ir tt Taipgi grajis puiki lietuviška 
orkestrą po vadovyste Kaz. Globio. 
Po visą prakalbą bus didelis balius 
ant kurio visi galės smagiai Ir links
mai laiką praląlstl. Užprašome vi
su* be skirtumo, senus Ir jaunus, di
delius ir mažus, merginas ir vaiki
nus atsilankyti ant musų iškilmingo 
apvaikščiojimo. Įžengs iki 6 vai. 
vakare su draugystės ženklu dykai, 
o po šešių įžengs 25c. porai.

Leb.Gv. D. LrK- Vytauto.-t
> ATSIŠAUKIMAS.

Valdyba Liątuvišką Suvienytą 
Draugiją Chlcagoje atsišaukia į vi
sus Lietuvius ir Lietuvaites, kad pri
sidėtų kiek galėdami prie nuveikime 
užmanyto svarbaus darbo. Taigi, 
pastatymo Lietuviškos svetainės Chi-

Reikalavimai. /
Reikalauju mergino* mokančios an

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

J. Swilow.
238 Sb. Wood Str. Cčr Jackson 

Blvd., Chicago, III.

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

New Chicago Real Estate 
A Investment Co.

172 Washlngton st Room 613 Chicago 
Klauskite G. Lukas. Vakarais nuo 

5 iki 8 vai. po nr. 901 Loomis st. 
arti Taylor, o nedėliotais nuo 8 iki 
12 ryto, klauskite Umanaky. Vlrš- 
minėtose vietose galite ir lotus pirkti.

Iš priežasties padidinimo musą 
dirbtuvės Cleveland Worsted Mills 
Co„ reikalaujame 50 merginų prie 

cagoje' Padidinimui fondo statymui audimo mašiną Uždarbis nuo $9 
minėtos svetainės parengę didelį ba- iki |12 sanvaitėje. Ateišaukite pas: 
llą subatos vakare, 18 d. rugsėjo J- F. Deranek
(Sept), 1909, Freihelt Turner svs- Broadway arti 55 gat, Cleveland, O
talnėje, 3417—19 80, Halsted st Ba
lius prasidės 7 vai. vakare. Įžengs 
25c. porai Kviečia atsilank) ti ant 
bailaus kuoskaltlingiausial.

Su pagarba.- sur baliaus:

Reikalauja gerų kriaučių prie mo
terų suknią niūrimo. Reikalaujame 
mažiausiai dešimtį. Atsakantiems 
mokame labai geras algas. Atsišau
kite adresu: 1487 W. Harrlson St.,

18) 
pėdų.

20) 3 lubų mūrinis namu, su krau
tuve. Randa $78 “į mėnesį. •, Kai
na .......... ................................. .. $/500.

23) Mūrinis namas, 6 kambariai, 
arti musų bankos. Kaina .... $1500,

51) 2 lubų mūrinis namas. Krau
tuvė su 4 ruimais ir '2 pagyvenimai 
po 4 ruimus. Staldas.

52) 8 ruimą mūrinis 
gyvenimai. Kampinis, 
pėdas, arti Halsted st.

56) Pulkus 3 lubą mūrinis namas,
3 pagyvenimai po 6 ruimus su mau
dykloms ir 6 ruimą gražus mūrinis 
namelis užpakalyj. Randos neša $57 
į mėnesį. Kaiua ...................... $5700.

57) Labai gražus mūrinis namelis,
aukštas ponam!/ ir viškal. * 
kalyje staldas. Lotas 27%xl27Vj pė
das. Kaina............ . ..............     $2000.

60) 6 ruimą mūrinis namas. Lo
♦•1 25x125. Kaina .................. $1200.

į, j' f- ,J ; j
61) 6 ruimą mūrinis narna®. Lo

tas 37^x127^. Kaina .......... $2100.

64) 2 lubą mūrinis namas. Šaita
nas ir 3 pagyvenimai po 4 ruimus. 
Randa $540 į metus. Kaina

73) 2 lubų mūrinis namas, 
gyvenimai po 6 kambarius. 
25x135. Randa $22. Arti 
Kaina ..........................................

namas. 
Kai- 

$2250.

82) Mūrinis namas, 2 pagyveni
mai, 4 Ir 6 ruimai, arti musų han- 
kos. Randa |18 į mėnesį.... $1800.

83) 2 lubą, naujas mūrinis namas.
Visi naujausi įtaisymai, arti Ogden 
Parko........... ................................... $5500.

84) Naujas 2 lubą namas, ant Her-
mitage avė, arti 66 gat. Randa $45. 
16 kalno reikia įmokėti tik $1000. 
Gera ir graži vieta ..................  $5400.

85) Lotas ant Halsted st, arti 33
Place. Parduosime ant iAmokesčią. 
Kaina .................   $1000.

86) -0?Jotai afft Union avė, arti 33
gatvės .....................................  $3500.

87) Pulkus namas' 2 lubų, su vi
sais naujausiais įtaisymais, arti mu
są bankos .... ...................  $5500.

88) Turime tris puikius lotus ant
Bridgeporto po .......................... $550.

PASARGA. Kas nori nusipirkt 
sau lotą pigiai, tegul ateina pas mus.

A.OIszewski
3252 S. Halsted St.
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No. 210 Dėdė atvažjavo. Komedlj; 
aname akte. Hgal lenkiškų šutai

<ad. Komedija yiename akte. Pagal 
lenkiškų sutaisė K. B*—a k 
Chicago. UI. 1901 pusi. 4$.

No. 257 Kun. Gramulo* raštInyčlo
ję. Komedija viename akte. Parašė 
kun. Fr. Hudor. Grašiai parašyta ko
medija, tinkanti perstatymui. Chlea- 
go, UL 1906, pusi, lt ................ ; 15c

No. 262 Mlndaugis, Lietuvos kara
lių*. Istoriškas paveikslas 5-se aktuo
se. Lenkiškai parašė Julius Slovao- 
kt Lietuviškai vertė V. Kapsas (Dr. 
V. Kudirka). Chicago, III. 1900, pus- 
lepių 86. ............................................... 25c

No. 286 Pirmi Aingsnlsl. Drama ke
turiose veikmėse. .Parašė Br. Varg
šas. Drama parašyta iš revoliucijos 
Judėjimo Lietuvoj. , Chicago, III. 1909, 
pu*l. 50.......................   20c

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

te*. Aprašymas smulkiausių bakteri- 
ų, gimdančių visokias liga* pas žmo- 
les, jų susekimas, vystymusi ir tL 
Ju paveikslėliais. Chicago, III. 1906, 
jusi. 113....................  30c

-urna. Lekcija Prof. Blochmann’o. Su
taisė šernas. Visiems suprantam*! ap
rašyta ypatybės chemiško ir fiziško 
proceso, aiškesniam parodymui kurio 
yra daugelis tam tikrų paveikslėlių. 
Chicago, III. 1907, pusi. 138...........4Oc

nupuolimo Rymo viešpatystė*. Chica 
goT III. 1904, pusL 306...............    $14)0
Drūtuose apdaruose.................

Ne. 851 Apie turtų (įdirbimų. Pa
rašė Schram. Vertė 8. M. Veikalas 
gvildenantis politiškų ekonomijų. Ko
kiais keliais išsidirbs turtai, kaip jie 
susikrauna ir kaip atsiliepta ant gy
venimo draugijos. Chicago, IH. 1900. 
pusi. 139................  .... 35c

N*. 14M Ltežuvlška* Sapnlnyka^ 
surinkta* iš daugeli* svetimų sapnį- 
nykų ir sutaisytas pagal tikrų persUb 
kai - eglptiškų sapninykų, su aprašys 
mu planetų atspėjimo ateities. Ge
riausiai išguldo visokius "Sapnus, ko
kie tik žmogui prisisapnuoti gali. Chi
cago, III. 1895, pusL 295......................500
Tas pats drūtai apdarytas. .............«5o

•i

PIRMA LIETUVIŠKA BANKA AMERIKOJE
3252 SOUTH HALSTED STREET,' Kampas 33čios, CHICAGO, ILL

Ne. 302 šiaurės Karžygiai. Keturių 
veiksmų tragedija. Parašė H. Ibsen. 
UI rusų, lenkų ir vokiečių vertimų ver
tė K. Puida. Veikimas atsibūva Nor
vegijos šiaurėje karaliaus Eriko Kru
vinojo Kirvio laikuose. Chicago, UL 
1908, pusL 77.......................................  25c

No. 331 žilė galvon •— vslnla* vuo- 
d*gon. Komedija viename akte. Pa
gal lenkiškų sutaisė M. P—te. Chi
cago, IIL 1902, pusi. 3L.................10c

A. OLSZEVVSKIS, Savininkas.

. ŠITA BANKA skolina žmonėms-pinigus pirkimui namų ir lotų mieste Chicago* nuo ma
žiausios iki didžiausios sumos.. Jeigu perki namų ar lotų, o neturi visų pinigų, ateik pas mus, 
o męs tau juos paskolinsime už prieinamų procentų ir ant lengvų išmokesčių.

ŠITA BANKA taipgi priima užčėdyjimui pinigus, nuo‘mažiausios iki didžiausios sumos 
ir moka depozito riams 3% metams.

ŠITA BANKA taipgi ^arsamdo žmonėms skryneles (Boxes) pasidėjimui pinigų už $3.00 
metams, šios skrynelės taip yra apsaugotos, kad prie jų nė ugnis nė vagi* negali prilįsti

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

No. 381 Gyvybė (kantatas) ir kitos 
trumpos poėmo* Parašė Jonas Vte- 
koška. Telpa čia eilės: Gyvybė, Iš
tvirkėlis. Vylius, 3 sonetai, Provorbal 
Ir Jautimai. Chicago, IIL 1907, pus
lapių 4L.................................................Y5c

No. 397 Keptos kančios. Eilės. Pų- 
rašė Liepukaa Chicago, Iii. 1909, pus
lapių 28.....................................................1Oo

No. 436 RsvoIlMcl.'oa dainos. Suran
kiotos iš visur 94 dainos naujos ga
dynės iš revoliucijos atbalsių. Chica
go, IIL 1903, pusL 30. ................. 15c

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

ŠITA BANKA iškolektuoja dalis ir skolas iš Europos ir kitų salių pigiau ir greičiau kaip 
viso* kitos banko*.

ŠITA BANKA parduoda šifkortes visų linijų ir siunčia pinigus į Europą ir visas dalis1 
svieto geriau, greičiau už visas kitas bankas.

KO TIK REIKALAUJATE, ateikite pas mus, o męs su noru išklausysime Jųsų reika-1 
lūs ir .jeigu bus galima, męs juos geriau ir pigiau atliksime už visus kitus.

No. 442 8vajus arba vaizdas sieki
mo augštybės. Tragedija-poėma. Pen
kiuose aktuose. Parašė Jonas Vtekoė- 
ka. Yra fantastiškas piešinėlis, para
šytas sceniškoje formoje. Chicago, BĮ. 
1907. pusL 135. ...*.............................  40c

No. 471 Akyvi apslrsilklmsl sviete, 
j kuriuo* žmonės nuolat žiuri, bet jų 
gerai nesupranta; Su 7 paveikalėllala. 
Labai naudinga knygelė tiem* kuri* 
nori sužinotu Iš ko darosi žaibai, 
griausmai, lietus Ir sniegas. Kaa yra 
debesiai, ant ko jie laikosi ir tt Chi
cago, IIL 1894. pusi. 7X.................25c

Ne. 472 Apslrsilklmsl atmosferoje
ųflįba metšėreleglja. Pagal profesorių 
"^Hkor’a t-utalsė šeniaa. Aprašo, Iš

BANKOS VALANDOS.
Musų Banka yra atdara priėmimui, išmokėjimui ir siuntimui pinigŲ ir Sifkorčių kas

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

OIszewskis pats Bankoje būva šiose valandose: 
šiokiomis dienomis: ~

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

rio* švieeoa ir šešėliai, ir daugybė 
kitų įvairiausių oro apsireiškimų. Pla
čiai ir labai suprantamai paaiškinta.

Nuo ii valandos ryto iki 4 valandai po pietų, 
Panedėliais:

Nno 8 iki
Nuo 8 iki
Norintieji

čiau nurodytose valandose,
GYVENANTI tolygesniuose miestuose kreipkitės prie musų laiškais adresuodami

9 valandos ryto iki i valandai po pietų ir X- _
9 valandai vakare.
su patim Olszevvskiu asmeniškai (asabiškai) pasimatyti malonės kreiptis augs

3252 SOUTH HALSTED ST. CHICAGO, ILL,

Knygų Kataliogas kų karės maskolių su turkais. Chica
go, UL 1906, pusi. 81.........................2Oo

No. 4 Alluma ir kitos pasakos Guy 
de Maupassant'o, vertė J. Laukia 
Telpa šios pasakos: 1. Alluma X Ne
tikri brangieji akmenys, 3. Baimė, 
4. Ua maži kareiviai, 5. Dienynas pa-

8. Užšalusio) padangėj, 9. Atsikirti
mas, 10. Vienatvė, 11. Tėvas ir sūnūs 
Ir 12. Rožė. Guy d* Maupassant yra 
vienas iš geriausių raštininkų pasakų 
iš žmonių gyvenimo. Chicago, IIL 1908, 
pusi. 136. .................................  35c

No. 27 Gyvenimo mokykla. Parašė 
Orison Svett-Mardeu. Lletuviškon kal
bos išvertė K. žegota. Užrašai pagar-

No. 67 Lietuviško* pasako* Įgirto*. 
Surinko Dr. J. Basanavičius. Dalis L 
čia telpa 141 labai gražių, juokingų, 
išmintingų b žingeidžių pasakų. Chi
cago, IIL 1903, pusi. 280................. $1.25
Drūtai apdaryta...............................$1^0

No. 68 Lietuviškos pasako* |valrioa. 
Surinko Dr. J. Basanavičius. Dalis IL 
Čia telpa 205 labai gražių Ir juokingų 
pasakų, bovljančių kiekvienų skaity
tojų ir klausytoj* ir labai naudingos. 
Chicago, UL 1903, pusi. 330............ $1J5
Drūtai apdaryta.................. .... $140

No. 98 Prsgsro atgijimas. Parašė 
I* Toistol, vertė Z. A. Kritiškas pie
štame dabartinės draugijos tvarko*, 
alegoriškai parašyta*. Chicago, III. 
1908, puri. 22........................................10c

No. 100 Pasaka apie kantrių Alenų, 
dukterj turkų ciesoriaus Antonijau*, 
kuri per 22 metu* vaikščiodama po 
svietų, daugybę bėdų fr vargų išken
tėjo. Antra laida. Iš lenkiško vertė 
A. Olševakte. Chicago, m. 1902, pus-

g*. Didelio formato. Chicago, UL 
pusi. 235. ...r ........................31JE5
Apdaryta.......................................  $1A0

No. 35 Gyvenimo vaizdeliai, suside
danti iš devynių sekančių grašių pasa
kaičių: Atsisveikinimas, Vagis, Kas 
kaltas. Gatvės valkai. Paparčio žie
das. Miško sargas. Signalas, Keleivis, 
Būvio esybė. Chicago, III 1903, pus
lapių 99. .....................................15c

No. 69 Lietuviško* pasakos Įvairia*, 
Surinko Dr. J. Basanavičius. Dalis IIL 
Čia telpa 202 dar gražesnė* ir juokin- 
gesnės pasako*. Chicago, IIL 1904. 
pusi. 333................................................$1.25
Drūtai apdaryta............................... 31.50

vų. Priedas prie sulyginamosios my- 
thoiogljos. Parašė Paul Lafargue. pa
gal vokiškų vertimų lietuviškai autai 
sė P. Miškini* Chicago. UL 190$, pu*.

3L................................  10c

daug kitų {domių dalykų. Kiekvio> 
na* aprašymas, aiškesniam suprati- 
muL parodytas ant paveikslo. Norin
tiems arčiau susipažinti su oro ypa
tybėmis, verta perskaityti. Chicago, 
UL 1907, pu*L 23š.................... .... 75c
Apdaryta. .................    $L00

No. 473 Apie žemų Ir kitus svietus, 
jų buvj ir pabaigų. Pagal Heilpemų, 
Falb* Ir kitus sutaisė šernas. Aprašo, 
kas yra žemė, t* ko ji susideda, ant 
ko laikosi ir kaip sukask Kaa yra **» 
lė, žvaigždės, mėnulis, plonėtos, ko
metos ir kito* retai matomos žvalgž-

Yra tai vienatinė knyga U kurio* 
žmogus tikrai gali apsišviestL Chica
go, III. 1896, pusi. 255. 
Ta pati apdaryta. $14)0

No. 480 Biologija arba mokslas apie 
gyvus daiktu*. Pagal profesorių Na>- 
baumų sutaisė šernas. Mokslas, ko
kiu budu radosi gyvi sutvėrimai ant 
musų šen tes, kaip jie vystėsi, pradė
jus nuo natų vabalėlių, iki daėjo lig 
paukščių, žvėrių Ir paties žmogau*. 
Su pavelkalėltais. Chicago, IIL 1961. 
pusi. 147.............. .J.........................40c

No. 490 Dvi Ksllonl f Tolimų šiau
rę. Sutaisė 8. Matulaitis. Labai žin
geidus ir naudingas aprašymas iš ke
lionės į šiaurės polluaų. Chicago, 111. 
Kaina.............. .. . .....................  20c

No. 507 Gamtos Istorija Pagal Bert 
vertė Dr. A. BacovMia. Knyga su dau
geliu vabalų, tuvių, žmonių, medžių 
Ir akmenų paveikslėlių; trumpai, aiš
kiai Ir suprantamai Išaiškina • gamtos 
istorijai yp*č tuos dalykus, | kuriuos 
žmonės žiuri, bet jų gerai nesupranta. 
Chicago, 11L 1908, pusi. 209. .... 50c

No. 43 Iš gyvenimo lietuviškų Vė
lių bei Velnių. Pasakos surinkto* d-ro 
J. Basanavičiau*, šioje .knygoje telpa 
keli šimtai gražių pasakų, apie rojų 
(dangų), čyščių, peklų; apie giltinę, 
marų, cholerų; apie dvasias (dūšias), 
velnius, jų valdintmųsi ir tL Pasakos 
užrašytos tokioje tarmėje, kokioje bu
vo girdėtos. Panevėžy] — pagal tar
mę panevėžiečių; Šiauliuose — pagal 
tarmę šiauliečių; Suvalkų gub. — pa
gal tarmę suvalkiečių; Prūsų Lietu
voje — pagal tarmę Prūsų lietuvių; 
Dsukijoj ~ pagal tarmę dzūkų ir tt 
Chicago, III. 1903, pust 470. Popieros 
apdaruose. 7%;.........................       $1A0
Audimo apdaruose. ...................... $24)0

Ne.44 Išmano atsiminimų. (Su&u- 
ParaŠė Dr. Vincas Pie- 

parengė d-ras J. Baas»
^atųs btjografiškl apipasa 

Lietuvos vietų. Chl 
pusL 301........ 7So

No. 70 Lietuviškos pasakos Įvairios. 
Surinko Dr. J. Basanavičius. Dalis IV. 
Chicago, IIL 1905, pusi. 299. lioje da
lyje, teip kaip Ir pirmesnėse dalyse 
Dro. J. Basanavičiaus surinktų pasa
kų, telpa keli šimte! užimančių Ir juo
kingų plsakų. Kiekvienas, nusipirko* 
iš paminėtų knygų L II, m ar IV

No. IK Ponas Ir bernas. Apysakė
lė I* Tolstojaus iš gyvenimo maako 
llų kaimiečių, žingeidi norintiems su
sipažinti su būvis ir sųlygonu masko
lių kaimiečių gyvenimo; ji verčia 
skaitytojų drauge jausti su vargo pri
slėgtais žmonėmis. Chicago, UL 1904, 
poni. 60................................................ ....

No. 124 Robinzonas Krusiu*. Graši 
morališka pasaka. Antra pataisyta 1*5

No. 508 Gamtos pajlegos Ir kaip Iš 
Jų naudot:*. Pagal Bitnerj sutaisė 
šernas. Svarbios moksliškos vertės 
knyga, su daugybe paveikslų (vairių 
mašinerijų fr kitokių prietaisų išnau
dojimui gamtos pajiegų. Chicago, UL 
1*04, pusi. 288. .... ....................50e

semamų pasakų turtų..................$IJS
Drūtai apdaryta..................................$1.50

No. c71 -alkrodlnlnko atminimai.
Pasak Erkman-šatrijanų sutaisė 8. M. 
Paveikslas iš Napoleono I paskutinių
jų kariavimų. Chicago, UL 1907, pus
lapių 44.........................................  15o

No. 76 Maxlm Goriclj. Pasakojimai. 
Iš rusų kalbos vertė A. L—i*. Turi
nys: Giesmė apie sakalų. Nenaudėlis, 
Makaras čudra. Rudenyj, Dvidešimt* 
šeši Ir viena. Chicago, UL 1906, pus
lapių 103. ...« .... /................... žėe

No. 130 Revoliucijos žmonės. Para
šė A. Nlemojew*kl vertė K. Puida.

Ne. 516 lė kur atsirado musų nami
niai gyvuliai Ir auginami augmenys? 
Pagal juiuakevičių sutaisė šernas. 8a 
paveikslėliais. Chicagb, 111. 1901, pus
lapių 73. ...f ...................... 2te

No. 525 Kaip gyvena augmenys? 
Pagal Lunkevlčių iy kito* sutaisė ėer-

Varšavoje. Knygelė jdoml kiekvienam. 
Chicago, UL 1908, puaL 76.............. 20*

No. 134 Sidabrini* kryželi* arba dai
lidė Iš Nazareto. Apysaka iš laikų 
kankinimo Kristaus. Eugenijus Sue. 
Vertė J. Laukis. Chicago, UL 1906. 
pusi. 169. (šitų knygelę Vilniaus vys
kupas uždraudė lietuviam* skaitytu)

No. 180 Smogus neplluškls. Vert* ii

tymas apie {vairius musų šėmės auga
lus, jų sudėjimų ir attealna*. gyvj ir 
plėtojimų*! nuo pat menkiausių pavi
dalų iki didžiausių ir tobuliausių. Chi
cago, UL 1901. pusi. 129. ............. .. 35c

No. 526 Kada Ir kokiu budu svietas 
sutverta* .Parašė" Prof. Dr. M. W. 
Meyer. Iš vokiečių kalbo* vertė J. 
Ilgaudas. Aprašyta, kokiu budu tvo-

a44 iš Gyvenimo Samojėdų. 
L1 odininkus ir kiti naudingi pa- 

.......  10o 

Laukuose. (Kareivio 
Parašė Vsevolod Garšfa. 

L*USw Užimanti pasaka iš laL

No. 90 Olltlpa. Graži apysaka ii 
laikų savitarpinės karės Siaurinės 
Amerikos indtjonų. Vertė A. Olšev- 
skls. Antra pataisyta laida Chicago, 
IIL 1906, pusi. 95........................  25o

. No. 97 Pamokslai Išminties ir tei
sybės, išguldlnėtl galvočių visų am
žių Lietuvos valkeliams. Parašė kun. 
Tatarė. Trečia laida Čia tdlfa 199 
juokingų, bet išmintingų ir pamsM 
nančių pasakaičių, mokinančių doros 
ir išminties. Chtcago, III. 1899, pus
lapių 183. ........................., .... 50*

giau gyveno už kitus, apsberiusius su 
turtingom, eita apysakėlė užima 
kiekvienų jaunų vaikinų ir merginų ir 
lė, kaip turtingo prekėj© sūnūs apet- 
Telpa čia sekanti apsakymai: L sun-

mė susitvėrė, teipgk kokiu budu atsi
rado ant jos gyvybė. Bu paveikslais. 
Chicago, III. 1906, pu*L 140-........... 35c

No. 627 Kada Ir kokiu budu gali

Prof. Dr. M. WilhJdey«r. U vokiečių 
kalbos vertė J. II gandas Knygelėje

No. 200 Akie ui ak), dantis ui dan
U. Juokai viename akte. Perdirbta U

rišterii, kada ir kokiu badu gali avie- 
•ar pasibaigti, tegul perskaito šitų 
knygelę Chicago, 111. 190d, pusi. 125.

J- Įmonių. Pagal Eitnerį sutaisė ėer-

No* 566 Senų gadynių išnykę gyvi 
sutvėrimai. Pagal Hutchinsonų sutaisė 
šernas. Bu zpaveikriėilais. Aprašo se
niausių gadynių įvairius sutvėrimus, 
gyvenusius ant žemės dar prieš atsi
radimų žmogaus, šiandien tų sutvė
rimų kunus žmonės, kasdami gilius 
šulinius, kanalus, arba Imdami iš že
mės anglis, randa giliai palaidotus že
mėje. Tūlų sutvėrimų atrado člelus, 
nesugadintus kunus, užklotus kelioli
kos sieksnių storio žemės eile. Ji* 
yra šiandien išstatyti įvairiuose mažė
juose, iš kurių žmonės mokinasi pa
žinti, kaip sena yra musų žemė. Mok
slinčiai, pagal storumų ir senumų že
mės sluogsnlų, kuriuose tų sutvėrimų 
kunus randa, gali spręsti, kaip sena 
yra musų žemė ir kaip seniai žmogus 
ant jos atsirado. Chicago, IIL 1900, 
pusi. 370. .......................................$14)0
Apdaryta................. .. ........................ $1.25

No. 553 Paėjimas organiško svieto. 
Pagal Bitnerj sutaisė bernas. Knyga 
didelės moksliško*' vertės. Ji aprašo 
tvėrimus! viso sutvėrimo ir visų gam
tos sutvertų daiktų; parodo, pagal se
niausius ir giliausius žemės sluogs- 
nius, daug milijonų metų atgal gyve
nusius ant žemės augmenis, vabalus, 
žvėris, paukščius ir tL Su jutveikslė- 
liate. Chicago, III. 1905 pusi. 137. 35c

No. 560 Svieto pabaiga. Iš rusiško 
♦ertė J»r. Siūlelis. Kas nori atsižlno- 
tl, kada bus svieto pabaiga, tegul per- 
skaito šių knygelę. Chicago, U. 1902, 
pusi. 3L............... ...................................10c

No. 597 žvėry* Ir žmogų*. Pagal 
Schmehl’] sutaisė šernas. Mokslas 
apie subudavojimų kūno visokių žvė
rių, paukščių, sųnarkojų, iarnapilvių 
ir žmogaus. Kiekvienas žvėris arba 
gyvis aprašytas kas sau su visomis jo 
ypatybėmis ir kokių gyvūnų giminę 
jis tv*ria. Su paveikslėliais. Cbicar 
go. UL 1906, pusi. 313....................$14)0
Apdaryta...........................   $1J$

No. 606 Airija. Lapai Iš istorijos 
Airijos. Parašė A. Janulaitis. Chica
go, IIL 1908, pusL 53. .................. 15c

Ne. 630 Ethnologlja arba mokslas 
iple žemės tautas. Pagal Dr. M. Ha- 
berlandų parašė šernas. Bu paveikslė
liais. Yra tai svarbiausia moksliška 
knyga apie visas musų pasaulės žmo
nių veisle*. Ji parodo visų viešpatys
čių, visų žemė* kraštų ir net mažiau
sių šalelių žmoue* ir jų paveikslu*. 
Aprašo Jų kilmes, purvų, tikėjimų, pa
pročiu*, užatemimų Ir abelnal vtekų. 
Kas nori pilnai pažinti žmonių isto
rijų, tegul perskaito šių knygų. Chi
cago, HL l|03, pusi. 667. 
Apdaryta. .... ................ $2.50

rašymas. Pagal Geikle, Nalkovakj ir 
kitus sutaisė šernas. Su paveiksiu- 
Este. Aiškiai Ir suprantamai aprašo 
musų žemę, jos pavidalų, didumų ir 
ęlatumų; jos kalnus, jų vardus, augš- 
Ij. vulkanus, metančius Iš savęs ug- 
aj; U kokių *taogsntų susideda žemė, 
kur ir kiek joje yra ingHų. geležies, 
aukso, druskos ir kitų gėrybių; klek 
marių, ežerų, upių, jų vardai, plotis, 
gylis; kokie kuriuose vandenys: sū
rų*, prėski, kartus: kokie juose gy
vena gyvūnai Ir tL žemė aprašyta da
limis: išskaitytos viso* viešpatystės, 
karalystės, kunigaikštystės, respubli
kos ir tL 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, 
lytų* ar giedros; kur koks ilgis die
nos ir naktie*. Knyga didelė 6x9 co
lių, ant gero* standžio* popieros spau
dini*. Chicago, 11L 1906, pual. 469. 
Kainą, .... .... .... .... .... $24)0

Ta pati apdaryta audimo apdaruose, 
parašai ant nugaros ir šono......... $2A0

No. 655 Isterija abelna. Dali* L 
Nuo seniausių laikų Chinljo* — 2300 
m. pr. Kr. iki galutiniam išdalinimui 
imperijos Aleksandro Makedoniškojo 
146 m. pr. Kr. surašė Dr. A. Baceyš- 
Ola. Bu paveikslais, parodančiai* tų 
laikų piramidas, sienas pilių, tvirto
vių; typu* kunigų ir kareivių. Hiero
glifus Akkadų rašto ir tt. Chicago, IIL 
1904, puaL 498. . ..............................$14)0
Ta pati tvirtuose apdaruose. ... 81-25

Na. <57 Istorija Suvienytų Valstijų 
šiaurinės Amerikos nuo atradimo Ir 
dar prie* atradimų Amerikos Iki 1896 
m. Aprašo, kaip Kolumbas atrado 
Amertkų, kokie čia tada žmonės gy
veno, kokie žmonės pirmiausiai iš 
Europos pradėjo plaukti j Amerikų. 
kokios karės buvo, už kų kariavo ir 
kokiuose metuose; kiek buvo prezi
dentų, kokie ir klek kuris gero šiai 
šaliai padarė. Prie galo knygos telpa

No. 856 Aukos Karė* Dievui. Para 
šė Jonas Gražy*. *1 knygelė aprašo 
kokios kada buvo karė*, kas buvo jų 
priežasčia, kiek blėdlea padarė Ir daro 
žmonėm* Ir kas j jų* žmonijų stumia 
Chicago, UL 1902, pual. 40.............. 10c

No. 861 Dr. J. Basanavičių*. Lenkai 
Lietuvoj*. Iš rusų kalbos vertė V 
Gintautas. Nurodymai, kaip lenkiška 
kalba sunaikino ir *udemoralizavo 
Lietuvų ir kaip Ji kenkia lietuvystei 
sulyg šiai dienai. Chicago, UL 1903. 
pusi. 41.................. .. ..........15c

No. 907 Kaip žmonės *u ponai* ko
vojo? Sodiečių sukilimai Ispanijoj* 
XV amžiuje, Anglijoj XVI amžiuje. 
Parašė A. J—tl*. Chicago, UL 1908. 
pusi. 34. 10c

No. 921 Labdarybė pirmiau* Ir da
bar. Parašė P. Lafargue. Vertė M. 
N—a*. Telpa čia: I. Senovė* pagonų 
labdarybė, II. Vyskupų ir vienuolių 
labdarybė ir III. Buržuazų labdarybė. 
Chicago, IIL 1908^ pusi. 36..............10c

No. 925 Moterį* Ir jo* vieta žmoni
joj*. Parašė J. Laukte, šita knygelė 
aiškina moterų klausimų, todėl yra 
akyva perskaityti moterims Ir vy
rams. Kalbėtojai joje atras san daug 
medžiagos. Chicago, UL 1908, pusi. 47. 
Kaina. .... ........................... 15c

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

No. 970 Tautiško* Politikos Knygy
nėli* Telpa čia Rusijos policijos vieš
patavime*, persekiojimas yp&tos late 
vės, draugijų ir susirinkimų, laisvės 
žodžio ir sųžinės. ir kame Išganymas. 
Chicago, UL 1907, puaL 47..............1P;

No. 1102 Auginimą* Ir maitinimas 
mažų kūdikių. Parašė Dr. j. Kulte. 
Chleago, m. 1907, pual. 28.............. 10c

No. 1195 Hyglena arba mokslas apie 
užlaikymų sveikatos. Pagal Bernesg, 
D-rų Noll Ir kitus sutaisė hemas. Kas 
jų su atyda perskaitys, pataikys ap
sisaugoti nuo visokių ligų, užlaikyti 
člelybėje savo sveikatų, pailginti sa
vo smilų Ir užauginti sveikus ir tvir
tus savo vaiku*. Chicago, III. 1897,

N*. 1140 Išsivystymas vaisiaus gy
vūnų. P.zašė Dr. J. Kulia Su dai
geliu paveikslėlių iš embrloliogijo*. 
Chicago, OI. 1907, pusL 21........... 10c

Ne* 1157 Koka privalo k utį vaikų 
auk t ėjimas? Raukius raštf, parašytų 
D-ro J. šliupo. Chicago, UI. 1908, pus
lapių 9L...............................................*2k

Ne. 1176 Pamatas Visokiai Refor
mai. Vadovas sveikatai, turtui ir lais
vei. Populiariškas raštas apie klausi
mų valgybos. Parašė Otto Carąue. 
Su raštininko leidimu vertė J. Laukia. 
Knygutė nurodo, kad mėsa ir kai-ko- 
rie kiti, teip pavadinti dilginanti val
giai yra netinkančiais žmonėms mais
tais. Chicago, IIL 1907, pust 119. 90c

No. 1209 Angliškos Kalbos Vadovė
lis tiems, kurie nori trumpu laiku pra
mokti angliškai susikalbėti kasdieni
niuose reikaluose. Sutaisė J. Lauki* 
Antra pataisyt* laida. Chicago, m. 
1908, pusi. 90. .................................. 25c

No. 1210- Arftmttlka. Sutaisė 8. 
Skačkauskas. Lengvas būdas išmokti 
skaitliuoti (rokuoti). Knpga padalyt* 
l penki* skyrius. Skyrių* I — Apie 
skaitlius. Skyrius n — Trupiniai 
Skyrius III — Dešimtiniai trupiniai. 
Skyrius IV — Prilyginimai ir propor
cijos, Skyrius V — proporcijų prieva- 
dinės. Chicago, 111. 1897, pusi. 104. 25c

No. 1300 Rankvedy* angliškos kal
bos. Pagal OUeadoržų, Harvey, Maz- 
well ir kitus surašė J. Laukis* Yra 
tai praktiškiausia knyga Išsimokini
mui angliškos kalbos pačiam per sa
ve be pagelbos mokytojo. Chicago, UI. 
1906^ puaL 307 ............................... $L26
Apdaryta......................  91.50

No. 1328 žodynas lletuvIškaLangliš- 
ko* Ir angliška, lietuviškos kalbų (abi 
dalys — I ir IL Ly. No. 1326 ir No. 
1327) vienoje knygoje. Yra tai reik*- 
linglansia knyga norintiems gerai pe
tin ti angliškų kalbų. Formatas ir ap- 
darai tokie pat kaip No. 1327. $64)0

No. 1326 Žodynas llstuvlškal-angliš- 
kos kalbos. (Dalis L) Sutaisė A. Ls- 
lis. Ola rasi -visus lietuviškus žodžius 
išguldytus angliškai. Košnas žodis pa-

kokio gramatikos skyriaus jis priguli.Suvienyt* Valstijų Konstitucija, kuri Knygoj Tn-matas £^colius Kieti
yra reikalingiausia žinoti kiekvienam 
žmogui, gyvenančiam šioje šalyje. 
Chicago, UL 1896, puri. 384. .... $14)0

Ta pat! audimo apdaruose, aukso 
Mtaro* ant nugaros ir šono. .... $1.26

audimo apdarai. Chicago, IIL 1902,

Popieros virtais. . $1J8

No. 1457. Dangau* Augštumas Ir 
Žmogaus Senumas; Anykščių šilelis 
ir daugelis naudingų žinių. Sutaisė ‘ 
P. M. Pusi. 112....................................

No. 1515 Naujas pilnas Orakulą* 
arba knyga burtų, monų ir visokių pa
slapčių ir praktiška C. C. 8L Germata 
Lelnažiaystė. -ūg paveiksiėliate. Su
rinko ir išguldė’ Iš svetimų kalbų J. 
Laukia. Yra tai didžiausia Ir praktiš
kiausia mon ; knyga, burtų ir delna- 
žinystės mokslo. Formatas 6x9 co 
liua, ant viršaus apdarų kolorluotas 
paveikslas burtininko ruimo. Chlca- 

jpo. 111.1904. pusL 412........................82.50
Apdaruose............... ...............  $3.00

No. 1521 Paslapty* Magijos bei Spi
ritizmo šyiMoJe mokslo. Pagal sve
timus šaltinius lenkiškai sutaisė F. J. 
Lietuviškai vertė J. Laukte. Yra tai 
išaiškinimas monų darymo. Šioje kny
goje atrasite visas monų Ir burtų pa
slaptis ir jas suprasite, ne* aiškiai 
aprašyto* ir paveikslais parodytos vi
sos slaptybės Ir budai Jų darymo. Chi- 
cago, III. 1903, pusi. 262............... 50c

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

Kųrgaeti “Lietuvą”.
Galima gauti kiekvienų * • savaitę 

“Lietuvę" až 5c. pas šiuos agentus:

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

73 Grand Street 
■ 37 Hudson^av< 
215 Berry Street 

124 Grand st

John
Baltlmore, Md.

Louisa, 662 W. Baltimore St

Chicago, Iii.
P. M. Kaltis, 281 W. North Ava.
M. J. Tananeviče, 168 W. i8th

Dem.

Ant

st.

Ellzabeth, N. J.
Bočkus. 111 First

JERSEY CITY, N, J.
Rėklaitis, 234 Wayae

su

St

Ramanauskas, 101 Oak strest

Montolio, Mae*.
P. Miszkinis, 35 Arthnr

New Haven, Conn.
And. Johnson, 85 Chamber

9t

Phlladelphla, Pa.
M. A. Ignotas, 1028 80. 8-nd Street 1

John
Portland, Or*g. - 

Brovrman. Brovmaa Neva CU

. Foreign and Domestic 
Periodlcal A Nearspaper Agency

Worc*ster, Mas*
Paltenaviči*. 15 Milbury Street

•LIETUVOS- AGENTAI,

kytl ‘ Lietu vų” metam* ar pusei 
metų ir užsimokėtt

Jonas Januša* keliaujantis Agentas 
po Illinois valstijų

Bfooklyn, N. Y.
A. Leeniauskas, 298 South Ist 8t
Jonas Lutkauskaa, 112 Grand M

Baltimore, Md.
Petras Glaveckas, 635 W. Lombard st
L. Gavils. 1834 N. Castle Street 
Vincas šelvis, 603 So. Paca st

Chicago, IIL 
Jonas Baičas, 
Vinc. L'nk", 
K. Steponte, 
K. T. Urbutte 
Ant žukausk

1098 So. Laavitt St 
124 W. Žįst St 
873 — 34th PL 

4552 80. Ashland Ava, 
L 871 — 34th PL

Cleveland, Ohlo.
Pov. dūkia, 6524 Forman Av*. 8.

Pet. Bartkevičius, 
CL Kavolius, 42

HARTFORD, 
Kar. Lesevičius,

719a Malu 
Washlngton

CONN.
40 Mulberry

Herrin, Illinois.
J: T. Adomaitis,

F. A. Golubickas,

MIUInocket, Me.
Jurgis Tumoea.

No. 658 Isterija Chicago* Lietuvi* 
jų parapijų ir kun. Kraučuno prova su 
laikraščiu “Lietuva", buvusi balan
džio mėnesyje 1899 m. čia telpa ap
rašymas: kiek lietuvių pr* Chicago- 
je, klek lietuviškų draugysčių, su ko
kiai* vardais ir siektais; chronolo
giška peržvalga Chicago* lietuvių dar
bų nuo pat čia jų atsiradimo iki pa
baigai 1900 metų; istorija jų parapi
jų ir prova kun. Kraučuno su “Lle-

Kaina...............
Apdaryta.

$14» 
$1te0

No* 678 Lietuvių Pratėvial Mažėjo 
Azijoj* nuo senovė* iki jie pateko po 
valdžia Penų. Parašė Lietuvon My
lėtojas (Dr. X šliupas). Knyga turi

no lietuvių prųtėvial. Aprašo lietuvių 
padėjimų dar 800 metų prieš Kristau* 
gimimų. Chicago, UL 1899........... 6Oo

Ne. 722 Trumpa senobė* Istorija. 
Pagal prof. R. Vipper vertė iš rusų 
kalbos D. Su paveikslais senoviškų 
liekanų ir 5-tate spalvuotais šemla-

svieto istorija nuo seniausių laikų.

No. 1327 'žodynas angllškal-listuvlė- 
koa kalbos. (Dalis II.) Sutaisė A. La
ite. čia rasi visu* angliškus žodžiui 
Išguldytu* lietuviškai. Prie kiekvieno 
angliško žodžio kabėse yra pridėta 
tarmė, kaip žodžius angliškai tarti, 
teipgi kiekvienas žodis paženklinta* 
kursyvoms literoms prie koki© gra
matikos skyriaus jis prigult Knygn* 
formatas 6x9 coliu*. Gražiais drūtais 
apdarais, nugara ir kampai drūtos, 
gražios moroko skaros, šonai audimo, 
ant nugaros parašas aukso literoms, 
lapų krašte! mannurnoti. ...... $44X1 
Ta pati knyga popieros apdar. $34X

No. 1329 žodynas. Tas pat* kaip 
No. 1328, tik pilnai apdaryta* bran
gia. gražia moroko atara, (čia audime 
nėra nė btakto.) ..............................$y«

No. 1420 Tikyba ar mokslas. Tlkfr 
jlmiški, moksliški ir draugišk&l-poli 
tlškl tyrinėjimai, surankioti D-ro J. 
šliupo. Antras pataisyta* ir padldln 
tas spaudimas. Chicago, UL 1901, pus
lapių 21L................................................

No* 142$ Valėėe Kristau* p** p* 
piešiu Pijų IX. Parašė Viktoras Ha 
go. Antra lal^ C^cago, m. IH7 
ILalna. •,,.• •, 10c

MINERSVILLE, PA. 
snaustas, Boz 53A

New Britaln. Conn.

V. Ambrazevičia, 178 Ferry 8tree(L

N0RW00D, MAB&
B. A. Tumavlfciu*, 23 Austin 8t

Jonas A. Ignotas, 46 80. 22-nd Street 
.’. G. Hfllauckas, 37 80. 19th s$

Varaškavtčius, 70 Lafayette 8$

Ptttston, Pa.
:1a, 103 No. Main St

1 Poteliunas, 345 E. Rivsr St

ROCKFORD, ILL
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Sifkortės ir Pinigu Siuntimas.
Jei nori, kad tavo šifkorte bųtlį gerai ir greitai išsiųsta 

kad tavo pasažierius gerai atvažiuotų; tai siųsk ją per,

A. Olszewskio Banką
Jei nori, kad tavo siųsti pinigai greitai ir gerai nueitų, tai 

siųsk juos teipgi per—
A. Olszewskio Banką —

' ' Olszewskio ofisas siuntimui pinigų ir šifkorčių tapo įsteigtas 
prie laikraščio “Lietuvos” išleistuvės 1893 metuose mažytėje par 
samdytoje šlubelėje po No. 941 3jrd Place, o kad žmonių reikalus 
kaipo tai: Siuntimą pinigų, Šifkorčių ir kitus reikalus geriau ir tei
singiau vedė kaip kiti, tai šiądien tas pats &lszewskio ofisas randasi 

• savame, dužiausiame 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
nas žinotų kiek jos kaštuoja ir kur jas geriausiai pirkti.4

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

Holland-Anierican Linija, perplaukianti ^nares iš Rotterdam į 
New Yorką per 8 iki 10 dienų ........................................... $6
North German Lloyd Linija, perplaukianti mares iš Bremo į 
Baltimore per 12 iki 16 dienų .......................................... $63.20.
North German Lloyd Linija, perplaukianti mares iš Bremo į 
New Yorką per 9 iki 12 dienų .................................  $67-2a

4. North German Lloyd, Exf>resinš Linija, perplaukianti mares
iš Bremę į New Yorką per 6 iki 8 dienų.............................. ' $69.70.

5. ' Hambnrg~American linija, perplaukianti mares iš Hamburgo
į New Yorką per 10 iki 14 dienų .......................   $64-35-

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

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

8. Russian-American Linija, perplaukianti mares iš Liepoj aus
J New Yorką per 13 iki 18 dienų ............ ......................... $57.50.

9. Hamburg Philadelphia ....................................................... $59. IO.

Dabartinės šifkorčių kainos išvažiuoti Europon nuo Chicagos 
iki Tilžės yra sekančios:

- j. Holland-American Linija, perplaukianti mares iš New Yorko 
į Rotterdamą per 8 iki 10 dienų .................................. $55j6o.
North German Lloyd Linija, perplaukianti mares iš Baltimore 
į Bremą per 12 iki 16' dienų .......................................... $53-20.
North German Lloyd Linija, perplaukianti mares iš New 
Yorko į Bremą per 9 iki 12 dienų..................................... $54-20
North ■ German Lloyd, Exį>resinč Linija, perplaukianti mares 
iš New Yorko į Bremą per 6 iki 8 dienų .............................$61.20.
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 Antvver-
pą per 8 iki 10 dienų............ ...............................    $55-8o

7. Canadian Pacific R. R. Linija, perplaukianti mares iš-Mont
real į Antvverpą per 12 iki 15 dienų .................................. $56.85.

8. Russian-A merica* Linija, perplaukianti m*res iš New Yorko
į Liepojų per 13 iki 18 dienų .. ....................  $51.00.

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

Reikalaujanti šifkorčių į kitus miestus rašykite mums į kur 
norite išvažiuoti ar iš kur parvrfRT 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:

A. Olszewski
3252 So. Halsted St. Chicago, III.

ir

Konstantas Lanksminas 
šis vaikinas ku- 

* • rie čia paveiksi* 
matote vadinasi 
Konstantas Lauk- 
gmlnas. Jis laikė 
salinu* 134 St. 
Cialr avė. East 

( St. Louis, Ui., Ir 
čia vadinosi Ir 
buvo žinomas kai
po Konstanta* Gu

stas. Jis prigavo čia vieną merginą 
ir 24, Rugpiučio 1909 m. iš čia išbėgo 
viską pametęs. Girdėti, kad jis yra 
Chicago., Kas j| suras fr suareštuos 
ir duos tinę adresu žemiau nurodytu, 
gaus |50.00 stlyglAlmo.

John Metison, 
224 St. Cialr avė., East St. Louis, III.

W. Plechavičia ir Co.
Vienintelis Lietuty* mūrininkas, 

užsiima Btąp’Įnų naujų uamų Ir tai
symu senųjų. Visas darbas atlieka
mas gerai Ir su užtikrinimu. .

W. Pieštam* 1r
349 — 30th st, Chicago, iii. 
---------------- --- ■ ---------------------

TĖVYNĖS MVtETdJV DR-8TE* 
CENTRO VALDYBOS ANTRAŠAI: 

Pirmininkas: B. K. Balevičtus, 
819 — 32-nd st, Chicago, III. 

Vlce-Pirmiainkė: 0. Ramapaucklenė, 
101 Oak st., Lawrence, Mas*. 

Raštiniaka*: V. A. Greičius, 
7 Stiles Hali, Valparalso, Ind. 

Iždininkas: A. J. Povilaika, 
804 Bank st* Wat*rbury, Conn. 

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

Literatiiluuia Komitetai; J. Gabrys.
11, rue Sommerard, Paris, France. 
V. Jokubynaa, 318 W. Broadway, 
So. Boston. Mas*. J. Laukis, (ji* 
ir redaktorius T. M. D. skyriaus), 
3252 So. Halsted st, Chicago, III.
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NMPSKMUK PATS SrtYE.
tai ir moteris, kurie nprigandinėją patys, yra didžiau^ savo 

Dievą* davė Tau sveiRAtą, ta didžUufią t urtą, idant ją *er- 
Didelės upė* susmeją iš mažų 

upelių*. Didelje medi* išaugą 
iš mažų atžalų teipgi ir sun
kio* naikinančio* žmogų—il
go* ir ifieiplatoją iš menkų 
apsireiškimų nesveikumų; to-

* dėl jei pajutęs tuojau* nesi- 
gydyai o hakydanas Lauksi ry-

i.

2.

3-

l 
t

Springfield. III.
Jeo. Tachilauckas, 701 E. Mason st

•eranton. Pa.
Juos. Petrikys, 1514 Ross

Shenandoah,
T. Kryianauskas, 12*4

Turnė ra F*lfs, 
K. P. Simkonis. \

?D.

D.

Cherry Street

Tacoma, Wa*h.
Puiėis, 220 H. 26th

Union City, Conn.
Eimaitis, C" “

Waterbury, 
J. žemantauskas, 39 
Jurgis žemaitis.

Ant.

A

65 Brennan

Conn.
W. Porter st

824 Bąnk st

I

Neapsigauk patsai save be
laukiant rytojaus; ateik ar 
rašyk dar šiandien lietuviškai, 
pas gerai žinomus pasauk je 
Profesorių*, kurie tuojau* 
užgims Tavo sveikatą, sutei
kiant vaistus ir pagelta, teip 
kaip ir tiems tnkstanciams ii-

Worcect*r,
Bernotas,

Mas*.
45 Ward St

01szewskio Rankoj
galite aprūpinti visus

savo reikalus
BANKOJ LIETCVYS NOTARAS

Dovierhastis” — Kon-
TOJ

traktus. Raštus pardavimo
Ir visokius kitus dokumentus, ir už
tvirtina visokius dokumentu* pa* 
konsolių. ' Inkorporuoja draugija* ir 
atlieka visokius kitus notarijaltikua 
darbu*.

Visokįuote nota rijai iš k uote reika
luose kreipkite* |

Reikia gabiu ir noringų mokinių 
Lenkiškon Akušeri

jos Mokyklon.
Pilnas karus. Geros tnokiai- 

m*s. Pifas mokestis.
tei«*»i prl rtM]i Amdkėjs

Mokslą kalima pradėti kiek
viename laike.

Polish College of Mldwifery
Dr. Iff . StatkicwKa, Pras.

828 Milw*ukte *v*.. D*pt U CMcs*«, IIL

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

su-juokingais p*v*iksjėli*Mi iš lietuvių 
politiškojo lauko ir musų didvyrių gy
venimo. Teipgi visokį linksmi pasiskai
tymai, eilės, monologarfr «. išeina 
10 pusi, formoje knyrus, su viriais. Pir
ma išeidinėjo Bostone, dabar persikėlė į 
Chieagę. Prenumerata metams 21.00, 
pavienis num. lUę AdossŠi:

“DAGIS” PUB. CO.
812 33rd St. St*. K CMcatfo, IIL

KOZMAS GAUS DYKAI 
karts prisius keistų 
merkių, musų No. 8 
kntallog), didžlausta 
itataviškoj kalboj, *4 
dideli puslapiai. Jame 
telpa aprašymai su virš 
100 ligų, vyrų, moterų 
ta vaikų, pasako nuo ko 
Jos prasideda, kaip Jas 
pažinti, kaip nuo Jų 
apsl^AUgoti. kokias gy
duoles naudoti, kiek 
Jos prekluoja ir kur jas 
gauti. Paveikslai ir pre
kės yvairių kvepiančių 
ir gydantlų mulių, Ver
tumų, Elektro-gydau. 
ėių aparatų, Roberi- 
nių Išdirbimų. Monų, 
Painų, štukų. Drukno- 
Jamų Mašinėlių, Ar
monikų, Koncertinų, 
BrUvų, Pavinėevonių 

-ir šimtai kitokių kož- 
nam reikalingų daly
kų. Iškirpk šitų apgar.

tinimų Ir prisius k mum, o tuojans gausi visai dy
kai katallogų. John L itagdslunas, Propr- 

JOHN** SUPPLY HOU*K
2J34.23M 80. OAKLBY AVK, CKICAOO, ILL.

Vardas

Adresas

Mtestas- suu.

Męs Apdraudžlame f
, (Irmuriname)

Nuo Ugnies visoki turtą, ar tai butų namai, naminiai ■ 
daiktai, vaizba ar kitoniškas turtas.

Nuo Vagių ir Plėšikų. Nuo Ligos ir Sužeidimų. ■ 
Nuo Mirties.

Mis apdraudžlame VISKĄ Ir nuo VISOKIŲ NELAIMIŲ j
Kiekvienoj nelaimšj pinigai yra reikalingi, todBl nusipir-*■ 

kitę pas mus Apdraudimo Raštą (Insurance Polic^), o a t si- ■ 
tikime ar ugnies, ar ligos, ar mirties, ar kitokios nelaimes, V 
nereikalausite rūpintis apie pinigus. Apdraudimo Kompa- 
nija išmokės jums tiek pinigu, ant kiek jus busite apsidraudė. ■

Apsidraudimo kainos yra labai mažos. Su apdraudimo ■ 
reikalais kreipkitės pas ■

A. OLSZEVVSKI
,3252 S. HalstedJBt. Chicago. |

D-re Marija Dowiatt-Sass
Moterų ir Vaikų Li*ų SpeeMletS. 

OFISAS, 7te*W.1*-thSt. *U*TAS, *SS1 W. Mnrrtten St.

Kwo 3 te iki T rak vakare.
Nedėld lentai*: Nuo S:SO iki 13 vai. tik.

Vamrooa: Iki* ral. rytmety), 
24no 7 iki 8:30 vakare.

Serganti Vyrai!
Jauni ir pusamžiai, kurie kenčiate 
nuo ligų, nenusiminkite. Susira
minkite! Gelbėkite save! Šauki 
tesi prie mus!

Eikite ten, kur busite gydomi santi
ni ngai ir greitai pasveiksite! Suč^dysl 
laiką ir pinigus eidamas į American Me^ 
dical Dispensary. Patarimas dykai.

<

ties. Neapsigaudinėk pat* | 
save, ilgiaa Ne*tidėliok, kad . 
iŠ menkų nesveOramų, pasi
darytų didelė liga. Bet jei esi 
jau apsileidę* ir liga yra pa- . 
vojinga, nenustok vilties, nors 
kiti daktarai neiigydė. Musų 
garsu* Profesoriai yra atsižy- , 
mėją Medicinos moksię ir ži
no, ką ir kada reikia daryti U- | 

_ - _ gydymui, kada kiti nešujege <
Oollin* N. Y. Medical Instituto. pagelbėti. Ateilankyk ar para- '

^The COLLINS N. Y. MEDICAL INSTITUTE
140 W«rt S4th Strtet, Nesr York, N. T.

Dr. J. J. MoGUde, Dr. J. F. Ooyle, Medical Direktoriai.
Kasdien nuo 10 i# ryto ik 5 po p.§vent.nuo 10 ik 1 Vak.Ut.ir Pet.7-8 

Priaiusk 10c. markėms, apturėsi garsia ją knygą, Dr. E. O. 
CoUin*, ‘'Vadovas in Sveikatą”, paraiytą lietuviėkai.

Dr. E. O. 00LUN8,
Inrtituto.

DR. A. L. GRAICZUNAS
(Specialistu veneriškų ir pulaptingų ligų)

Gydo visokias ligas be skirtumo vyrų, moterų ir vaikų
3312 S. Halšted st, Tek Yards 3162 Chicago, IIL

IŠGYDO IN 5 DIENAS4-?^
D* N*Hte*r SSteBte*

Noriu iitvdyti kiekvienų vyr* Berianti išplerimu lytiškų dalių žvalų, etriktura. 
užsikrečiamu* kraujo nuodus, nerviškų snnrtaltjimą pažlugimų lytiikų daliu at liga* 
hečiaačiaa vyrus. 4- Šita* nuoširdus pasiaiulinimua yra' atviras viatema. kurie praleido 
dauž pinikų ant daktarų ir vaiatų be jokioe naudo*, ir mano noru yra parodyti visiema 
kitiema žmontme. kuri* buvo gydomi deiimitiea ar daužiaus daktarų b* jokio pasise
kimo, kad a* tariu vieniattij būdų, kurinomi tikrai ligvdau.
■temokėk už gydymų be naudo* — mokik už tikrų išgydymų.

Aš tikrai Utydau lUas akilvio, plaučių ir inkstų net ir labai užaendintas.

iitvdoma treitai, tikrai ir su 
pilna slaptybe. Nervų nusil
pnėjimas, nupuolimas sveika, 
tos, žudymas stiprybės. nubo
gintas kraujo, užnuodijimaa. 
ilapuminžs taiitya.

Plaučių ligos. 
Dusulys, Bronchitu ir kitos

PATARIMĄ* IR 
>* TYRI MA* DYKAI.

Moterų Ilgos, 
Vidurinis Ii tos. ak aušinai strė
nose. Baltosios tekėjimas ir 
kitos Ūtos tikrai iitrdomoa. 
Užpakalinės žarnos, užsendin- 
toa ir nerviškos likos moterų.

Užnuodljimas 
Kraujo,

visos odos likos, kaip ve
puikai, piktoji dedervinė, kuo- 
votie, niežulys, hemorhiodai.

DR. ZINS,« CHICAGO
* V*ta«4«*: • ryte Mti • vakar*, IteteloJ, nu* • ryte Iki 4 p* piety. *

>’l

Vincas Pūkas
Vincas Pūkas, “Lietuvos” ke

liaujantis agentas šiose -dienose 
aplankys lietuvius San Francisco 
ir aplinkiniuose miesteliuose val
stijos Californija. Kur jis atsi
lankys galite prie jo užsirašyti 
laikraštį “Lietuvą” užsimokėti jam 
prenumeratą ir teipgi duoti pini 
gus ant šifkorčių ir išsiuntimo 
krajų. Mes už jį atsakome.

A. OLSZEWSKIS, 
“Lietuvos^ Išleistojas.

i

Vlgiiatlns LietuvIĮka Sankrova 
ir agentūra literatūros ant “North 8W«” Chioago. 
Čion galima gauti mtesliškų, svtetMŽų ir dvasi
škų knygų. nttanšlų, IkapUarių, abroteUų, viso
kių laikraščių, Amerikos lt Europos ta pOpterų 
gromatoma. Tsipgi užlaikau visokio ta voro; Juo
dy lo, paišelių pluukaaų, dnikno^mų mašinukių, 
beitvų, stereoskopų ir daugelio kitų daiktų. Ne
užmirškite atsilankyti, o busite užranedlnti.

PETRAS M. KAITI* 
2S1 N. North ovk Chloaio, III.

F. P. BRADCHDLIS
Attorney & Cotmsslor at Law

132 S. Clark, Gor. Madlson St. 
Atwood 8ldg., Room 806 

T*L F raitei i* 117*1

rikoja. Veda visokias bylas, cirililkas Ir krimi-

6yv. 3II2S. Halstart., erti 3l«os
. Telephone Y arda 2390.

FARMŲS! PARMOS!
Piraite Farmas Didžiausioje Ame

rikos Lietuvių Fermerių kollonljoj, 
kurioje gyvena Jau daugelis lietuvių, 
žeme lygi Ir gera, ne akmenuota ir 
ne balos. Puikiausia vieta žmogui, 
jieškančiam geros ir nebrangios že
mė*. Galima gauti lengvomis Išmo
kėsi i m 1b; reikia jmokėtl mažų dalį, 
o kitų galima išmokėti per daugel} 
matų, žemė derlinga, auga visokį 
javai: kviečiai, rugiai, vasarojai, bul 
vės ir kiti. Yra žemės pagal upe* ir 
ežerus, su tokiais-pat laukais kaip 
ir Lfetuoje, todėl męe ir vadinam* 
tų žemę Naujųj* Lietuva. Ji guli 
vakarinėj* dalyje Micblgano raišti 
jos, nepertoll nuo Cbicagos, šalę pa
vietinio mleetelto Mantetee, Mkh

L4etu»iij Gydytojas Ir Chirurgas.
3255 So. Halsted St, Chicago, llt.

Gydo visokias liga* moterų, vaikų Ir vyrų.
TVinci turi did«h

Naujas Išradimas 
Sustipriaimui ta attaikyaui plauką. Tuk.lančlai pilk) žtitonl. atĮMVupot 
klu« plauku,, sutaiko įlinkima ptaoka 
galro. laba i trutapteM- talke Vietoji

Dr. O. C. MEINE

• ų origiualliku bodu gydymo. A tenkančiai pritaikytai rautų gydymai yra tikrinai lai ir nuo - 
dugnlauttae būdas ant svieto, patiekimai nuodugnaus išgydymo. NegaUlnk talke ir neitatyk 
pavojai savo sveikatos, kiaatdauiaa patarimo pa* aptiekorlų ar draugų Jei nėši aiaakančiai 
gydomai, tai gali tettUkraa, kad tartatųllgų per rla|«avo amalų Ir ji vltnomat atgabens ta- 
mietai nelaimg ir eaelknmUmų M|t Išgydomo lakstančiai tokių ligų, dšlt* kad tarime Joma 
ypatltta gydyme .

UŽSIKIMŠIMA* ARSA UŽAKIMĄ* VARSOS. Nedaro skirtame kaip Ilgai kenti 
nuo užakimo varpos ir kiek daktarų tamlatų prigavo Ir eavadšlojo, musų gydymas taniai) tik
rai išgydys. Su matų gydymu nereikta jokio piaastyaao. Musų gydymas yra geria uaiaa visoj 
posaalšj, be jokio atimamo jis prašalina nesveikam) ant visados.

> UŽNUOOIJIMA* KRAUJO. Jei vartojai nuodingus vaistus ta tari skausmus, šaia- 
das burnoje, gvrklšje ar pratrukimui ant kokios nors dalies kūno, tai sergi nuo ošnuodijlmo 
kraujo, karį pili Išgydyti Amertea* Medinei Dispateary. Mfs Jleškome sunk taus tai išgy
domų ligų prasnaustame padėjime. Męs livalyskme tavo krauj) grynai ta prašalinsime iš viso 
kūno įvairius bevalomus bei nuodas taumpeenln laika neg* kas kitas kokioj daly) pasaulės.

GUMBUOTO* IR *U*l*UKg GYSLOS. Tokį pad«ym) gyslų mp iAgydome be so- 
galtimo taiko, be jokio skausmo ta ant tuojaas. Matų gydymas prašalina visokius ligotas pa
dėjimus, pagamina piln) bėgimų kraujo, sugrųšlna greitai nonnališk) sveikai) ta tvirtam). 
Skausmai pranyksta visai.

Męs išgydomo kuomet kitiems nenusiseka.
Mis taipgi Išgydome trumpu talku visas Ilgas, kurios a pairę i Akla tarp Jaunų, senų Ir 

pusamžių vyrų. FA*IKLAUSIMA* IR IŠTYRIMAS DYKAI! Visk) užlaikome slapty- 
bėję. Jei btul gydomas musų, niekas to nežinos. Mge tarimo tam tikrų gydymų kiekvienai 
ilgai.

$10. vertes ištyrimas su X-splndullais dykai.
. Vyrai, manantiapsivestl, privalo atsmaukti pas musdėl ištyrimo, idant žinoti ar jie 

tinka apelvedlmul ar ne. Kitusyk gali būti kūne kokia liga, kuri kliudytų laimingam gyve
nimui apalvedutleau.

Jeigu tamista tini kokį nesveikumų kūne, paeinantį nuo peržengimo gamtos tiesų, tai 
nemėgink jo užslėpti Senatve, nes Senatvė tiktai gelbsti ligai įleisti šaknis giliau į kūnų, o tada 
tavo sveikata galutinai sunyks.

Atekžaak ištyrimui Į American Medical Dispensary eflsų ta užsitikrink saa, kad esi tikus 
apsivesti. _

IŠTYRIMAS IR FASITRIRAVlMA* DYKAI!
Nereikalaujame pinigą pradžiai gydymo. negali ateiti pats, rašyk.

American Medical Dispensary
91-93 E. VVashington Street Chicago, III.

VISIEMS REIK1LING* ‘US*
Lietuviškas ir Rusiškas Notarijušas. Išdirba visokias Lega- 

liškas popieras dėl Rusijos ir Amerikos Doviemastis, Aktus Par
davimo, Kontraktus, “Bills of Sale”, Testamentus, “Aifidavits”, 
ir kitoniškus dokumentus. įkorporuoja draugystes, atjieškom sko
las iš Europos ir kitų šalių, atjieškom dalias žemės nuo brolių arba 
nuo svetimų išrendavojam ir parduodam Lietuvon žemes ir viso
kias gerybes. Mes vedame bylas atlyginimo už sužeidimus ir nuo
stolius. Su visokiais aukščiau minėtais reikalais kreipkitės arba 
rašykite tavo prigimtoje kalboje Šiuo adresu.

Europe-American Commercial Office
112 Seath Clark Street, Td. Mala 2255, Ckicage, UI-

r

ir
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Dr. P. Gi WIEGNER
Priima ligonius «*v» ofise:
3315 S. MORGAN ST.
Kasdiena iki 2 vėl. p* pietų ir nuo 6 vaL 
vakare. Teiefeaas: Yard* 709.

Dr. G. M. Glaser
šiuomi praariu gerbiamai publikai. Jog tot* 

seniausiu gydytoju aat Brkdgeporto, praktlkuo-

3149 S. Morgan St.

VYRAMS TIKTAI
Kas gali būt matyta

GALERIJOJ MOKSLO
344 S*. State St CHICAGO,ILL

-.'. arti Merritte *■**
INEJIMAS DYKAI!

d

SGERA
|į NAUJIENA Į
n Kenčiantiems '

[MUSŪ0
t DRAUGAMS

Lietuviam!
Skaitytojau, jeigu esi apimtas kokio* ligos ar painiais nesveikumais, 

I užsimokės tau atsišaukti į Chicago Modlcal Clinic, 344 So. Stata St 
| prieš ėjimj gydytis kur kitur, nes jie užtikrina tau nuoseklu ir laikantį iš> 
I gydymf kožnos ligos, kūrij prisiima gydyti. Ar esi nerviškas ir nuūmi- 
i njs, silpnas ir nuilsęs, pavargęs rytmečiais, trūksta noro, be gyvyb«s, leng
vai nuvergsiantis ir neramus! Ar atmintis tavo prasta, gėdysi draugijos, 

Į trukau energijos ir tvirtumo, aky* įdubusio* ir nočysto*, pajuodavę paakiai, 
spaugai, plėtmai ar kitokį išbėrimai ant odos, nemorališki ir

Nusilpninanti Sapnai, Patrotytas Yyriszkumas, Sekliszka Silpnybe 
nesuaugusios ir šalto* dalys, nuslstojimas šlapume paliktame per naktį, 
pienėtas Šlapumas, skausmai strėnose, turi nesvsikumj pūslės ar inkstą! 
Išsiputimj Gyslų Maišely]; Užsendintą Puletekį; Užakimj Varpskylės; 6y- 
filitišk) Uinuodyjim} Kraujo, ar koki} kiloki* gėdingpiervų. odos, kraujo 
ar užs*ndint| lig}! Ar skruostai įdubę, žymus rūpesčio išreiškimas ant 
veido, neramus naktyje, mainančio ūpo, silpnas vyriškumas, turi užkurdu- 
*«s dalis, priešlaikinį nyki m j, skausmus kauluose, puoli m j plaukų, skau
dami gerklę ir tt. !

Jeigu turi, tai Chicago Medical Clinic 
užtikrins Uu pilu} ir laikantį ant visados išgijimę, jeigu ji* nuspręs, kad 
tavo liga yra išgydoma. Jausi pagerėjimę iš pirmo* dieno*, ir Deutilgio 
atrasi save karalium tarp vyrų ant kūno, proto ir širdie*. Niekas taip ne
sunaikina jaunus ir pusamžiniui vyru* kaip išbėginiai sėklos naktie* laike, 
arba slaptinga* nubėgimas sėklos su šlapumu. Tas padaro žmogų netin
kančiu prie darbo, ienai vės ir smagumo. Nedaru slurtamo, ar tas j<efna 
nuo jaunyte* blogų darbų, naturališko ailpeumo ar nuo psrteakau* uig*» 
nėdinimo lytiškų geidimų

Męs tikrai tava išgydysim*.

CHICAGO MEDICAL CLINIC
14 STATU MiH I I i hl >£ . j
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