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(POLITIŠKOS ŽIBIOS.
AMERIKA.

Dar nepasibaigė vaidai terp dvie
ili šiaurių tirinėtojų, iš kurių 
\ pač Peary pavydėdamas garbės 
Dr. Cookui, stengiasi visą svietą 
pertikrinti, kad tik jam^garbė pri
sigriebimo prie šiaurinio žemgalio 
priguli, kad Dr. Cook meluoja, kad, 
jo liudininkai neištikimi. Kad Dr. 
Cooko liudininkai neištikimi, kad 
jiems visai nerupi, kur yra tas žem
galis, tas teisybė, bet ir Pearyo 

. liudininkai neištikimesni, nes nuo 
88° šiaurinės platumos jis prie 
žemgalio keliavo tik su vienu balt- 
parviu, o netoli žemgalio ir tą pa
tį sugrąžino expedicijos pabaigoj 
buvo toks jau eskimas, kaip ir ly
dėję prie žemgalio Dr. Cooką. Ši
tuose tirinėtojų vaiduose pasirodė, 
aikštėn išėjo ne labai simpatiškas 
būdas Pearyo. Jis turi nuopel
nus kaipo šiaurių tirinėtojas, bet 

“ kaipo žmogus, jis ne labai patrau
kiančio budo: jis prisilaikę musų 
kiųiigų principo, kurie, pakėlimui 
savo jjekrųės ir garbės kitokio bu
do nepažįsta, kaip vien niekinti 
savo konkurentus. Teip elgiasi ir 
Peary su Dr. Cooku, kuris vienok 
su savo priešu elgiasi daug man
dagiau, nes jam bent melo neužme- 
tinėja, ne bando užsitikėjimą jo 
telegramams naikinti, taigi prisi
laiko daug civilizuotesnio budo. Ne-.

i įstabu todėl, jeigu Europos moks
liškos įstaigos, nors Dr. Cook ir 

"nepristatė dar darodymų, kad jis 
buvo ant šiaurinio žemgalio, palai
ko jį .prieš ne daredytus Pearyo 
ant jo užsipuolimus.

Nepakanka vaidų terp šiaurių 
tirinėtojų, bet dėl tų šiaurinių prie 
žemgalio kraštų gali užgimti vai
dai ir terp viešpatysčių. Jau iš
syk Amerikos laikraščiai garsino, 
jog visi Cooko ir Pearyo surasti 
•šiauriniuose sausos žemės plotai tu
ri prigulėti Amerikai. Ištikro su- 
lyg terptautiškų teisių Amerika 
galėtų juos pasilaikyti, jeigu juose 
įsteigtų reikalingus civilizavimui 
žmonių urėdus. • Bęt to padaryti 
Amerika negali, nes nėra kam ne
apgyventuose * kraštuose urėdus 
steigti; todėl iš. jai terptautiškų 
teisių suteiktų privilegijų naudo- 
tiesi negali. Jš to jau naudotiesi 
bando Anglija, Anglijos parla
mente tapo priimtas įnešimas, jog 
visi neapgyvefiti žemės plotai į 
šiaurius nuo Kanados, taig* visi 
tie žemės plotai, kokius galėjo su

prasti Peary ir Cook, turi prigulėti 
Anglijai. Bet yra daug neapgy
ventų salų į šiaurius nuo Kana
dos: tokios salos yra prie Kana
dos, prie Grenlandijos, prie Alas- 
Įcos, prie Maskolijos ir Norvegi
jos. Iki šiol, kadangi neapgyven
tų kraštų nieks nesisavino, jų 
nieks nesivaržė. Dabar vienok, 
užgyrus Anglijos parlamentui, kad 
visi prie žemgalio esanti žemės 

Aplotai turi prigulėti Anglijai, 
gims, te abejonės, vaidai terp vieš
patysčių už tuos žemgalinius’ 
kraštus. Neapgyventos salos gali 
būti juk arti apgyventų, prigulin
čių visokioms j viešpatystėms kraš
tų. Tie nepanorės visus šiaurės 
žemės plotus atiduoti Anglijai. To
kiu bųdu Danija griebs salas gu
linčias prie Grenlandijos, Amerika 
— kraštus prie Alaskos, Maskolija 
viską, kas guli - Siberijbs ir Ar- 
changesko gubernijos pakrantėse. 
Užgims besivaržymūi terp vieš
patysčių.

Teisybe, tie kraštai dabar nau- 
-Mos niekam negali duoti, ten žmo

nės pastoviai, turbut niekada ne
galės gyventi, net labiausiai prie 
šalčio pripratę, išstumti iš žemės 
plotų kur gali dar girios augti 
eskimai, bet kas gi gali žindff kas 
po stora niekada nenutirpstančio 
ledo pluta yra žemės gilumose! 
Juk ten gali būt auksas, anglys ir 

. K kitoki mineralai. Jeigu toki tur- 
' 1 tai atsiras, nieks nepaisys, kad ten 

pastoviai žmonės negali gyventi, 
ant pražūties šimtus darbinin- 

/tuos turtus iš žemės vidurių 
» rti' Žuvus šimtams darbininkų. 
a 1 jų vietoj kitus.
J 4caip kitą kart visoki kraštai 
•siuntinėjo Amerikon, Australijon, 

i’Afrikon tirinėtojus. kurie ^o savo 
ėvynės valdžia užiminėjo indijo- 

- malajų ir negrų apgyventus

kraštus, kadangi tokių niekeno ne
užimtų vaisingų kraštų jau be
veik ųeliko, tų patį darys su neapgy
ventais, nevaisingais kraštais prie 
šiaurinio ir pietinio žemgalio. Mat 
žmogaus godumui galo nėra. Var
žysis tautos ir amžino ledo kraštus. 
Pats prisigriebimas prie žemgalio 
ne svarbus. Pats žemgaliai tai tik 
vieta, taškelis ant žemės pavir
šiaus, svarbesnės daug pasekmės 
prisigriebimo žmogaus prie iki šiol 
“tėvo šalčio” ginamo to žemės pa
viršiaus taškelio.

Ir ištikro kiti kraštai nepasiga- 
nėdina tuom, kad Dr. Cook ir 
Pearry pasiekė šiaurinį žemgalį, 
bet siunčia tuos neapgyven
tus kraštus tirinėti mokslinčius. 
Vokietija antai siunčia su prieš 
vėjų palekiančiais orlaiviais nau
ją tirinėtojų expediciją, kuri bus 
po globa Vokietijos ciecoriaus. 
Nors šita expedicija ir nepasiektų 
žemgalio, ji geografijos mokslui 
gali daugiau naudos suteikti negu 
bėgimas lenkčiui prie žemgalio Dr. 
Cooko ir Pearyo. Subrus, be abe
jonės, labiau tirinėtojai pietinių, 
dar sunkiau prieinamų ir gal dar 
šaltesnių pietinio žemgalio kraštų. 
Ir ten 
neto j ai 
niekam 
kraštai.

juk gali būt, o kaip tiri- 
užtikrina, yra dar didesni, 
neprigulinti ledo uždengti

PRANCŪZIJA.
Dėl naujos muitų tarifos priim

tos Amerikoj, sulyg kurios liko
si pakelti muitai ant prancūziškų 
išdirbinių užgimė nesutikimai 
Prancūzijos su Amerika. Prancū
zija griebėsi atlyginimo Amerikai 
tuom pačiu: sumanė žymiai pakelti 
muitus nuo įvežamų Prancuzijon 
produktų iš Amerikos. Prancūzi
ja ne teip mat nuo Amerikos pri- 
gulminga kaip Anglija ar Vokieti
ja, kurios be Amerikos javų ir mė
sos negali apsieiti, todėl geriau 
gali už didelius muitus ant pran-

VOKIETIJA.
Vokietijos ciecorius lankėsi Au

strijoj, kur dalyvavo Austrijos ka
riumenės manevruose. Manevrai 
atsibuvo Čekijoj, kur ypač gyven
tojai vokiečių neužkenčia, kur 
traukiasi smarki kova vokietystės 
su čekyste. Išvažiuodamas, Vo
kietijos ciecorius apdovanojo or- 
denais net tulus čekus urėdnin- 
kus, gal tyčia norėdamas juos sa
vo brolių čekų akyse nekenčiamais 
padaryti.

Vokiškos kariumenės manevrai 
šįmet atsibuvo ant Prancūzijos ru- 
bežiaus; juose dalyvavo 120000 
kareivių. Buvo tai perstatymas 
karo su priešu ateinančių nuo Prar>. 
euzijos. Žįnoma, kaip reikėjo 
laukti, tuose perstatymuose pran
cūzai likosi atgal per rubežių iš
vyti. Teip išpuolė manevrų per
statymuose. Tikruose karuose ga
na tankiai išpuola visa? atbulai. 
Juk manevruose kareiviai šaudo 
tuščiais, be kulkų patronais, todėl 
nieko sužeisti, nė užmušti ne
gali. Manevrai mokina oficierus 
ir jenerolus karuose sunaudoti ka
reivius, kareiviams manevrai men
kai naudos atgabena. Papyškina 
kiek tuščiais patronais, pailsta mar
šuose, tai ir -visa nauda paprastam 
kareiviui iš manevrų. Bet ofi- 
cierams ir administracijai iš ma
nevrų nauda gana Vdidelė. Šį
met vokiškos • kariumenės manev
ruose dalyvavo ir -prieš vėją pa
lekiantis orlaivis Gross, bet Jis įsi
painiojo į medį ir pateko Vokie
tijos išsvajotiems manevruose ©rie
šam*

ro pardavimą rusamf kolionistams 
ir apie paskutiniųjų'negerus dar
bus. Liepos 14 dieną Vilniaus gu
bernatorius, Kauno gubernatoriui 
minėtosios korespondencijos ver
timų prisiuntus, pripažino, kad to
ji žinia sukėlė baimę* vietinių gy
ventojų tarpe ir todėl; už prasižen
gimų prieš Kauno, Vilniaus ir Gar
dino gen.-gubematorižus priver
stinuosius įsakymus Iš-spalių 2 d. 
1906 m, nubaudė “L* Žinių” re
daktorių šimtu rublių.

Kovo 27 d. 1907 in. karo teis
mas už priešvaldišką sukilimų pas
merkė 24 antrosios saperų briga
dos kareivius 2 metams kalėj iman, 
atimant iš jų visas teises, šįmet 
jie visi liko paliuosuotf iš kalė
jimo ir už pavyzdingų darbštu
mų kalėjime ir norų išpirkti savo 
kaltę, Kauno gubernatoriui pra
šant, visiems jiems viršiausiai su
grąžinta visos tiesės, kurios buvo, 
iš jų atimtos.

j e, Kamajų valsčiaus netoli Lintu- 
pių susirgo 5 žmonės, mirė 4. 
Rugpiučio 2 dienų vėl susirgo 6, 
mirė 5. Ligų užnešė iš Peterbur
go. Į Rameikius išvažiavo isprau- 
ninkas, žemiečių viršininkas ir gy- 
dytyjai. Uždėjo kvarentenų. Iš 
Vilniaus išvažiavo sanitarų būrys 
su gydytoju švengrubėnu ir gy
dytojų inspektorius.

Disncs apskrityje (Vilniaus g.) 
liepos 31 dienų Drujoje susirgo 3, 
išgijo 1. Rugpiučio 1 dienų Dis- 
noje susirgo I, Mikolajevo sodžiu
je susirgo 2, Bridieyių, susirgo 
5, mirė 3, Novičkų sodžiuje su
sirgo 5 mirė 2, Drujoje susirgo 3. 
Per visų laikų, ligai pasirodžius, 
Novičkų kaime 2 kartu butusi 
smarkioji cholera.

Zaborskio dirbtuvės darbininką. 
Sako, tyčia palindęs.
. Antradienį palaidojo jauną vai
kiną, kuris nusišovęs vos tris die
nas bepagyveno. Praleidęs daug 
pinig" . , Bangputys.

X“V-tis”). 1

IŠ UKMERGĖS?)
Iš kalėjimo mėgino pabėgti ka

liniai. Norėdami pabėgti, jie už
mušę du kalėjimo prižiūrėtoju. 
Įtariamų esą 8; juos padavę karo 
teisman, jau įdavė ir apkaltinimo 
raštą. Teisią juos greitai, 
mėnesį.

gaičių, tai reikėfr^jnpkėti 135 rub. 
metams.

Prašymai ir bent trumpieji no
rinčios įstoti mergaitės metrikai , 
reikia siųsti šiuo adresu:

Manjampolė, Suvalkų gub., “2i- 
būrio" Centro Valdyba.

Su pagarba Kun. A. Uogintas, 
(“šaltinis”).

šįpat

Rugpiučio 4 d. konfiskuota pas
kutinis lenkų laikraščio “Wilnian- 
ka” numeris. - ;

< IŠ KAUNO.
Kauno gyventojas^P. Švačkįnas 

dirba savo išradimo orlaivį. Lap
kričio mėn. pabaigoje ar gruo
džio mėn. pradžioje išradėjas ke
tina padaryti bandymą.

bažny-

("V-tis”). 
j - * ~ U

Iš UTENOS.
Ukmergės palieto.

Rugpiučio 6 d. apvogta
čia. Išplėšta viena dėžutė, iš ku
rios paimta visi pinigai, kurių ta
čiaus nedaug tebuvo.

(“Lietuvos Žinios”).

IŠ ŠUNSKŲ, 
Suvalkų gub., Marijampolės pav. 

Visur šįmet žmonės giriasi ge
rais metais. Mes irgi galime pa- j 
sigirti. šįmet pas nnis javai — 
kaip žieminiai, taip ir vasariniai— 
gerai užderėjo. Pievos buvo pri
žėlę. Šieną beveik visi sausai su
ėmė. Jau ir po rugpjutei. Kai- 
kurie duonutės šviežios prasikulė, 
nes pernai blogai užderėjo, tai 
daugumas ir nepriteko. - Rugiai 
pakulųs. b

Vasarojas jau noksta. : Jei Die
vas leis gražiai suvalyti, naudos 
bus. Bus.ne tik duonutės, bet ir 
“prie duonutės”, anot žmonių kal
bos. Žmonės džiaugdamiesi ge
rais metais, ir kam nereikia savo 
triūso nepavydi. Šunskų traktier- 
nė tur gerą uždarbį. Gabenti alu
tį iš Marijampolės nė nespėja.

IŠ SUBAČIAUS, 
Ukmergės pav.

Ūkininkus labai nuvargino trijų 
sanvaičių lietus. Šienas apipuvo, 
o jo ir taip šįmet mažai tęprižė- 
lė. Žiemą šieno kaina, sako, pa
kilsianti iki 8 rub. birkavui, jei 
iškitur neatgabęs. Nukentės dau
giausia bežemiai ir mažažemiai. 
Rugiai nuo lietaus išgulė. Jų der
lius vidutinis; pasisekus sudoroti, 
duonos, anot patarlės, “ir Grigo 
vaikams užtektų”. Vasarojus taip 
pat vidutinis. Daržovės puikios, 
tik bulvių skonį gadina lietus. 
Soduose vaisių be saiko, tik ta 
cholera! Patarčiau prisidžiovinti ir 
prisivirinti žiemai.

Šią vasarą buvo didelės perkū
nijos. Nemaža žmonių užmušė ir 
triobesių sudegino. Užmuštieji 
stovėjo po augštais medžiais ir 
lauku lėkė. Iš to pamokymas — 
griiujantK ne stovėti po me
džiais ir greit nebėgti, nevažiuoti.

Vėjas!

Kaip lietuviai žino, Kaune yra 
lietuvių apšvietimo draugijos 
“Saulės” dvikliasė mergaičių mo
kykla, arba taip vadinama semi- 
narijėlė. ,

Pernai toje seminarijėlėje mo
kėsi 32 mergaitės (užpernai 18). 
Mokykla padalinta į trįs skyrius. 
Visuosna skyriuosna mergaitės 
priimamos be metų apribojimo.

Pirman skyriun priimamos mer
gaitės kad ir mažai temokančios 
skaityti (nors lietuviškai).

II skyriun (I kliason) priima
mos tos, kurios moka vidutiniškai 
lietuviškai ir rusiškai skaityti, ra
šyti, pradžią gramatikos (lietuviš
kai sulyg Gabrio, o rusiškai — ligi 
pusei Jurevičiaus vadovėlių). Iš 
aritmetikos keturias veikmes su 
įvairiais skaičiais (ligi kvadratinių 
ir kubinių saikų), paprastus sai
kus ir svarstus (Jurevičiaus va
dovėlis).

Užbaigusios II skyrių (I klia- 
są) mokinės gauna paliudijimą 
apie vienkliases mokyklos pabai
gimą. V-

III skyriun (II kliasą) priima
mos mergaitės, žinančios vienklia- 
sės liaudies mokyklos mokslą. 
Maždaug: iš lietuvių ir rusų kalbų 
gerokai skaityti, rašyti, sulyg ele
mentariškų gramatikos taisyklių 
(Gabrio ir Jurevičiaus gramati
kos vadovėlius reikia užbaigti).

Iš aritmetikos sulyg Jurevičiaus 
vadovėlio (galima ir ’kito) ligi 
trupmenų.

Iš geografijos (Rusijos) sulyg 
Jurevičiaus tadovėlio nors ligi pu
sei, o iš istorijos ligi Romanovų 
giminės.

šiame II kliasos skyriuje metų 
bėgyje išguldoma gamtos mokslas 
ir geometrija;

. Visuose skyriuose rankų dar
bai.

Mokslas seminarijėlės sulyg pro
gramos taip sutvarkytas, kad už
baigę II skyrių (I kliasą) gali 
įstoti I “Saulės” kursan. Tenai. 
“Saulės” kursuose, kaip vaikinai, 
taip ir mergaitės t rengiasi į liau
dies mokyklų mokytojus, šįmet 
I kursan įstojo 4 seminarijėlės mo
kinės.

Iš III skyriaus (II kliasos) 
gauna paliudyjimus apie moky
klos užbaigimą, šimet išlaikė kvo
timus ir gavo paliudijimus visos 
šio skyriaus mokinės — 13 mer
gaičių. Iš jų 7 įstojo į antrą “Sau
lės” kursą.

MokslcL-pradžia nuo rugpjūčio 
18 d.

Vietų yra visuose skyriuose.
Užlaikymas ’(prie mokyklos in

ternato) ir mokslas metams 159 
rub. »*.

Negaliu iškęsti nepranešęs nors 
trumpai apie dvasiškosios Vilniaus 
vyskupijos biurokratijos kai-ku- 
ripos pasielgimus. Čia aš noriu 
kalbėti apie vykinimų Vilniaus ku
nigų suvažiavimo (vasario 18—19 
d.) nutarimų. Iš laikraščių teko 
girdėti, jog abi pusi vienbalsiai nu
tarė kuogreičiausia įvykinti daug 
prakilnių, išmintingų, teisingų ir 
nuo seniai jau pageidaujamų, o 
šiandien labai pribrendusių refor
mų pagerinimui liėtuvi&ai-lenkiš- 
kų santikių Vilniaus vyskupijos 
bažnyčiose. Pagal abišaliuio ir 
vienbalsio nutarimo, paties gerb. 
administratoriaus patvirtinto, vi
sose mišriose ir grynai lietuviš
kose parapijose turėjo būti kuni
gai gerai moką lietuvių kalbą. Ro
dos visai teisingas nutarimas. Ta- 
čiaus jis ir ligšioiei tebevilkinamas 
dvasiškosios biurokratijos. Dar 
Eisiškyje, Trakuose, Lazdunuose, 
Asavoje, Risnoje, Armoniškyje, 
Strunaičiuose, Kliuščionyse, Kon- 
vališkiuose, Genėtuose ir daugel 
kitur tebėra kunigai endekai, kurie 
ne tik nemoka lietuviškai, bet dar 
visaip lietuvius dergia ir kojomis 
mindžioja šventus jų jausmus. 
Vietoje vykinus viešus savo priža
dėjimus, Vilniaus dvasiškoji biu
rokratija vėl apsodino kunigais en- 
dekais Ašmenos Vartus, Varėnus 
ir kitas parapijas. Pagalios teko 
girdėti, kad ketinama buvo grą
žinti visus vyskupo Roppo ištrem- 
tuosins^Jcunigus atgal į lietuvišką
sias parapijas. Žadėta — “patiešy- 
ta”, neištesėta — “nesugriešyta”.

Jiešmas.

Žmonės! savo kruvinai uždirb
tus skatikus apverskite apšvietimui- 
o ne girtuokliavimui, tai bent nau
dą turėsite!.... Bijūnas.

(“Šaltinis"),

IŠ VIŽAINIO,
Suvalkų gub. ir pavieto. ,

Naktį rugpiučio 15 d. musų 
rapijos kai-kuriuos kaimus aplan
kė ledai, karvelio kiaušinio didu
mo ir didesni. Daug padarė žmo- i.-'ii 
nėms nuostolių. ' Laimė tik, kad Į 
neilgai krito ir ne visur.

Nors ir prastesni musų laukai- 
kaip kitur, tačiaus šįmet ir pas mus I 
javai gražiai išrodo, ypač vasaro
jai puikus. Musų parapijos lau- I 
kai labai kalnuoti ir daug ežerų. • 
Užtat ir oras čia šaltesnis; taigi ! 
ir viskas čia vėliau prieina. Ki
tur jau seniai po rugpiutei ir ru-r 
giai suvežti; pas -mus.gi dar tik 
dabar pradeda rugius kirsti, šie
nas

u-'’ • _ V—L-' 
MASKOLIJA. ~ 

Maskolijos caras išvažiavo į Kri- 
tną pasilsėti, nes pailso skaityda
mas jam šnipų skyriaus suteikia
mus raportus apie šnipų provoka
vimus, ir kitus negražius darbus, 
kokiems, kaip revoliucijonierius 
Burcev užtikrina,caras Mikalojus su 
džiaugsmu pritaria ir numylėtus sa- 

. Seniau už- 
rubežiuose manė, kad caras nieko 
nežino, kas viešpatystėj dedasi, bet 
Burcev užtikrina, kad jam sutei
kiamos kuo teisingiausios žinios 
apie viską, kas Maskolijoj dedasi. 
Todėl jis vien kaltas, jeigu Mas
kolijoj yra blogai. Važiuodamas 
į Krimą, caras pakeliui niekur ne
sustojo, nors Maskvoj, žinoma, 
valdininkai, ne žmonės, norėjo jam 
su pagelba visokių samdytų juo
dašimčių parengti iškilmingą, karš
tą priėmimą.

Šįmet atidaro Varšavos univer
sitetą. Kadangi nesitikima, kad 
jin pastotų lenkai, tai universi
tetan, siūlant stipendijas, mano su
traukti niekiausios rūšies masko
lius — auklėtinius stačiatikiškų 
seminarijų, net nebaigusius viso 
vidutinio mokslo.

Peterburgo teismas pasmerkė 
mirtim kareivį Chariną. kuris laike 
kariumenės manevrų 1908 m. pa
leido aštrų šūvį j jenerolą 
čenką ir jį sužeidė.

cuziškų išdirbinių uždėtų, muitais" šnipus apdovanoja.
ir Amerikai atlyginti.

Dabar, įvedus Amerikoj naują 
muitų tarifą pasirodė, kad, ji, bent 
tuom tarpu, Prancūzijos išdirbi
niams visai neužkenkė; dėl di
desnių muitų išvežimas Vokietijos 
ušdirbinių žymiai sumažėjo, o 
prancūziškų pasididino net ant 
78% sulyginus išvežimą Ameri
kon rugpiučio mėnesyj šių metų, 
su išvežimu pernai, kada muitai 
buvo mažesni. Daugiausiai išvež
ta Amerikon Išdirbtų odų. Ištik
ro minkštųjų odų pirštinėms ir 
čeverykams niekur teip neišdirba 
kaip- Prancūzijoj ir ta rūšis išve
žamos iš Prancūzijos prekės iki 
šiol niekur tinkamų konkurentų ne
patinka, todėl joms net begediški 
Amerikos muitai nelabai kenkia. 
Dėl to pasididinimo išvežimo Ame
rikon išdirbtų odų Prancūzijoj už
gimė net baimė, kad Amerika ne- 
sumonopolizuotų tos šakos Prancū
zijos išdirbystės, kad nepaimtų vi
sų Prancūzijoj išdirbamų odų. 
Pasidaugino, tik ne teip žymiai, 
išvežimas ir kitų iš Prancūzi
jos Amerikon išdirbinių, ypač šil
kinių audeklų moteriškiems dra
bužiams ir pačių drabužių, teipgi 
visokių auksinių ir deimantinių 
auskarų. Ar tas pasidauginimas 
išvežimo yra pastoviu, tas tik vė
liau pasirodys.

Orlaivystėj prancūzai neapsilei- 
džia išradėjams kitų kraštų, jie 
ant tos dirvos žengia vis prišakyj 
kitų kraštų išradėjų. Pasirodo, 
kad atgauti sidabrinį kieliką lenk
tynėse mieste Rheims amerikonui 
Curtiss pasisekė netyčia, nes dau
gelis prancūziškų išradėjų nebuvo 
prisirengę, todėl lenktynėse ne da
lyvavo. Nedalyvavo jose nuo se
niai pagarsėjęc, Brazilijoj gimęs 
prancūzas Santos Dumont. Da
bar jis dalyvavo lenktynėse mieste 
Saint Cyr ir su savo orląiviu lėkė 
su greitumu 55.8 mylių į .valandą 
laiko, taigi greičiau negu kas no«.< 
kitas," neišskiriant amerikono Cur- 
tiss>~ Atsirado ir kitas prancūzas, 
thžinierics Ffmcoįs Lanr, kuris 
pritaikė orlaivius važiojimui žmo
nių ir sunkenybių. Jis jau atsi- 
iaukė į Paryžiaus miesto rodą su 
prašymu duoti jam koncesiją pa
rengti orinių omnibusų linijas va- 
žiojimui žmonių ir sunkenybių mie-

IŠ LIETUVOS.

Miš-

Peterburgo laikraščiai praneša, 
kad vyriausybė galutinai nutarusi 
panaikinti Vilniaus general guber
natorystę. _ -

P.
(“V-tis”).C

Iš ŽAGARĖS, 
Kauno gub., Šiaulių 

Rugpiučio mėnesyje čia 
ma šešių kliasų prekybos moky
kla. Be kitų dalykų norintieji bus 
mokinami ir vietinių kalbų — lie
tuvių ir latvių. Mokslas šešių me
tų.

(“Šaltinis”).

pav. 
atidaro- ir pas mus jau suvalytas.

Bijūnas.
^“Šaltinis”). - ,

IŠ VILNIAUS. -
Rugsėjo 1 d. pradėsiąs eiti “Ma

rijavitas”, švenčiausio sakramento 
garbintojų 
su priedu
Rankraščius ir laiškus priima:: 
i) Kun. Grinkevičius, Filipave, 
Suvalkų gub. ir 2) Kun. Tulaba 
Vilniuj, Antakalnis, Betlejaus uly- 
čia.

Rugpiučio ii d. “Kur. Lit.” re- 
dakcijon atėjo buvęs bendradarbis 
Jankovskis ir atnešė rankraštį. 
Redakcijos sekretoriui Abromavi
čiui atsisakius tų rankraštį spauz- 
dinti, Jankovskis išsitraukęs iš ki- 
šeniaus revolverį ir pradėjęs gra
sinti Abromavičiui.
ris išpradžių buvo manyta patrauk
ti valstybės teisitiah, bet dabar, 
anot “S. Z. G.” ptaneSmo, tą ne
susipratimų teisiąs. trečiųjų teis
mas.

Triukšmada-
mėnesinis 
“Marijavitų Žinios“.

(“L. U”).

laikraštis,

Aną šventadienį viename sodžiu-_ 
je, netoli Naujosios Vileikos, ūki
ninkas Aulas kėlė pabaigtuves. 
Kaipo šventą dienų, buvo-susirin
kę apsčiai svečių.

Tik štai iš kasžimkur atsirado 
20 ginkluotų, apsimaskavusių plė
šikų ir, grūmodami nužudymu, su
rišo visus, atėmė iš visų pinigus, 
susivalė degtinę ,alų, pasikinkė 
Aulio arklį ir išvažiavo. Arklį ant 
rytojaus rado netoli Vilniaus; plė
šikų dar nesusekė.

(“R. Garsas”).

“Lietuvos Žinių” No 6 tilpo ko
respondencija iš Šimonių, kurioje 
buvo aprašyta apie Ęupbnių dva-

Miesto sanitarų komisija nutarė 
apdrausti miesto daktarų gyvybę. 
Be to, choleros metu ketinama ap
drausti taip-pat ir felčerių 
nitarų gyvybę.

ir Sa

IŠ LEBEDEVO, 
Lydos pav.

Šiomis dienomis išdegė Damov- 
cų kaimas. Sudegė 85 triobos. 
Ugnis sunaikino vilą 30 ūkininkų 
turtą. Nuostolių 
tūkstančių rub. 
du žmogųJĮ,^

(“Lietuvoj Žinios”)

įdaryta už 20 
įdegė taip-pat

Į** CHOLEBUY'LIETUVOJE. .
Cholera plečiasi it pas mus Lie

tuvoje. Pasirodė cholera Šven
čionių apskrityje, Vilniaus gub.

Saulės” Valdyba Kaune, 
(“šaltinis”).

IŠ PANDĖLIO, 
Zarasų pav.

Netoli nuo '-Pandėlio gyveno 
“didelė” gydytoja Slagienė. Pas 
ją eina žmonės iš tolimų apielin- 
kių: nuo Šimonių, Vabalninku, 
Čedasų ir iš kitur. Pas ją visuo
met kermošius. Seniau ši gydyto
ja pas • žydą tarnavo, o dabar 
žmones apgaudinėja ir - pini
gus krauna. Ir ką gi ji gali pa
gydyti prasta nemokyta boba bū
dama! Laikas jau susiprasti žmo
nėms ir mesti vaikščioti pas viso
kius

IS PAKUONIO, 
Senapilės pav.

Pavasarį čia buvo vaito Yinki- 
mai. Pirmoji sueiga neįvyko, nes 
žmonės buvo perdaug nugirdyti. 
Per antruosius rinkimus daugiau
sia balsų gavo Balkunas. Bet pa
vieto viršininkas vaitu užtvirtino 
Kapočių, kurs negavo nei pusės 
balsų (iš 470 balsų — tegavo tik 
180). -Valstiečiai labai pasipikti
no tokiu viršininko pasielgimu. 
Skundėsi gubernatoriui, ir general
gubernatoriui, bet negavo nei at
sakymo. į Bu-ui-Biaurus.

< flCt TT>IX 5

apgaudinėtojus.
T. Glazdikėlis.

Pareikalavus 
siunčiama.

IŠ ŠIAULIŲ. *
Rugpiučio 2 d, į atlaidus atėjo 

daug žmonių. Pradėjo lyti, visi 
subėgo bažnyčion. Pasidarė spū
stis ; viena moteriškė apalpo, nes 
įlaužė keletą šonkaulių. Ją nuve
žė ligonbutin.

Vienas miestelėnas šiandien sku
stuvu persipiovė gerklę. Tebėra 
gyvas.| Galą pasidaryti mėginęs 
iš neturto.^

Neseniai^ traukinys suvažinėjo

xS MARIJAMPOLĖS, 
Suvalkų gub.

Rugpiučio mėnesio pabaigoje 
prasidės mokslas neseniai valdžios 
leistoje rankų darbo ir namų ve
dimo mokykloje Marijampolėje. 
Programa plati, 
kiekvienam dovanai
Prie mokyklos bus pensijonas. 
Norinti įstoti ton mokyklon te
sikreipia į mokyklos vedėją šiuo 
adresu: . P. Uoginaitė.

Įstojamieji ir pasitaisomieji. Ma
rijampolės Mergaičių Pro gimnazi
jom kvotimai bus rugpiučio 30, 31 
ir rugsėjo 1 d. Ant rytojaus, t. 
y. rugsėjo 2 d. prasidės moksla- 
metis pamaldomis bažnyčioje ir 
aktu mokykloje. Šįmet eis moks
las priekfiasyje, pirmoje, antroje 
ir trečioje kliasoje. Kas reikia 
žinoti įstojančioms mergaitėms — 
pagarsinta visuose lietuvių laikraš
čiuose š. m. gegužės mėnesio įvai
riuose numeriuose. Vietos yra 
dar visose kliasose. Už mokslą 
metams reikia mokėti: priekilasy- 
je -^5 rub„ I kl. — 35 rub., II 
kl. — 40 rub., III kl. — 45 rub. 
Visametinis mergaičių pensijone 
išlaįkymas atsieina 130 rub. Jeigu 
pensijone bus mažiau kaip 10 mer-

• -‘į -~

IŠ KAIMO JAUNIMO GYVE- 
NIMO SUVALKŲ GUB.

Apsvarsčius visas spėkas ir ap
linkybes buvo pripažinta, kad pas 
mus gali tarpti tik tokia organi
zacija, kuri duoda kuoplačiausiaa . 
teises (autonomiją) kaip kuopoms 
arba rateliams, taip ir atskiriems 
asmenims (žmonėms). Toj dva
sioj ir buvo čia-jau priimta ir ga
lutinai apdirbta vienas įstatų pro
jektas, kurį čia ir paduodu.

Šis jaunimo susidraugavimas 
vadinsis “Jaunimas”.

1) Jaunimo uždavinys — švie
stis ir šviesti.

2) Įrankiai: taisymas knygy
nų, rengimas skaitymų, lekcijų, 
taip-pat įvairių pasilinksminimo 
vakarėlių, platinimas tarp ; žmo
nių laikraščių, knygų etc.

3) “Jaunimo” nariu gali 
kiekvienas žmogus.

4) “Jaunimo” narys moka 
tinio mokesnio ne mažiau
50 kap. vy rai ir 25 kap. moterįs.

5) Vesti “Jaunimo” reikalams 
renkama valdyba iš trijų žmonių 
slaptu balsavimu.

6) “Jaunimas” turi savo skyrius 
arba ratelius, kurie visame valdosi 
savarankiškai, tik 5% nuo visų 
įeigų skiria bendriemsiems “Jauni
mo” reikalams.
J 7) Vyriausioji 
džia -—r visuotinas narių

buti

nie
kaip

'Jaunimo” v0- j. 
narių arba ;

.^>‘7.

Ui
m' C



Pasarga. Ratelių narių susirin
kimai būna ne rečiau kaip 4 kar
tus j metus, o ratelių atstovų susi
rinkimai ne rečiau kaip 1 kartą į 
metus.

Paskui buvo kalbama, kaip pra- 
dėti pildyti tasai savo uždavinys 
— šviestis ir šviesti — ir nutarta/, 
kur tik atsiras keletas apšvietimo 
galybę suprantančių žmonių, tai, 
prisilaikant šių įstatų rištis į rate
lius. Pirmiausiai toks ratelis turi 
įsitaisyti knygynėlį, iš kurio galė
tų naudotis ne tik ratelio nariai, 
bet ir aplinkiniai žmonės. O ka
dangi dabar dvasiškas, klierikališ- 
kas ir ūkiškas Igiygynas ir tokius 

' jau laikraščius patina kunigai, ir 
“Žiburys”, ir jų visur ir visuomet 
galima gauti per pilnai, tai “Jauni
mas” turi pirmiausiai atkreipti akį 
į tokias knygas ir laikraščius, ko
kių nei nuo kunigų, nei iš “Ži
burio” negalima gauti. Pasekmin- 
įpesniam-gi veikimui reikia kuo- 
plačiausiai išnaudoti dabartiniai 
jaunimo pasilinksminimai (gužy
nės, rabakęai etc.).

Toliau buvo kalbama, ar reikia 
frisiditi prie klierikališkų draugi
jų. Šio sumanymo paduotojas sa
kė, kad valdžiai uždarius “šviesą" 
kaikurie jos’ įtariai prisidėjo prie 
“Žiburio”. \ Jie mano, kad su lai
ku gali paimti vadovavimą į sa
vo rankas ir iš klierikališko “Ži
burio” padaryti žmonėms naudin
gą draugiją. Bet, jo nuomone, 
tai tuščia svajonė, ir kadangi da
bar “Žiburys” daugiau duoda tam
sos negu šviesos, taipirmeiviams 
žmonėms nėra ko prie jo eiti. Šis 
klausimas sukėlė gana daug karštų 
ginčų, nes atsirado keletas prie
šingos nuomonės. Vieni sakė, jog 
prisidėti prie “Žiburio”, kad toliau 
paimti jo vadeles, tai tik svajonė, 
bet dabar, kuomet “šviesa” užda
ryta, ir kitos panašios draugijos 

* nėra, prie ‘‘Žiburio” prisidėti- vis
gi naudinga, nes “Žib.” visgi rū
pinasi ir žmonių apšvietimu ir jų 
doros pakėlimu: steigia mokyklas, 
knygynus, taiso skaitymus, lekci
jas, spektaklius, platina blaivybę. 
O šiuose klausimuose visi turėtų 
eiti išvieno. Kiti dar matė nau- 
(lą iš prisidėjimo prie “Žib.” tame, 
kad būdami jo nariais gali daly- 

" vauti “Žib.” narių susirinkimuose, 
gali įnešti naudingus žmonėms su
manymus, juos ginti ir tokiu bo
du tąrp pačių žiburiečių platinti 
susipratimą, iš kitos pusės buvo 
atsakyta, jog prisidedant prie ko
kios nors draugijos reikia gerai ži
noti jos tikslas, reikia tuo tikslu 
persiimti, ir dėl jo dirbti. “Žibu
rio” gi tikslas aiškus. Jei mes 

, paimsime buvusius “Šviesos” ir 
“Žiburio" įstatus, tai jiamatysime 
didelį skirtą, kuomet “šviesos” 
įstatuose nematyt jokių užslėptų 
siekių, “Žiburio” įstatuose mažne 
kiekviename punkte išlenda klieri- 
kalizmo ragučiai. Gyvenime gi 
žiburiečiai eina dar toliau: jų kny
gynuose ^geresnę, naudingesnę kny
gutę retai, kur rasi — daugiausiai 
dvasiškos arba ir stačiai juodaširp- 
tiškos knygos. Pirmeiviški laik- 
rašičai boikotuojami. Skaitymų 
kkcijų nerengia, o kad ir surengtų, 
tai iškalno galima sakyti, jog iš 
tų lekcijų mes maža tepasinaudo
tume, nes “Žiburio” vadai laisvos 
minties ir gryno mokslo bijo. Mo
kyklomis “Žib.” maža teužsiima, 
bet ir tose neapsieina be klierika- 
lizmo politikos. O jei kas mano, 
bebūdamas .“Žiburyje”1 vesti prie- 

' šingą klierikalams politiką, tai te- 
į atsimena, kad su tokiais darbais 
'jis nei sušilti negautų — tuoj at
sidurtų už durų. O prisidėti dėl 
kovojimo prieš girtuokly bę neuž
simoka, nes “Žib.” tais darbais dar 
nepasirodė, o ir patįs žiburiečiai 
traukia pusėtinai degtinėlę ir alutį. 
Todėl, atsiminus visą kunigų po
litiką, ypač “Žiburio” politiką, pir
meiviui žmogui neverta prie jo 
prisidėti. Savo nedalyvavimu “Ži
buryje” mes. viešai parodysime, kad 
klierikališka “Žib.” politika mums 
netinka, kad reikia kitokios. Ži
noma, prie rengimo teatrų, įtaisy
mo mokyklų galima prisidėti, bet 
dėlto nebūtinai reikia įsirašyti į 
“Žib.”: yra ir kiti budai. Dar 
kiek pasiginčijus buvo pastatyta 
ant balsavimo, ir pasirodė, kad už 
prisidėjimą prie “Žib.” balsavo tik 
penkta dalis susirinkusių. Bet ka
dangi “Jaunimas” duoda pilną lais
vę kiekviėnąm žmogui veikti pa
gal persitikrinimo, tai šis nutari
mas “Jaunimo” nariams nepriver- 
stinas. ,

Tiek tuo tarpu paduodu žinių 
ir svarbesniųjų kalbų ir Mausimų, 
kurie tame susirinkime buvo svar
stomi. Išrinkę laikinę valdybą ir 
sumetę pradžiai šiek tiek pinigų 
susirinkusieji išsiskirstė.

Abelną įspūdį šis susirinkimas

/

padarė gan malonų, nes susirin
kusieji elgėsi gan parlamentariš- 
kai. Bet negaliu nepažymėti, kad 
beveik visi klausimai svarstėsi ant 
greitųjų o apie kitus klausimus, 
kurie irgi turėtų kaimo jaunimui 
rūpėti, nebuvo visai nei kalbama. 
Tas atsitiko todėl, kad visi susi
rinkusieji turėjo^ skubintis namo, 
kad . paspėti prie darbo. Be 
to, ir prie svarstymo šių klausi
mų susirinkusieji buvo neprisiren
gę, nes nieks iškalno nežinojo, ko
ki klausimai iškils. Bet mano nuo
mone panašus susirinkimai turė
tų būti kuodažniausia, nes juose 
lavinasi žmogus, o susidurdamas 
su kitokiomis nuomonėmis pamato, 
kad ir kiti toki jau žmonės.... 
O tas, kaip patėmijau, musų kai
mo jaunimui butų labai sveika. 
Gaila tikK kad nebuvo jokių žinių 
iš Kalvarijos ir iš didesniųjų pu
sių Marijampolės ir Naumiesčio 
pavietų. O įdomu butų girdėti, 
ką ir jie veikia.

Vienas iš tų pačių. 
. (“L. U.”).

Iš NICO, į 
Kuršo gub.

Neseniai nuskendo juroje 4 žve
jai, kurie vežė iš Prūsų degtinę. 
Mat, degtine pasišildžius, nebega
lėjo gerai laivelio valdyti. Lai
velis apvirto ir visi prigėrė. Trįs 
jauni vyrai; ketvirtasis paliko 
žmoną su ketvertą mažučių.

Nuo naujų metų pas mus jau 
devintas panašus atsitikimas.

Čia toji degtinė prasiplatinusi 
iš dviejų priežasčių: viena — 
žvejai daug parveža iš Prūsų pi
gios degtinės; antra — kaip lig- 
šiol derlus metai. Žmonės, džiaug
damiesi, kad taip gera,-linksmina
si, o kuo? — degtine! }

Kuršo Paukštelis, 
(“šaltinis”).

Iš MINTAUJOS.
Neseniai parėjo žinia iš Ame

rikos, kad Mintaujos miestui tū
las išeivis . Amerikoj Fridmans, 
mirdamas, paliko banke 250000 
frankų labdarystes reikalams.

IŠ RYGOS. r
Provodniko pabrike liepos 25 d. 

iškilo gaisras kaliošų skyriuje. 
Baisus atsitikimas! Apdegė du 
darbininku: vienas degančiais dra
bužiais nubėgo iki pabriko vartų 
ir ten apalpo, kitas ant vietos ap
alpo. Ugnagesiai nugabeno juo
du į ligonbutį. Provodniko pa
brike labai didelės ugnies visai 
negali būti, nėsa yra įtaisyta auto
matiškas gesinimas: kaip tik tem
peratūra pakįla iki 40 laipsnių 
tuoj užplūsta vanduo ir užgesina 
ugnį. Provodnikietis.

Metalo ir vielų pabrike Etna 
dirba keturi šimtai žmonių. Di
desnė dalis lietuviai, bet taip nu
tautę, kad nuo lietuvio bėga, bijo
dami, kad tik nepakalbintų lietu
viškai kokiam latviui girdžiant. 
Norėdami pasirodyti, jog neesą lie
tuviai, bet lenkai arba latviai, iš
simokė kelis žodžius pasakyti ki- 
t a tau tiška L O jeigu paklausi apie 
“Rygos Garsą”, ar skaito kada, 
tai pirmas atsakymas: “Tai ką 
as\ skaitysiu, tenai nieko nėra”. 
O paklausk, ko reik, kad butų, tai 
patįs nežino. Tai, ištikro, labai 
liūdna.

Suėjus pabrike pusryčių arba 
pietų laiku, kitataučiai kalba, ką 
skaitę laikraščiuose, kas kur gir
dėti, o musų vargdiėniai-lietuviai 
to nedaro — jie kalba, kokioje 
aludėje gėrė, kur girtas per spran
dą gavo arba kur išmetė laukan 
iš aludės. Tai visa kalba, turint 
valandą laiko. Turiu da pridurti, 
kad tarp lietuvių daugumas dar 
skaityti nemoka. Juk mes turime 
geriausią motiną nemokančių — 
“Žvaigždės” draugiją: jinai pri
ima. nemokančius, 0* išleidžia mo
jančiais, tik reikia kreipties prie 
jos. Ji išmokins ir mažus ir di
džius. Mokyties ne gėda, bet ne
mokėti tai gėda! . V. Nolis.

Pirmadienio naktį /kilo.\gaisras 
Ricerių gat Na 121. Iš miego 
pabudę gyventojai pamatė, kad 
laiptai jau liepsnoje ir, nesulauk
dami ugnagesių pagelbos, pradė
jo šokti pro langus laukan ir to
kiu badu 5 žmonės sunkiai susi
žeidė, o viena moteriškė, Oną 
Videikienė, 30 metų, ligonė, nega
lėjo gelbėtis, iki jau patįs ugna
gesiai ją pusgyvę neišnešė iš de
gančio namo.

Nelaimingąją tuojau nuvežė H- 
gonbutin, kame ji ir numirė. Pasi
liko 4 maži vaikai ir-vyras, vago
nų pabriko darbininkas.

(“R. Garsas”).

MERGAIČIŲ PROGIMNAZIJA 
TELŠIUOSE.

Greit prasidėt • treti metai gy
vavimo Narutavičienės mergaičių

progimnazijos Telšiuose. Kiek jų išdirbtos ir visuotino susirin-
buvo kliūčių, kiek vargo, kiek rei- kimo patvirtintos rezoliucijos rei
kėjo prisiklausyti liežuvių įkrnSF ikalauja, kad žmonių švietimas bu-
jams tos mokyklos! Visi šaukia
me, kad esame tamsus, neapšviesti, 
lirkur čia bus ta šviesybė, kad mu
sų kūdikystės žiburiai — musų 
motinos — yra tamsybėse ir prie
taruose paskendę, kad mes taip 
maža teturime mergaičių moky
klų. Kad apšvietimas kiltų, prie
tarai nyktų, musų tauta tolyn ženg
tų, būtinai reikia apšviesti mergai
tes, busimąsias motinas, mūšų mo
kytojas ir auklėtojas. Vyrų ap-
švietimui mes turime maža mo‘ 
kyklų, o mergaitėms dar mažiau. 
Dažnai girdžiu kalbant: kam čia 
leisti mergaites Narutavičienės 
progimnazijon, juk iš jų nebus nei 
kareivių, nei kunigų.

Kunigų mes turime užtektinai, 
o apšviestų motinų ir su žiburiu 
nerasi; o jos išaugintų ir be mo
kyklų šviesius žmones, atrastų lai
ko pramokyti savo vaikus rašyti 
ir skaityti, įkvėptų šviesos troški
mą, doros supratimą, artimo ir 
tautos meilę greičiau, kaip šviesus 
tėvas greta prietaruose peskendu- 
sio^ motinos. Tokia Narutavičie
nė daugiau padarys su savo mer
gaičių progimnazija Žemaičiams 
nekaip visas vyrų būrys.

Gaila tiktai, kad Narutavičienės 
progimnazijon Telšiuose susirinku 
ypatingai 'miestietės ir mergaitės 
iš artimiausios apygardos, o toli
mesnės, tamsesnės Telšių pavieto 
parapijos neturi savo kandidačių.

Esame partekę; kiekviename so
džiuje atsiras 2—3 ūkininkai, ku
rie vietoje duoti savo dukterims 
šimtines ir tūkstantines dalis ga
lėtų leisti jas mokyties; tokiu bo
du atiduota dalis sugrįžtų šimte
riopai kaip pačioms mergaitėms, 
taip ir musų kraštui.

Kam rupi apšvietimas, kas nori 
sulaukti savų mokytojų, o ne sve
timtaučių, tas tegu! siunčia savas 
dukteris Tetšiuosna Narutavičie
nei į darbą, arba tegul kursto tur
tinguosius savo pažįstamus leisti 
mergaites mokyties; tada užimda
mi visas vietas progimnazijoj vie
nomis musų dukterimis ir seseri
mis, kurioms Narutavičienės pro
gimnazija yra paskirta, sulauksi
me trumpu laiku šviesių mokyto
jų musų vaikams ir tuo išreiksime 
musų padėką p. Narutavičienei už 
jos garbingą darbą. Gerbiamieji 
kunigai, kurstydami tėvus leisti 
mergaites į mokyklas, turi progą 
parodyti atvirai, ar jiems ištikro 
rupi musų krašto apšvietimas, ar 
jie rūpinasi tuo tiktai dėl svieto 
akių.
, Jei mokyklos nėra per pilnos, tai 

morališką atsakomybę metu ant 
musų atšalusių kaimo inteligentų, 
gyvenančių tarp žmonių musų ex 
profesione mokytojų-kunigų.

M. Veįtas. 
(“Lietuvos Žinios”).

PRIE STAČIATIKIŲ “BRO
LIJŲ SUVAŽIAVIMO.

Rugpiučio 2, 3 ir 4 d. Vilniuje 
buvo stačiatikių “brolijų” suvažia
vimas. Susirinkusieji tarėsi, kaip 
čia geriau organizavus kovą su 
katalikybe, kuriuo tai tikslu tas 
suvažiavimas ir buvo sušauktas. 
Tariaus pasirodė kas kita. Kaip 
yla iš maišo išlindo politiškas su
važiavimo pagrindas. • Suvažiavi
me mažne visai nebuvo kalbėta apfe 
stačiatikių bažnyčios reikalus, apie 
tai, kokios priežastįs verčia tuos 
pačius pravoslavus mainyti savo 
tikėjimą, nebuvo kalbėta nei apie 
tai, kas reikia daryti, kad pakelti 
savo bažnyčios autoritetą, kad tik
sliau ir pasekmingiau skelbti savo 
mokslą. Už tai daug ginčitasi dėl
to, kaip pasekmingiau organiza
vus kovą su kitataučiais, kaip ge
riau pavedus šio krašto rusinimo 
politiką ir kaip pagalios paėmus į 
savo rankas politiškojo ir ekono- 
mrikojo šio krašto gyvenimo va
deles. Paklausykime tik, ką kal
bėjo šio suvažiavimo stulpai. Ži- 
nomasai Maskvos rusų sąjungos 
veikėjas, archimandritas Makari- 
jus, pasakė: “Laikas mums pa
busti ; laikas stoti kovon ir ginti 
šiame krašte po kojų pamintas ru
sų teises ir riisų valstybiškumą. 
Priėjo prie to, kad mes rusai tu
rime gintis nuo kitataučių pris
paudimo. Seni Vilniaus akmens 
aplieti stačiatikių kankintinių krau
ju, o tuotarpu dabar čia stovi pui
kios katalikų bažnyčios, kurių vie
toje turėtų būti milžiniškos stačiati
kių cerkvės”. Durnos narys Za- 
mislovskis aštriais ir smarkiais žo
džiais peikė vyriausybę, kuri, įneš- 
dama Dūmon ir palaikydama są
žinės laisvės įstatymo sumanymą, 
tuo pačiu griauna stipriausius rusų 
tautos pamatus ir pataikauja ki
tataučių norams. Pagalios sekd-

tų vedamas stačiatikių bažnyčios 
ir rusų tautiškumo dvasioje; kad, 
įvedus šiame krašte žemietijas, ru
sams butų užtikrintos “prideran
čio J’ jiems teisės; kad šio krašto 
gyventojams pasams valstiečiams 
butų duota žemė ;kad butų įsteig
tos smulkiojo kredito ir skolini
mo-taupomosios draugijos, kurios 
šelptų rusus valstiečius; kad vy
riausybė rūpintųsi padauginti ru
sų žemvaldžių skaičių šiame kraš-
Je, o stengtųsi - sumažinti lenkų 
žemvaldžių įsigalėjimą; kad žemės 
tvarkomosiosę-komisijose butų ma
žiau lenkų, o daugiau rusų, ypač 
šventikų; kad pagalios vyriausy
bė remtų ir, šelptų rusų šio krašto 
brolijas (bractva), kurios tik vie
nos tegalinčios aplaikyti čia rusų 
tautos pozicijas. Iš viršminėtų 
kalbų ir rezoliucijų aišku, kas dau
giau rūpėjo rusų “brolių” (brost- 
vininkų) susivažiavimui: tikėji
mas ir jo palaikymas ar krašto ru
sinimas ir “savotiškoji” (nišų są- 
jungiečių) politika?

Kas iš to išeis, parodys arti
miausias laikas. Pagyvęsime — pa
matysime.

(“Lietuvos Žinios”). \ .

I§ BUENOS AIRES, ARGEN
TINOJ.

Darbai čia eina gerai, visur gai
limą gauti darbas; be darbo lie
tuvių nėra. Negerai vien, kad mu
sų broliai nesirūpina pagerinimu 
savo būvio, o vietoj to gerai sre
bia degtinę ir ž(ų. Laikraščių ma
žai skaito^ knygelių negalima įkal
bėti, kad pirktų. J. Pauga.

15 AMERIKOS.
PAVYDINTI aVIENS KITAM 

TIRINSTOJAI.
Sydney.fN. S. Atkako čia per- 

dėtinis Peary Arctio Klubo pasi
tikti pagarsėjusį šiaurių tirinėtoją, 
prisigriebusį prie šiaurinio žemga
lio Peary. Jam pranešė, jog be 
abejones apvaikščiojiman Hudson- 
Fultone sukaktuvių bus užkviestas 
ir Pearyo laivas Roosevelt ir Dr. 
Cooko laivas John P. Bradley. 
Perdėtinis kiinbo apreiškė, jog jei
gu Cooko laivas dalyvaus iškilmė
se, tai Pearyo laivas jose ne daly
vaus. Mat koks pavydumas viens 
kitam viešpatauja terp Amerikos 
tirinėtojų; nieko panašaus terp eu
ropiečių nebūva: ten mokslas sto
vi augščiau už asabtšką garbę. 
Peary įkalba ne tikėti Dr, Cookui, 
kadangi jo liudininkai ytatik du 
prie žemgalio keliavę eskimai. Bet 
kaip paduoda, pasiretadamas ant 
paties Pearyo pranešimo, Paryžiaus 
laikraštis. “Matin” ir Peary nuo 
88’ šiaurinės platumos prie žem
galio keliavo tik su vienu baltpar- 
viu, kiti ten ėję buvo feipgi eski
mai. Dar abiejų tirinėtojų do
kumentai ne ištirti specijalistų^ 
o jie jau pradeda terp savęs piau- 
tiesi. Už ią^_pąvydumą ir nieki
nimą konkurento daugumas Eu
ropos laikraščių ypač peikia Peary, 
nes jis yra užpuoliku.

VARŽOSI DR. COOKO RAS
TUS.

Amerikos knygų išleistojai atsi
šaukė prie Dr. Cooko, kuris sako 
jog pirmas prisigriebė prie šiauri
nio žemgalio ir siūlosi išleisti ap
rašymą jo kelionių. Už raštą siū
lo didęsnį užmokesnį negu kam 
nors iki šiol mdcčta.

NUMIRĖ DIDŽTURTIS.
Į. Arden, N. Y. Savo namuose 
Tower Hill, netoli čia, 9 d. rugsė
jo pasimirė didJturtis, organiza
torius gelžkęlių '^kompanijų, Ed- 
ward H. Ffarrifrian. Gimęs jis 
1848 metuo^U. ;/Tėvas jo buvo 
protestonišktPpdstdriu. Paliko jis 
apie 100 milijonų doliarių turtų..

| aa b 
SCRANTONTETIS VYSKUPU, 
’ Scranton, Ta. 'Zokoninkas pas- 
stonistų ordefto iŠ' čia, kun. Feliks 
A. Ward, likbsr paskirtas vyskupu 
ant Filipinų balų. '

IR VĖL DIDELI TVANAI.
Respublikoj” Mėxico, valstijoj 

Oaxaca užgimė didėti tvanai. Cu
kraus pliantaci Jbb ir malūnai Jomil- 
tepec apskrity) tvanų išnaikyti. 
Tvanuose prigėrė daug pliantacijų 
daobininkų. Manio, kad 100000 
žmonių tvanuošė žuvo visi turtai. 
Kiek išviso pražuvo žmonių, dar 
nežinia.

' PRIGĖRĖ PIENE.
Werby, Wis. Ant farmos C. T. 

Gilbert, nepatėmijUs tėvams, į pieno 
katilą įpuolė jų 18 mėnesių duktė 
lt prigėrė. *'

SAUGOJA GROMATNEŠIUS.
Washington, D. C. Vyriausia

sis krasos už veizėto jas išleido pa- 
davadijimą, paliuosuojantį gromat-

Paskui priminė Valparaiso studen
tus. Nurodė, kad jie yra sun
kiausiose sanlygose, vienok ver
žiasi prie mokslo. Dėlto nereikia

IŠ PHILADELPHIJOS, PA.
Lietuvių Laisvės Kliubas, kuris 

pereitą žiemą perstatė tragediją 
“Živelė”, dabar jau darbuojasi ir

nėšius nuo nešiojimo laiškų ir siun
tinių į tokius namus, kur yra kuo
sai laikomi pikti šunes.

NELAIMĖS ant GELŽKELIŲ.
St Joseph, Mo. Netoli nuo čia 

susimušė du prekių traukiniai. 
Prie to likosi užmušti trįs slapta 
važiuojanti trampai.

Lincoln, Nebr. Netoli stacijos 
Burmham pasažierinis Chicago, 
Burlington & Quincy gelžkelio 
traukinys susimušė su gabenančiu 
galvijus traukiniu. Prie, to dvi 
ypatos likosi užmuštos, o devynios 
sunkiai sužeistos.

Missoula, Mont Prie čianykš- 
čios gelžkelio stacijos susimušė 
du traukiniai. Prie to dvi ypatos 
likosi užmuštos, o trįs sunkiai ap
kultos.

?--------------------į ’

GAISRAI.
Cleveland, O. Sudegė čia krau

tuvės Fred G. Clark Oi! Co. 
Nuostolius gaisro padarytus skai
to ant 25oodo. Viol.

St Paul, Min. Sudegė netoli 
čia ville Roberto Walsho. Ug
nyje pražuvo trejatas vaikų.

jų pamiršti.
Publika paaukavo valparaisie- 

čiams 9 dol
Pabaigus vakaro programą, p. 

Ivanauskas nufotografavo kalbė
tojus, dainininkus, dekliamatorius, 
o teipgi ir kun. Klenaucką. Tar
puose prakalbų dainavo vyrų' cho
ras. Chorą vedė jaunasis vargo
nininkas p. Viešniauckas. Nepras
čiausiai sudainavo “Lietuva tėvynė 
musų”.

Gražiai dainavo kvartetas, ku
riame dalyvavo ir senasis vargo
nininkas p. Kvedaras; ypač gra
žiai išėjo: “Ant kalno karklai siū
bavo”. Gerai dekliamivo p. Kat- 
ryna Venckiutė, studentė Chicagos 
Art Instituto. Publika užsilaikė 
mandagiai. Ji buvo užhypnotizud- 
ta prakalbomis, nes kalbėtojai ži
nojo ką kalba., o teipgi užgavo 
jausliausias stygas lietuviškos vi
suomenės ....

Ant rytojaus nuėjau į lietuvių 
bažnyčią. Kunigas pamokslą Sa
kė. Nusistebėjau. w Vietoj keiks
mų, gązdinimų pragaru ir teip jau 
išgązdintų žmonelių, išgirdau tik
rai protingus žodžius kun. Kle- 
naucko. Kalbėjo jis apie reališ- 
ką gyvenimą lietuvių, jų- ydas. 
Nurodė priežastis suardymo porų

Iš DARBO LAUKO.
Pereitą sanvaitę Jungtiniuose 

Valsčiuose buvo 191 nusibankruti- 
nimas, ąrbą ant 25 daugiau negu 
užpereitą.

f Pittšburg, Pa. Pasibaigė strei
kai Pressed Steel Car Co. dirbtu
vėse McKees Rockse. Darbinin
kai priėmė kompanijos pasiūlytas 
išlygas ir sutiko tuojaus grįžti dar
ban.. į . J- . .

f Pittšburg, Pa. Pasibaigė 
streikai darbininkų Pressed Steel 
Car Co. dirbtuvėse McKees 
Rockse. Prie darbo sugrįžo 6000 
darbininkų. 500 streiklaužių gar
laiviu išgabenta. Rando tirinė- 
tojai, kurie tirinėjo apkaltinimus 
kompanijos, buk ji su prievarta 
vertė dirbti suviliotus darbininkus, 
apreiškė, jog nerado ganėtinų dą- 
rodymų, kad kompanija butų tą 
dariusi, todėl jos teisman ne gali 
paduoti.

LIETOVIAIHERKOJ.
Iš AUBURN, ILL.

Yra čia trejos anglių kasyklos, 
vienose ne dirba, dviejose dirba 
po 3 dienas sanvaitėj. Iš kitur 
pribuvusiam sunku darbas gauti. 
. Lietuvių yra čia 17 šeimynų ir 
apie 30 pavienių. Apšvietimas 
jų stovi ne augštai. Laikraščius 
mažai kas skaitą Ateina čia 5 
egz. “Lietuvos”.

StanisL Vasilevski.

I§ KENOSHA, WIS.
Rugsėjo 4 d. vietinė 212 kuopą 

S. L. Ą. parengė, bažnytinėj salėj, 
vakarą su prakalbomis, dainomis 
ir dekliamacijomis. Kalbėtojai bu
vo svečiai. Pirmas kalbėjo jau
nas vaikinas iš Waukegan. .Jis 
trumpai peržvelgė Lietuvos istori
ją. Matyt buvo gerai prisirengęs; 
kalba buvo aiški’fr visiems supran
tama.

Antras kalbėjo Dr. A. L. Grai- 
čunas iš Chicagos. Kalbėjo jis 
apie apgailėtiną ir pražūtingą var
tojimą svaiginančių gėralų. “Al
koholius”, kalbėjo jis, suardo or
ganizmą kiekvieno žmogaus, daro

šeimynose.... Burdingieriai, gir
di, pasilikę namuose pradeda vai
šinti jauną šeimyninkę alum, kal
ba šlykščius žodžius. Su laiku 
tokiu budu moteris ištvirksta, tą
syk nebėra sątaikos, meilės apsive-

rengiasi'užkviesti Miką Petrauską, 
(užkvietimui jau išrinktos atsakan
čios ypatos).

Nors čia lietuviai išsisklaidę į 
partijas, bet turime viltį, kad pri
buvus Petrauskui, pasiseks susivie
nyti ir visiems darbuotis bent mu
zikos srityj, suėjus geriau susipažin
ti. Bet reikia mums visiems: tąu- 
tiečiams, socijalistams, laisvama
niams, bažnytiniems rištiesi į krū
vą. Tuom palengvinsime darbą 
mokytojui, ir patįs pasirodysime 
žmonėmis, ir darbas atneš dides
nius vaisius. Jeigu nesusivierty- 

rsime, vis vieni į kitus kreivomis 
akimis, su pavidėjimu žiūrėsime, 
tai bus gaila tik triūso minėtąm 
Kliubu, ir pribuvus Petrauskui, ne
bus galima nieko gero veikti. Lie
tuvių muzikantų, grajijančių . aįnt 
įvairių instrumentų yra čia die
tas būrelis; jie iki šiam laikui jir 
buvo pasidalinę į partijas, ir nuo 
seniai vieni į kitus žiurėjo su pįa- 
vydėjimu, bet šią vasarą pasisekė 
sueiti vienon kuopon, kurią pa
vadino:(“Pirmas Lietuvių Phila- 
delphijoj Orchesthas ir Benas”. 
Šita kuopelė lietuvių muzikantų 
susideda iš labiau išsilavinusių, yra 
terp jų galinčių pagrajyfi sunkesnes 
kompozicijas. Tai pribuvęs Pet-

dusiųjų gyvenime: Ragino lietu
vius prie blaivystės, apšvietos. 
Kalbėjo visopusiškai lygiai į vi
sus. Nematė jis čion nė socijali- 
sto, nė ' anarchisto, nė tautiečio, 
ateisto ar klierikalo.... Aš nees- 
mi entuzijastu, bet koksai tai ma
lonus jausmas šildė man krutinę. 
Šita vieta priminė man vakarienę, 
parengtą priėmimui p. M. Petraus
ko. Mačiau ten socijalistus, ap- 
sisagusius raudonais ženkleliais, 
tautiečius, laisvamanius, katalikus 
— žodžiu, žmonės visokių pažiū
rų. Juos rišo ir vienyjo galinga 
daina ypatoj p. Petrausko.

Kenoshoj gi gal juos rišo in* 
stinktas bendro darbo tautos la
bui?.... Luominė kova neišven
giama. Gims žmonės visokių pa
žiūrų, gims partijos. Kova tęsis. 
Bet galingą ta tauta, kurios nariai 
rišasi krūvon bendruose tautos rei
kaluose. Apšvieta reikallhga. Be 
apšvietos ar socijalistas, tautietis, 
katalikas negali būt pavadintas 
tikroj prasmėj, nes neapšviestas 
neturi ypatiškų principų jų nesu
pranta; jis nežino kuomi yra — 
jis eina ten, kur jį vėjas neša, 
kur traukia visoki rėksniai, fanati
kai. 4 Jurgvaikis.

IS MILWAUKEE, WIS.
Nors lietuviai mažesniais ir di

desniais būreliais išsisklaidę po 
.Amerikos miestus, bet svetimtau
čiai, ne matydami jų tautiško be- 
sidarbavimo, jų visai gana ilgai 
nepažino, ir valdžios gyventdjų 
sąskaitose lietuviai visai ne pami
nėti, lyg kad jų visai Amerikoj ne 
butų. Bet pastaruose laikuose jau 
kitaip išrodo, nes lietuviai, taip 
kaip ir kitos kultūriškos tautos, 
pradėjo dirbti. Šiek-tiek ir sve
timtaučiai atkreipė akis į musų 
darbus. Bet ne visur lietuviai pa
sirodė su tautiškais darbais.

Štai Milwaukęej daugiausia lie
tuviai ištautėję, sulenkėję, žodžiu 
sakant visai nebenori vadinti save 
tietuviais. Mat čia trūksta lietuvių 
pirmeivių, kurie panorėtų kelti ki
tus iš miego, traukti prie lietuvy
stės. Tik neseniai čion atsirado 
vyrukai, kurie griebėsi darbo.

29 d. rugpiučio, py pasidarba-

rauskaš rastų ir Čionai medegos 
sutaisymui- geresnio orchestroj 1

“Blaivos Jaunuomenės Apšvie- 
tos Draugija” kuri šią vasarą su
taisė chorą, ir laivines dainavime 
per ištisą vasarą, kada kitos drau-
gijos, užstojus karštoms dienoms 
atideda vo darbą žięmai, rengia 
ateinančiam spalio mėnesyj kon
certą. Tikimės, kad lietuviai ant 
to pirmutinio koncerto nepatingės 
atsilankyti, ir paremt vienintelį piel- 
tinėj miesto daly chorą.

Dzūkelis.
' - ! ■ I

I§ SMITH LANDING GREEN,
N. J.

! Lietuvių yra čia 25 šeimynos, O 
pavienių apie 30. Yra čia pašei- 
pine §v. Antano draugija. Sąna
rių turi 50. Pereituose metuose 
kasoj turėjo 800 dol., išmokėjo 
700 dol. Sąnariai ligoj gauna poi 
5 dol. sanvaitėj, o posmertinės po 
10 dol nuo šimto (ar nuo šimto 
doliarių turimų kasoj? Red.). 
Yra čia lietuviškas saliunas, vie
nas mėsininkas, ir vienas krautuvi
ninkas. Yra čia 3 cemento dirb
tuvės ir ledaunė. Lietuviai dau
giausiai dirba ledaunėj.

Antanas Luzeckis.

‘ I§ BURLINGTON, N. J.
Darbai eina čia ne blogai, bet 

iš kitur atvažiavusiam darbas sun
ku gauti Nąjač neturinčiam čia pa
žįstamų .ir tiems, kurie bosam? 
ne duoda magaryčių. Uždarbiai 
visose dirbtuvėse ne dideli, o šil
kų dirbtuvėj paprastai nutraukia 
po 50 ir 80c.sanvaitėj; bet jai 
darbininkas stačiai reikalauja už
dirbtų centų, tai atiduoda kitą su- 
batą.

Lietuvių ir.lenkų yra čia pusėti
nas buris, bet jų apšvietimas .ant 
žemo stovi laipsnio, jie paskendę 
fanatizme ir prietaruose. Lenkai, 
šįmet gavo kunigą ir dabar nori 
statyti bažnyčią. Lenkų kunigas 
renka aukas, vaikščioja po lietu
vių gyvenimus ir po saliunus, pri
eina net prie miegančių ir prašo 
po 10 dol. iš kiekvieno: po tiek, 
girdi, kiekvienas gali duoti. Tūli 
lietuviai nedavė, manydami, kad 
lenkai už lietuvių pinigus pasista
tys sau bažnyčią, o lietuviai visgi 
joje neturės savo kunigo; pasimel
sti galima nueiti ir į airių bažny
čią. Tą jie reikalaujančiam aukų 
lenkų kunigui ir pasakė. Užtai, 
žinoma, kunigais užsirūstino ir

jį netinkančiu kokiam nors darbui vimą drg. J. Druco tapo įkurta ^9 rugpiučio per pamokslą tuos 
Alkoholius svarbiausia priežastis lietuviška draugija vardu “Vie- lietuvius labai išbarė; liepė tokių,
nelaimių, skurdo, neturto, doriško 
nupuolimo. Alkoholius žudo ir 
silpnina čielą tautą, nes vaikai, gimę 
iš tėvų girtuoklių, būva tankiau
siai išsigimėliais (degeneratais), 
prasižengėliais, nes jie ateina ant 
svieto jau užkrėsti baisia liga. Al
koholis pražudo talentus, tvirtus 
protus — žodžiu, jis stabdo kul
tūrišką pasikėlimą tautos....

Trečias kalbėjo p. F. A. Golo- 
bidtis iš Mdros Parko. Jis nu
piešė istoriją S. L. A., kalbėjo apie 
milžinišką vertę minėtos organi
zacijos lietuviams ir ragino visus, 
neveizint pažiūrų, rišties prie.jos. 
Toliaus kalbėjo apie lietuvių iš
tvirkimą, vartojimą svaiginančių 
gėralų, besišafinimą nuo apšvietos^ 
Užbaigė godžiais: “Tėvynėj lie- 
tuvaitės pina darželiuose rūtų vai
nikėlius, o Amerikoj lietuvaitės pi
na vainikus- iš butelių su alum”.

nybė”. Mieriai daag kuom nesi
skiria nuo kitų progresyviškų 
draugijų. Viskas gana geroj tvar
koj vedama. Toji draugija tautiš
ka, jos negalima pavest kokiai ki
tai organizacijai arba kokiai šėkui.

Taigi darbas jau prasidėjo. Rei
kia tik ne nuilsti, bet toliau dirbti. 
Milwaukees lietuviai kviečiami 
remti darbą. Šmėkla.

15 AUBURN, ME.
22 d. rugpiučio čia buvo pareng

tos prakalbos. Pov. Kurpickas 
kalbėjo apie darbininkų reikalus 
ir sunkų jų padėjimą lygiai Lietu
voj kaip ir čia Amerikoj. Kalba 
jo susirinkusiems patiko. Susitvė
rė Aia iš 15 narių kuopelė L. S. 
S. Kuopelė žada darbuotiesi to
liau. Geistina tik kad prie jos pri
sirašytų daugiau lietuvių.

'zidriušis.

kurie pinigų neduoda, neina į baž
nyčią, žinoma į jo bažnyčią, ku
rie neklauso ir ne myli kunigų, nė 
ant boardo ne laikyti, nes, girdi 
su tokiais ir susitikti baisu. Ne
bus mat baisu, kadangi toki jam 
pinigų ne duoda! Jb keikia tuos, 
kurie jam pinigų neduoda, bet ko
dą ue keiki* tų, kurie salžunuose 
riogso, o pasigėrę skersioja po 
gatves, mušasi Tokių yra čia 
pakaktinai lietuvių.

27 d. rugpiučio penki lietuviai 
naktyj pradėjo laidyti akmenis per 
langus į paleistuvystės namGŠ, 
Juos užtai suareštavo, bet tuojau# 
paleido.

29 d. rugpiučio S v. Kazimiera 
Kliube kilo muštynės. IJibiausiai 
nukentėjo G. Adomaitis, kurs pa- 
nedėlio ^ktyj ir mirė Hgonbutyj. 
Jis paėjo iš Kauno gubernijos, 
Vieržintų parapijos, turėjo 30 me-



į ant kompanijos žemės vertės $600. 
Pragyvenimas ant mėnesio čia at
sieina $25.00. V. P.

tų. Kiti dar serga. Dabar eina 
tirinėjimas. Trįs buvo suareštuoti, 
bet juos paleido. Kaip tas pasi
baigs, nežinia. Čia ir Kliubo ne
galima išteisinti, kam leidžia gerti. 
Argi ne geriau butų, vietoj rudžio, 
įrengti knygyną?

Kunigo draugas.

Iš SO. OMAHOS, NEBR.
24 d. nigpiučio buvo čia pareng

tas teatras. Atlošė komediją ver
stą iš lenkiškos kalbos “Dėde at
važiavo”. Pamatyti lošiir|ą, ka
dangi tai buvo pirmas čia lietuviš
kas teatras, susirinko nė tik lietu
viai. bet buvo anglijonų ir lenku
čių. Žmonių prisirinko pilna sve
tainė. Atsidarius scenai, susirin
kę suplojo delnais. Lošėjos bu
vo: Jadvyga Zalpytė, Ona Jab- 
lonskiutė, Dėdė buvo Silvestras 
Vingeras ir kiti (gaila, kad ro
lių paskirstymo iš rašto negalima 
suprasti. Red.).

Susitvėrė čia , teatrališka kuopa. 
Iš pelno 5 dol. paskyrė bažnyčiai. 
Vietinis kunigas visus ragina pri
sidėti prie teatro kuopelės. Neuž- 
ilgio rengiame^kitą labai juokingą 
perstatymą (bet kokį? Red.).

Angliškiejie ir lenkiškiejie So. 
Omahos' laikraščiai labai išgyrė 
musų' teatrą. Jie išsitaria, jog 
netikėjo, kad lietuviai galėtų su
rengti tokius gražius perstatymus.

Buvęs.

9-~W val- ”$2.50—3.00. Pra
gyvenimas atsieina $20—25 mė
nesyj. :■ '

Pačiame Seattle yra šešios lie
tuvių šeimynos, o iš viso: vyrų 
27, moterų 6, vaikiukų 4, mergai
tės 6, suaugusios mergelės 2. 
Seattįe vienas lietuvis yra kri^u- 
3us, vienas šinkuoja gertuvėj, vie
tas dirba prie namų statymo, kiti 
dirba įvairiose darbo vietose, vie
nas dirba prie barzdaskučio.

Čia yra lietuviška Draugija D. 
L. K. Gedimino, kariu ir 112 kuo
pa S. L. A. turinti sąnarių apie 
100. Turto turi apie $1000. Į ši
tą draugiją priguli lietuviai ir iš 
tolymesnių kaimelių. Kaip pasa
koja, tai 4 d. liepos ir Kalėdų lai
ke į Seattle susirenka lietuvių vy
rų apie trįs-keturi šimtai iš miškų, 
ir pusės metų uždarbį palikę į kė
lės dienas, vėl grįžta į miškus.

Seattle keturi
namus su žeme vertės $19500, su 
$3000 skolos.
nuotoj vietoj, taisymas gatvių ga
na brangiai atsieina, nes vietoms 
apie 20 pėdų turi per griovius iš
pilti, kitur kone tiek turi nukasti. 
Dabar šitas miestas gana sparčiai 
auga, ypač jį pakėlė parengta 
Alaska-Yukon paroda. Prie pa-' 
kėlimo viso Pacifrco pakrančių pri
sideda ir pati Alaska. Žemės kai
na priemiesčiuose *ir mieste kįla.

v. P.

IŠ RAVENSDALE, WASH.
šitame kaimeli j e lietuvių yra 

trįs šeimynos ir 3 pavieni, ij viso: 
vyrų 6, moterys 3, vaikiukai 5, 
mergaitės 2. Uždarbiai: už 8 
valandas darbo $3 ir 3.60 dirbant 
nuo , 4ienU- Pragyvenimas ant 
mėnesio $25. Dabar čia dirba tik 
pdse laiko, tai gi apie 11—12 dienų 
mėnesyj. V. P.

IŠ CUMBERLAND, WASH.
šitame kaimelyj tik dvi lietu

viškos šeimynos: vyrai 5> moters 
2. vaikiukai 2, mergaitės 4. \ yrai 
visi dirba anglių laužykloje, ku
rios yra už 1 % mylios. Kitokių 
darbų čia nėra. Vienas lietuvis 
turi savo grintelę vertės apje $500 
be žemės, žemė ant. kontrakto, su
tarta 15 .metų mokėti po vieną 
dohbrį. » >

Daugumas lietuvių, užklausus, 
ar savo grinčią turi, ar samdo, bi
jo prisipažinti, mano, gal reiks 
koki netikėti mokesčiai mokėti.

V. P.

Iš ENUMCLAW»2WASH.
Lietuvių čia yra tik dvi šeimynos 

ir 7 pavieni, viso: vyrų 9, maters 
2, vaikučiai 2, mergaitės 2. Du 
lietuviai turi savo namus su žeme 
vertės apie $7000. Čia yra tik me
diniai darbai: išpiauja gontus, yra 
ir lentų obliavimo dirbtuvė. Už 
10 valandų darbo moka $2.25. 
Pragyvenimas ant mėnesio atsieina 
nuo $16 iki $20.. Lietuviai visi 
dirba minėtose dirbtuvėse. ra 
čia dvi gertuvės. Už laisnius jos 
moka ant mėtų tik $300. V.P.

Iš EVERETT, WASH.
Čia yra tik viena lietuviška šei

myna ir du pavieni lietuviai, vie
nas lietuvis turi savo namus ver
tės $4000 be skolos, 
popieros dirbtuvėj, 
darbd gauną $2.50 .
mas atsieina apie $20—25 mėne
syj. ’ V. P.

M «"

to-

1*

lietuviai turi savo

Seattle stovi kal-

Vyrai dirba

Pragyveni-

is visur.

už jas Prašų lietuviams krinee-.^ vjsų yra vcrtS; Us

mieste Brescia, atsi

California: Eureka, 
Angeles, Marysville, 

San Bernardino, San 
Francisco, San Jose,

išbuvę 
Šiuose 

daromi 
dieną: 

Mobile,

pašą pasmerkė kalė- 
metams, Adcnos gi 
išteisino.

choras
Chicagos vargoni-

jos pritarėjų marška sutankės, o 
tyroji daina tikrai plaus nevalu
mus šėmosios minios, blykįs ir 
bulius jąją. £

Keisti ir jo mokiniai!
Jų draugai ir pažįstamiejf, 

dienos darbo, patogiai sau sisitel- 
kia pas barą savo gerbiamo tautie
čio, arba, ir namon parsinešę pan- 
/{•-kitą, meiliai pasivaišina, nuošir
džiai pasižabalioja apie M e ges ir 
Meres, o dažnai ir prie alučio 
pasiguodžia ir draugija pastarųjų; 
pažįstamosios ir draugės, jeigu 
Dianai jas užmiršta, puikiai išplau
kia kaip gulbės (dievaži, tai tie
sa!) ant gatvės kerčios, bene nu
žiūrės mandagesnį Afaiką ar Džio
vą (ne tą, ką ligą vadina!), o 
dažnai tokiuose atsitikimuose gud- 
taimią dievaitis joms prijaučia;— 
j irgi pats, lyg žydai šabasvakariais 
į škaląs susispietę, spangso į ko- 
kius-tai ženklus, kuriuos gaidomis 
vadina, šneka apie kokius-tai rak
tus, gamas, o ant popieros, buož
galvių prisirašę, minavoja bemo
lius, tercijas, akordus ir kitokias 
nesąmones. O jug draugų ''ir drau
gių atvanga teip vili kaip iškal
bingoji čigonė!....

Bet jie j ieško kitokios atvan
gos; visai kitokios, negu Džiano 
ar Maikio pasilsys, negu Meres ar 
Megis gudtaimis. Fiziškojo pasil
si© valandoje jie jieško maisto sa
vo sielai, tokio maisto, kurs lavi
na jų protą, jausmą ir tobulina 
juos. Jie jaučiasi naudingą darbą 
beatlieką. ,

. Iš SOUTH PARK, WASH.
Šitas kaimelis nuo Seattle yra 

apie 6 angliškos mylios į pietus. 
Pirmiaus turėjo savo rėdą, šįmet 
tapo prikergtas prie Seattle.
“ Lietuvių čia yra penkios šeimy
nos, ir 4 pavieni, viso: vyrų 9, 
moters 5, vaikiukai 4, mergaitės 
3 ir 3 suaugusios mergelės. Sa
vastį turi tųs lietuviai vertės 
$11000 be skolos. Vyrai visi dir
ba Seattle prie visokių darbų. Už
dirba ui 10 darbo vai. $2.50— 
3.00. Pragyvenimas atsieina apie 
$20—25 ant mėnesio. V. P.

Iš GĘORGETOWN, VVASH.
Šitas kaimelis yra tarpe South 

Seattle ir South Park. Valdosi 
dar savistoviai, kol nepriskirs prie 
Šeattlė.

Lietuvių čia yra 3 šeimynos ir 
1 pavienis^ viso: vyrų 4, moters 
3, vaikai 3- Savastį turi trįs lietu
viai; ji verta $7000, be skolos. 
Vyrai dirba dirbtuvėse. Uždarbiai 
ant dienos $2.50—3.00. Pragy
venimas ant mėnesio apie $20.00 
—25.00. \ V. P.

IŠ FRANKLIN, WASH.
Čia buvo tik vienos anglių ka

syklos; toms pereitą metą užside
gus, išpradžių kompanija leido nie
kais, bet kada ugnis išsiplėtojo, 
reikėjo jas užmūry ti. Dabar kitą 
skylę kala. Dėlto darbininkų skait
lius sumažėjo, ir lietuvių vos du 
pavieni čia yrių ir vienas dar su 
lenke našle apsivedęs, tai ir pra
vardę perkeitė iš Kūkalio ant Ži
linsią, mat miręs lenkės vyras 
buvo Žilinski ~ (pravatdė Žilinski 
ne lenkiška, bet lietuviška. Red.). 
Čia yra ir akmenų malunaą. Prie 
akmenų malūno už 10 valandų 
darbo moka $2.50. Pragyveni
mas ant mėnesio čia atsieina apie 
$25.00. V. P.

IŠ BLACK DlAMpND, WASH.
Čia yra tik anglių kasyklos, ku

rios dabar dirba kas dieną Už
darbiai neprasti įpatingai neseniai 
pribuvusiems iš senos tėvynės, nes 
čia po du dirba. Toki gauna kro
vikų anglių į vežimus vietas. Už 
8 darbo valandas krovikai gauna 
$3’ mainieriai po $3.60; dirbanti 
nuo stukių, uždirba ir daugiau.

Lietuvių čia tik 3 šeimynos: 
vyrų 6, moterų 3, vaikai 2, mer
gaitė 1. Vienas turi savo namelius

SCENOS SEZONUI BESIAR
TINANT.

Aną vakarą užsukau į “Birutės” 
repeticijų butą. Radau tenai su
sirinkus gana dailų jaunimo būre
lį. Žinomasai Mikas, pasilypėjęs 
ant estrados, aiškino susirinku
siems apie gaidas, čia-jau priseg
damas ir platesnes žinias iš muzi
kos teorijos, kurių ne jeib-kur ga
lima išgirsti. Nors patsai nepažį1 
stu nė alfabeto muzikos, bet pa
aiškinimai apie gamtiškąją ir me
chaniškąją gamą ir man labai bu
vo įdomus. Malonu ir tikrai nau
dinga klausyti išguldinėjimų, ku
rie remiasi ant nuodugnaus paži
nimo dalyko. Toliaus pradėta dai
nuoti.

Žiūrint iš pašalies į mokytoją ir 
į jo mokinius klausant paaiškini
mų ir dainos, noroms-nenoroms 
veržiasi pakaušiu keistų įspūdžių 
ar minčių srovė....

Kogi, ištikro, jie nori?
Kągi, ištikro, jie veikia?
Kągi kiti apie juos mano?

Apie dainą, ir apskritai meną, 
šiandien jau pradeda plačiaus kal
bėti visuomenė, o ir darbininkų 
yra, kurie dirba meno srytyje. Ar 
tai butų tik nauja mada, ar kas 
rimtesnio ? Sunku įspėti; bet, vis
gi.... mada urnai pasiskleidžia! 
teip, kaip muilo burbulai: nuo pū
timo pritvinko, plykstelėjo, kad ir 
gana dailiomis varsomis, bet — 
Pak, tik srutų taškelius paliko! 
Šičiagi visai kitaip: dainos rėmė
jus gali dar ant pirštų skaityti. 
Aišku, kad čia ne muilenų burbu
lai, nes vargiai tvinksta. Ot, kad 
ir pas mus, Chicagoje: per 50 
tūkstančių lietuvių; terp jų dešim- 
tįs augštesnių ir žemesnių profesi- 
jonalistų, šimtai storesniųjų ir lai- 
besniųjų pramonininkų; apie dainą 
jie girdi, nori net įtikėti ir devi
zai : dailės keliu prie kultūros, o 
tikrai pritariančiųjų dainai, sulygi
nant, — tik menkas būrelis, suside
dąs tik iš liesųjų ir mažučių rank
darbių, vieno-kito amatininko.... 
Profesijonalistai ir pramoninkai 
pažįsta savo vertę draugijoje, ga
na gerai žino, kad jų ranka nau
dinga, reikalinga ir labai pajiegi 
visuomenėje, jie supranta, kad jų 
įtekmė ir labai skalsi pastumėjimui 
minios prie ko-nors gero, — o ta- 
čiaus labui viršminėtoe devizos jie 
bemaž visai apmirę.... Noroms- 
nenoroms, jų toksai apmirimas 
galima aiškinti tik šiteip: ar jie 
meną laiko tik tuščiu burbulu ir 
tiki patvorio dilgilią filozofijai, 
kuri muziką klumpėmis saikuoja, 
arba, prisimerkę, žiovauja ir lau
kia, kol Baltrus spriktelėjęs jiems 
į pat panosę, paragins atsipeikė
ti.....

O ir labai, rodos, malonu butų 
tegėti, kaip musų garbus daktarai, 
advokatai, pramonininkai, o ir ku
nigai, savo pavyzdžiu paskatintų 
prie gero savo pacijentus, klijen- 
tus, kostumerius ir parapijonus!.... 
Rytojus parodys, ar jie norėjo ir 
mokėjO—Vertai apkainoti ne visuo
met bepasitaikančią progą.

W
nu dalyku, kad jie berjtie)okiu bu 
Ju negali apsieiti ir vis randa, je? 
ne šiokią, tai tokią? pramogą ji 
kelti, šitas triukšmo kėlimas, je. 
jis ir nebūtų tikru tų musų vyrų 
gabumu,, tai yra bent gitai įsisė
dusią liga. Rods, ar tas hutų teip 
ar kitaip, nelabai tuomj galima 
girtis. Bet, kad tas teip 1 yra. tai 
to, ant nelaimės, negalima užgin
ti.

Pas mus karštiems žodžiams nie
kuomet nestinga priežasties: jei ne 
Raštininkų Fondas, tai Mokyklų 
steigimas, mokytojų fabrikavimas, 
ar kas nors kitas, vis duoda pagei
daujamą progą karštiems žodžiams 
ir gausiam rašymui. Dabar liki
mas musų raštininkams pakišo po 
plunksna Prūsų lietuvių gaivini
mą. Ir kokių čia gilių jausmų ir 
gražių, žodžių nerasi! Skaitai ir 
stebiesi, kokių musų raštininkų ga
bių esama. Ilgus straipsnius jie 
prirašo ir vis iš nebukniek'o me
džiagos. * *-

Bet šiuo j u kartu M. V. pasisku
bino jiems Bžpttti ant galvų po 
gerą kibirą šalto vandens. Bravo 
už tai! Jie tik turės bent trum
pam laikui atvėsti. Karščiavimui, 
kaip ir visa kam, turi būti vieta ir 
laikas. Teisybė, kas be karščiavi
mo negali rimti savo kaily j, tai ne 
jo kaltė — jo toks būdas; bet 
asmens būdas yra jo privatiniu 
dalyku ir jis savo budui gali duoti 
valią tik pas save namie, arba ten, 
kur jis yra viešpačiu. Užėjus ši
tam jo jausmų išsiveržimo karš
čiui, jis gali jį išlieti savo mylė- 
tinei, ar pačiai, jei tas bus sma
gu joms klausyti, arba keturioms 
sienoms, jei jos neprotestuos. Pri
vatiniai dalykai privatiniu budu ir 
turi būti daromi. Laikraščiai gi 
yra skiriami visuomeniškiems rei
kalams ir todėl juose musų užsi- 
degėlių sva joniškieji! ^karščiavi
mams neturi būti vietos.

Kad šitas jų didelis užsidegimas, 
kaip ir daugelis kitų seniaus buvu
sių, yra tik valandiniu užsidegi
mu, kuris už valandos ir patiems 
karštuoliams pasirodys nei šiuo 
nei tuo, tai nesunku matyti. Si
tis naujas sumanymas gaivinti 
Prūsų lietuvius Amerikoj lietuvių 
aukomis yra netik be pamato, bet 
tiesiog juokingas. Prilenkime, kad 
sutiksime rinkti tam tikslui aukas 
ir surinksime jų apsčiai, ar mes

ms, norime, idant j mus kiti ne
turėtų kaip į paskutinius, bet kaip 
į sau lygius, taigi mes turime pa
siekti tą augštybės laipsnį, ant ku
rio kiti jau stovi. Gana jau lin- 
loti tamsoj! v'

Bet netik dėl kitų mes turime 
stengtis protiškai eiti augštyn; dėl 
tų pačių. Prūsų lietuvių mes turi
me rūpintis įgyti prakilnesnį var
gą kaip “tamsus guds”, jei norime 
juos prie savęs pritraukti. Norė
kime ir pemorėkime, jie nesutiks 
išsižadėti savo augštesnio vardo ir 
būti tik “tamsių gudų” broliais. 
Taigi svarbiausiu dalyku musų 
tautos kėlime yra musą pačią kįli- 
mas. Viską darykime, kas reikia, 
bet nuo šito savo akių nepaleiski- 
kime niekuomet.

Iš visų musų tautiškų darbų ma
žiausiai pasivaręs priekin yrą sce
nos ir dainos pakėlimo darbas. 
Šito darbo svarbumas yra toks di
delis, kad jo neaplenkė ir neap
lenkia jokia tauta, kuri tauta nori 
būti. Jo aplenkti negalime nei 
mes. Be musų dainos ir scenos 
pakėlimo veltai mes ir svajotume 
apie savo tintos pakėlimą. O bet 
su skausmu reikia išpažinti, kad 
tą teįsybę pas mus lygšiol tik ne
daug žmonių težino. Antri metai 
eina, kaip, tapo įsteigtas S. M. F. 
Laikas netrumpas, o ką tas Fon
das nuveikė? Nieko. Jis nega
lėjo nuveikti. Jo iždaš, gali sa
kyti, yra tuščias, šito fondo at
siradimas sutiko ne užuojautą, ne 
rimtą kritiką, tik pašiepimus. Rėks
niai užbėgimui jam kelio tuojaus 
subruzdo kurti Raštininkų Šelpi
mo Fondą, ar ką kitą tolygios ver
tės ėmė skelbti ir- suspėjo visuo
menės domą atitraukti nuo Š. M. 
F., turinčio tikslu tautos augštes- 
nius pajautimus pakelti, ir vienam 
musų poetų galvą apsukti susi- 
myĮėjimo prašyti. Puikus darbas, 
ar ne? Š. M. F. gi su savo tuščiu 
iždu * lygšiol tebelaukia visuome
nės parėmimo savo vertų mierių 
įkūnijimui. Ar kas prata/ia už 
jį žodį? Ar kas paragina 
prie to darbo? Negirdėt.

Teip pat nemaž iaus svarbus yra’ 
ir kitas reikalas šioj valandoj, į 
kurį visų amerikiečių lietuvių akys 
turėtų sužiūrėti. Tai yra p. Pet
rausko atvažiavimas Amerikon. 
Atvažiavo jis čia ne gėrėtis, tik 
dirbti. Žinoma, visi mes čia tuo 
tikslu atvažiavę, tik musų darbų

pakeliama iki 900 doL metams. 
Samdininkai bus bandomi vieną 
mėnesį, ar jie tinkami. Visų tar
nystė užsibaigs berželio 30, 1912. 
Vidutinis tarnystės ilgis bus apie 
metą laiko. Bet paprastas ilgis bus 
"nuo 6 mėn. iki 2 metų.

Jų darbas bus sekančiai padaly
tas: korių spaudimas ir kortų ta- 
beliavimas; mašinėlių rašymas, pri
dėjimas mašinoms ir pridėjimas 
rašomų mašinėlių mašinoms; rank
raščių tabeliavimas etc.; bus teipgi 
pagelbininkai, patarnautojai, sar
gai ir šeip darbininkai. Pagelbi- 
ninkams mokėsis algos pagal pri
ėmėjų taisykles.

Aplikantai turi būti S.. V. ukė- 
sai tarp 18 ir 50 metų amžiaus. 
Zemiaus 18 metų bus priimami 
tik pasisiuntimui vaikai (messenger 
boys).

Neprileidžianti prie egzamino: 
žmonės įpratę girtuokliauji, atsi
žymėję kokiais nors nepadorumais 
arba esanti persilpnais fiziškai ar
ba protiškai. Išskiriami teipgi: be
pročiai, džiovininkai, paralitikai, 
epileptikai (nuomarininkai), nere
giai, bekojai, berankiai, kreivaran- 
kiai arba su kreivoms kojoms, su 
širdies ligoms, vėžiu, locomotor 
ataxia ir šlaplige serganti.

Kiekvienas aplikantas turi gauti 
gydytojo paliudijimą.

Minėtiems samdininkams bus tik 
vienas ekzaminas iš šiokių dalykų 
su žemiausiu skaičium jo mokė
jimo:

Spelinimo (20 paprastai varto
jamų žodžių)/ 10; aritmetikos 
(vertikališko ir • kryžiavo budo, 
procentų ir gčbuino tabeliuoti), 20; 
laiškų rašymo (mažiausiai 125 žo
džių vieno arba dviejų subjektų), 
20; smagumo rašymo (kopijuojant 
arba rašant), 15; kopijavimo, 15; 
laikas, (ilgis išlaikymui egzamino), 
20. Egzaminavimo ilgis galbūt 
pusantros valandos.

Specijališkų agentų egzaminavi
mas bus apskelbtas vėliaus.

Ashville, Charlotte, Durham, Gold- 
sboro, Greensboro, Raleigh, Wil- 
mington. North Dacota: Bis- 
marek, Fargo, Grand Forics, Mi- 
not, Pembina. Ohio: Cihcinnati, 
Cleveland, Columbus, Ironton, To
ledo, Zanesville. Oklahoma: Ar- 
more, Enid, Guthrie, McAlister, 
Muskogee, Oklahoma. Oregon: 
Astoria, . Baker City, Eugene, 
Grants Paša, Pendleton, Portland. 
Pennsylvania: Altona, Harrisburg, 
Philadelphia, Pittsburg, South 
Bethlehem, Warren, Williamsport, 
Wilkes-Barre. Porto Rico: San 
Juan. Rhode Island: Providence. 
South Carolina: Charleston, Co
lumbia, Greenville. South Dako- 
ta: Aberdeen, Deadwood, Pierre, 
Sioux Falls, Watertown. Tenne- 
see: Bristol, Chattanooga, Knox-i 
ville, Memphis, Mashville. Te-i 
xas: Amarilio, Austin, Brownsvil-Į 
le, Dalias, E! Paso, Houston, San 
Antonio, Waco. Utah: Logan, 
Provo, Salt Lake City. Vermont: 
Burlington, Montpellier, Rutland, 
St Johsbury. Virginia: ^Alexari- 
dria, Charlottsville, įrynchburg, 
Norfolk, Richmond, *‘Roanoke, 
Staunton. VVashington: Beeling- 
ham, lorth Yakima, Port Town- 
send, Pullman, Seattle, Spokanel 
Tacoma, Vancouver, Walla Walla. 
West Virginia: Charleston, Fair-' 
mont, Huhtington, Parkesburg, I 
Wheeling. Wisconsin: Appleton, 
Ashland, Chippewa Falls, LaCros- į 
se, Madison, Marinnette, Milwau-J 
kee, Wausau. Wyorfring: Chey- . 
enne, Laramie, Rock Springs, | 
Sheridan. . K

Keistas-gi tasai mokytojas!
Gamtos jam leista skrajoti augš- 

tesnėse sferose, dalyvauti garsiau
sių, operų trupose, galėtų jisai sau 
ir gana šiitą lizdelį turėti, šnibž
dančio saliono kvapsniuose minkš
tame fotelyje suptis, prie šampa
no, havanos — linksmai sau gar
bės dainušką niuniuoti, — o jis, 
lyg ožys, pasipurtęs, atsibastė Chi- 
cagon pąstokjardžiuosna, brukasi 
į šėmąją minią, teikia kokių-tai 
žiovanasrių saiką, na, ir džiaugiasi 
per maršką šaltinio vandenį be
bosiąs, iš akėtvirbalio sau barščius 
beverdąs!....
/ Mat, jis ištikro nori dirbti la
bui tos šėmosios minios, dirbti sry- 
tyje, kurioje jo darbas verčiausias;

šių metų scenos sezonas pas 
mus prasidės p. M. Petrausko kon
certu. Koncertas įvyks spalio 3 
d. (nedėlios vakare), Mušte Hali 
bute, 203 Michigan Blvd.

Koncerto programas turės apie 
25 numerius. Didumą programo 
atliks p. M. Petrauskas; beto, pro- 
grame dalyvaus “Birutės1 
ir gabiausieji 
ninkai-liėtuviai.

Kas girdėjo 
koncertą anais 
“Kaminakretį 
kas matė “Birutę’ 
teatre, tie, beabejo, geis išgirsti ir 
šjmetinį koncertą. Iš koncerto ga
lima bus spręsti ir apie tai, kaip 
daug Chicagos lietuvių draugija 
pribrendo bėgyje praslinkusių me-

Rudšilio špukas.

p. M. Petrausko 
metais, kas* lankė 
ir Malūnininką”, 

>” “International”

t*

IŠ SO. SEATTLE, WASH.
■ Lietuvių yra čia 4 šeimynos ir
■ pavieni, viso: vyrų 7, moterų 4, 
pikiukų 4, mergaitės 5. Savo 
lamus su žeme turi du lietuviai, 
amai tie verti $1700; be skolos, 
’yrai visi dirba įvairiose' darbo 
jetose: vieni gyvulių skerdyklose,

i prie kitokių darbų^ Uždarbis ir jis dirba, tikėdamas, kad jo idė- 
-

|| Danijos sostapilio Kopenhagos Į 
universitetas iškilmingai suteikė 
Dr. Cookui garbės daktaro titulą. Į 
Matyt Danijos mokslinčiai tiki, kad 
jis ištikro prisigriebė prie šiauri
nio žemgalio; jie ne tiki užmetine- 
jimams daromiems kito šiaurių ti- 
rinėtojo, amerikono Peary, nes jį 
laiko šiurkščiu pavyduoliu, kokiu 
jis ištikro pasirodė norvegiškiems 
šiaurių tirinėtojams. Bet ar Dr. 
Cook ištikro buvo ant žemgalio, 
tą tikrai dabar tik jis pats težino.

|| Peterburgan atkako agentai < 
Chicagos skerdyklų ir tirinėja, ar i 
negalima .bus iš Kaukazo Į ir Si- į 
berijęs gabenti Amerikon J gyvus 
gyvulius ir Chicagoj juos skersti. I 
Kaukazas mat - turi daug avių, o 
Siberijoj yra ne mažai raguotų gy- ' 
vulių. Bet Maskolijai daug pa- | 
ranki a u pačiai įrengti skerdyklas i 
ir mėsą gabenti į jos reikalaujan- ! 
čius kraštus Europoj: į Vokietiją, 
Prancūziją ir Angliją; tąsyk dau
giau pinigų tektų Maskolijai..

liūs pirksime, ar lietuviškas dūde
les ištraukimui jų iš vokiečių nas
rų ir patraukimui jų savo pusėn? 
Rods, jie sako, laikraštį išleisime 
ir jame rupinsimėsi parodyti jiems, 
kad jiems didesnė nauda ir garbė 
bus susidėjus su mumis, savo bro
liais, negu su vokiečiais. Bet tai 
ir ne kas daugiau, kaip dūdelių, ar 
kringelių pirkimas. Toksai laik
raštis, kaip reikia laukti, turės bū
ti dalinamas skaitytojams dykai; 
jis praris visą begalę aukų ir su
lašins mus nuo visų musų pirmes
nių darbų — moksleivių šelpimo, 
scenos rengimo ir daugelio kitų 
būtinų reikalų, kadangi negalima 
laukti, idaęft P35 mus aukos, kaip 
grybai po lietui augtų. Šitas už
sivertimas sueikvotų visą musų 
energiją ir galų-gale labai greitai 
galėtų pasirodyti, kad mes, neatsie
kę savo tikslo, tuojau savo begalo 
dideliu pasišventimu kokiam nors 
“geram” žmogui tik kelią į “biz
nį” praskysim. Tai butų musų 
didelis nuopelnas, ar ne? Ir kas 
gali užtikrinti, kad tas neatsitiks? 
Taigi ve kur musų raštininkai mus 
veda su savo gražbylyste! Gerai 
gi jiems, labai jiems reikalingas 
btivo gerbiamosios M. V. šaltas 
vanduo, ant jų įkaitusių makaulių. 
Pas mus tiek darbo yra, o jie me
ta viską ir svajoja nęi du, nei vie
nu. Musų įstaigos ir draugijos nė
ra jug skiriamos kokiai nors tam 
tikrai Lietuvos daliai šelpti, bet 
lira* Lietuvai. T. M>D, savo iš
leidimais šelpia tuos^ Rurie tik jos 
patarnavimo prašo. Vlf, tiek ja*» 
kas jie nebūtų — dzūkai, kapsai, 
žemaičiai, ar Prūsų lietuviai. Ši
ta draugija, jei tik. jai leisime pil
dyti jos uždavinį, su aižesnėmis 
pa j jėgomis galėtų daug vertesnį 
darbą atlikti negu Prūsų lietuviams 
laikraščio išleidimas: ji galėtų, jei 
butų reikalavimas, apskelbti kon
kursą $1000 už parašymą veikalo 
apysakos formoje, kuris pataiky
tų Prūsų lietuviams įkvėpti jų pri
sirišimą prie musų ir musų bend
ros tėvynės. Jei musų karštuoliai 
šitą užmanytų ir eitų prie to ne
užkenkdami musų kitiems reika
lams, tai kas jiems galėtų nors pu
sę žodžio sakyti?

Teip pat musų karštuoliams rei
kia atminti, kad mes reikalaujame 
netik, žūstančius galbėti, bet ir sa
vo pačių gyvasties žiūrėti. - Mes 
norime lygintis su kitomis tauto-

darbas, kuris didžiausią vertę turi, 
daugiausiai turi būti vertinamas. 
P. Petrausko darbo vertė yra pri
rodyta jo pirmesniuoju čion atsi
lankymu. Jo pasirodymas čia, 
kaip alyva ant vandens audros 
metu ant jūrių nutildė musų bergž
džius ginčus. Jo taktingumas, at
virumai ir nesutepiamas teisingu
mas ne vienam mus atidarė akis 
ir parodė, kad mes dėl tuščių nie
kų nebroliŠkai riejamės terp sa
vęs. Bet nereikia manyti, kad 
jo darbas tik tiek yra vertas, kiek 
mes jo galime pamatyti. Apie tik
rą p. Petrausko darbo vertę mes 
negalime spręsti, nes dar jd darbo 
nedaug tematėme. Duokime gi 
jam pilną progą pasirodyti su savo 
darbu. Mokykimės nuo jo ir dal
ios ir žmoniškumo, kol proga yra, 
idant ištikro butume prakilnesniais 
žmonėmis. Mokykimės, dirbkime, 
liovę klejoti. Darbo kiekvienam 
yra pilna ir nėra reikalo ką naujo 
išradinėti. Bent kartą patneski- 
me_ žaidę niekais ir bukime vy-- H • •taisc*tinkamais darbui, kurių mu
sų ^vargšė Tėvynė teip laukia.

Tupiu Mikas.

Aplikantai tur būt ten 
nemažiaus. vienų metų, 
miestuose ir valstijose bus 
egzaminavimai spalių 23 

( Alabama: Birmingham,
Montgomery. Arizona r Douglas, 
Phoenix, Prescott, Tucson. Ar- 
kansas: Fayetteville, Fort Smith, 
Helena, Jonesboro, Little Rock, 
Texarkana. 
Fresno, Los 
Sacramento, 
Diego, San
San Luis Obispo, Colocądo: Den- 

-•^■ver, Durango, Fort Collins, Grand 
Junction, Leadville, Pueblo, Tri- 
nidad. Connecticut: Hartford, 
Middletown, New Haven. Dela- 
ware: VVilmington. District of 
Columbia: Washington. Florida: 
Gaincsville, Jacksonville, Key 
Wets, Miami, Pensacola, Tampa. 
Gėorgia: Athens, Atlanta, Augu
sta, Macon, Savannah, Thomas- 
ville. Hawai: Honolulu. Idaho: 
Boise, Moscovv, Pocatello. Illi
nois: Cairo, Champaingn, Chicago, 
East St Loųis, Freeport, Peoria, 
Qumcy_, Springfield. Indiana: 
Bloomington, Evansville, Fort 
VVayne, Indianopolis, Lafayette, 
New Albany, Terre Haute, Valpa- 
raiso. Iowa: Ames, Burlington. 
Council Bhiffs, Dės Moines, Du- 
buque, Fort Dodge, Iiowa City, 
Sioux City. Kansas: Emporia, 
Fort Scott, Lawrence, Manhattan, 
Salina, Topeka, Wichita. Ken- 
tucky: Lexington, Louisville, Pa- 
ducah. Louisiana: Eaton Rouge, 
Lake Chgfrles, Monroe, New Or
leans, Shreveport. Maine: Ban- 
gor, Bath, Calais, Houlton, Le- 
wistown, Portland. Maryland: 
Baltimore, Cumberland, Salisbury. 
Massachusetts: Boston, Fall Ri- 
ver, Fithcburg, Lawrence, Lowell, 
Pittsfield, Springfield, Worcester. 
Michigan: Ann Arbor, Detroit, 
Grand Rapids, Marquette, Sagi- 
naw, Sault Ste. Marie, Traverse 
City. Minnesota: Crookston, Du- 
luth, Fergus Fajls, Mankato, St. 
Paul. Mississippi: Greenville, Me- 
ridian, Vicksburg. Missouri: Co
lumbia, Jefferson City, Kansas Ci
ty, Kirksvilk, Springfield, St. Jo- 
seph, St. Louis. Montana:* Bil- 
lings, Bozeman, Butte, Great Falls, 
Helena, Kalispell, Milės City, Mis- 
soula. Nebraska: Grand Island, 
Lincoln, Nortfolk, North Platte, 
Omaha. Nevada: Carson City, 
Reno. New Hamshire: Concord, 
Hanover, Keene, Manchester, 
Portsmouth. New Jersey: New- 
ark, Trenton. New* Mexico: Al- 
buquerque, Las Vegas, RosvėH. 
New York: Binghamton, Buffalo, 
Elmira, Ithaca, Jamestown, New 
York, Odgensburg, Plattsburg, 
Poughkeepsie, Rochester, Syracu- 
se, Troy, Utica. North Carolina: ^sužeistų.

|| 7 d. rugsėjo Turkijos sostą- į 
pilyj Konstantinopoliuj pasibaigė | 
byla Mažosios Azijos augštų urėd- 
ninkų, kurie buvo apkaltinti sukė
lime krikščionių skerdynių mieste 
Adeno j. Teismas vieną iš jų Vali 
Deva Beyą pasmerkė šešiems me
tams prašalint nuo viešos tar
nystes, kariumenės perdėtinį Ade- 
noj, Remzi 
j ima n trims 
gubernatorių

|| Italijoj, 
būva terptautiškos orlaivių lenkty
nės. Išradėjai su savo mašinoms 
jau suvažiavo ir atlieka su joms 
mėginimus. Prancūzas Bleriot su 
savo mašina atsimušė į medį ir 
savo orlaivį pagadino, bet iki lenk
tynių tikisi ją sutaisyti. Atkako 
ir amerikonas Curtiss.TRYLIKTA DEŠIMTINĖ SU

VIENYTŲ VALSTIJŲ AMER.
- STATISTIKA, '

Į tris tūkstančius tuotarpiniiĮ 
darbininką bus priimta į statisti
kos bittfą. Pirmas ekzaminavimas 
bus spalių 23 d. perdėm Suvieny
tų Vatet. įvairiuose miestuose. 
Ekzaminuos ir priims Vaizbos ir 
Darbo (Commerrce and Labor) De
partamentas ir S. V. tarnavimo ko
misija.

Aplikacijos blanką ir paaiškini
mus galima gauti po rugsėjo 10 d., 
adresuojant — Civil Service Com- 
miiion, Washington, D. C., arba 
Bureau of the Census, Washing- 
ton, D. G, arba pas Board of 
Examiners sekretorius šiose vie
tose: krasose: Boston, Mass., Phi- 
ladelphia, Pa., Antlanta, Ga., Cin- 
cinnati, O., Chicago, III. St. Paul, 
Min., Denver, Colo„ San Fran
cisco, Cal.; Muitinėse (Custom- 
House): New York, New Orleans, 
La., Senoj Muitinėj St Lotus, 
Mo.

Tiems 3000 sandarbininkų bus 
išsyk mokama po 600 dol. metinės 
algos, bet vertiems, vėliaus, bus

[Į Maskolijoj, mieste Mins, Sa
maros gubernijoj, plėšikai užpuolė 
krasą ir paėmė 40000 dol. Susi
rėmime su plėšikais pašauUF-de- 
šimtis ypatų. Su pinigais plėši
kams pasisekė giriose pasislėpti.

| Iš prisigriebusio prie šiauri
nio žemgalio Peary expedicijos, 
narių, grįžtant atgal, netoli Cap 
Columbia, prigėrė jurėse<ienas ex- 
pedicijos sąnarys Ross Martin. 
Martin buvo profesorių ComeU 
universiteto.

|| Kroatijoj (Pietinė Austrija)*, 
mieste Agram, vienoj kavinėj už
gimė muštynės oficierų sn civi 
tistais, kuriose daug žmonių tapc

Į Vienas iš prancūziškų orlai
vių be baliono išradėjų, Lefebvre, 
dalyvavęs orlaivių lenktynėse mie
ste Rheims ir laimėjęs vieną do
vaną, mieste Juvisy-sur-Orge, su 
savo orlaiviu nupuolė ant žemės ir 
užsimušė, ;

Aš DAR DVYLEKĮ, 
netiki ir sako, kad pas 
gabių vyrų, tai aš pa-

IR 
kas

TAI
Jei 

mus nėra 
sakysiu, kad jis yra dmžinas ne-
žinėlis. Mes turime gabių, vyrų 
ir nemažai. Jie gabus bent į vie
ną dalyką, o tai: triukšmą kelti. 
Jiems triukšmas yra tokhi mėgia-

1
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U Ant Balkanų pussalio, Mon- ’ 
tenegro kunigaikštystėj yra nuo 
seniai teip vadinami Broltų-sese- 
rų ryšiai, užmegsti terp vyro ir 
moteries. Sanariai tokių ryšių pa
siaukauja viens kitam, jie privalo ' 
viens kitą gelbėti visokiuose atsi- 
tikimuose,* net jeigu reikia lai
mei kito, negali atsisakyti nuo už
mušimo arlymos ypatos ant kelio 
stovinčios laimei kito ryšio sana-

■ rio. Tokiąs. brolių-seserų poras 
v suriša kunigas bažnyčioj prie

” švento Jono abrozdo. Sanariai 
tokių brolių-sesenf’ryšių prieš ab- 
rozdą viens kitą bučiuoja trįs kar-

■ tus. Paskui brolis peiliu seserei 
įpiauja pirštan, įpiauja sau ir lei
džia kraują į kieliką. Į krauja

> brolis leidžia savo peilį ir paskui 
tą kraują abudu išgena. Nuo to 
laiko viens kito vesti negali, ne- 

K gali viens kitam kūniškai atsiduoti, 
•' bet viens kitam turi su atsidavimu 

tarnauti.

Amerikonas Wetlman, kuris 
Spitzbergen salos orlaiviu iš- 
prie šiaurinio žemgalio, su 
mašina nupuolė į jūres, oriai- 
susidaužė. Jis rengėsi lėkti 
metą, bet dabar, prisigriebus 
žemgalio dviem amerikonam, 
nėra reikalo ten lėkti. W ell- 

»»» liepė išardyti visas parengtas 
triobas ir pats grjžta Amerikon, 
kas rodo, kad jis išsižada ir vė
liau keliauti prie žemgalio. Mat 
ten prisigriebus kitiems, jau nėra 
kas veikti, garbė prisigriebimo vis
gi prigulės kitiems, kurie pirma 
ten nukeliavo.

|| Ir Italijoj, mieste Bresčia at
sibuvusiose orlaivių lenktynėse pir- 

• mą dovaną .laimėjo amerikonas 
Curtiss. Jis su savo mašina į 49 
minutas ir 24 sekundas nulėkė 50 
kylometrų ir užtai gavo 6000 dol.: 
antrą dovaną gavo prancūzas 
Rougier, kuris tą patį kelią perlė
kė į vieną valandą. 10 minųtų ir 
18 sekundų. Lekiant į augštį, 
pirmą dovaną laimėjo prancūzas 
Rougier.

|| Siberijoj, Užbaikalo provin
cijoj užtiko naujus aukso plotus, 
kurie yra prie naujo Amuno gelž- 
kelio. Tūli gelžkelio darbininkai 
į vieną sanvaitę surinko aukso už. 
1000 rublių. Gelžkelio darbinin
kai apleidžia darbą ir bėga aukso 
jie|koti. Aukso laukai tie yra to
kiuose plotuose, kur nė joki aug
menys ne auga.

|| ‘Berlyne kilo skandalas: par
lamento pasiuntinys Wilhelm 
Schack likosi apkaltintas dalyva- 

. * > vime mergų pardavinėjime. Už
tai jis iš parlamento turėjo pasi
traukti. $ *•

|Į Numestasis nuo sosto Persijos 
šachas 9 d. rugsėjo iškeliavo iš 
Persijos į Maskoliją. Jis mano 
apsigyventi Odesoj.

# - - -------

Tikėjimų Istorijos Rankvedis
Su paveikslais

Parašė, bendradarbiaujant kitiems mokslininkams,

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

Vertė J. Laukis

nuo 
lėkė 
savo 
vys 
kitą 
prie 
jam 
man

\ ' ■ ■ ■piktasis pats yta geru dievu, tos pačios prigimties ir pa- 
eigos, k. a. persų Ahriman, egyptiečių Sėt Tyfon, ir šiaurės 
Loki. Augštesnis laipsnis pasiekta izraėliškojo tikėjimo, 
kuris gerą ir blogą supranta pas Jahve esant ir tokiu budu 
sulyg principo pereina tikėjimą į velnią. Tas vienok, gali 
atsitikti tik ant monoteizmo pamato, kuris išpažysta tik vie
ną Dievą viso svieto valdovu. Kituose tikėjimuose teipgi 
yra šito supratimo diegai apie vieną dievą, valdantį visu 
svietu, ar bent, kas atrodo visu svietu nuo aprubežiuotos 
atžvalgos. Šitai, dievai Pragapati (pradžiajuti ? — Vert.), 
Visvakarman ir kiti, kuriuos męs. randame Indijoje, yra vien 
abelni supratimai, įgyti per abstrakciją ir be įtekmės į tikė
jimą. Persai nuėjo toliausiai šitoje linkinėje ir blogąją 
dvasią stato pavaldinga augiausiam gerajam dievui ir jo 
pergalėta. Visas vietinė nuomonė apie dievystę, kuri vieš
patauja teipgi tikėjime, sename sviete buvo pasiekta tik iz- 
raėliaus pranašų. Tolesnę turinio apkalbą nuomonės apie 
Dievą drąsiai galime palikti tikėjimo filozofijai ir dogma
tiškai teologijai. 4 ’

bai. Vidurinio žinavimo yra trys didžiausi dalinimą

kos

I ■'

= I

K

plitę labiausiai, kiti jų išlaikyta mums nuo senovės metų, 
pav. Athpva:yedoje, Tantra buddistų rašliavoje ir Sivaites, 
egypt iečių §ėqneniniuose tekstuose bei assyriškai babilioniš- 
kose užkjeikiįįo formose. Prietam buvo teipgi magiški žo
džiai, slapti dievų vardai, daugybė nesuprantamų žodžių, 
kuriuos yeikėjo atkalbėti ąr parašyti, paveikslai, kuriuos 
reikėjo nešioti, su savimi; daugelis amuletų ar talismanų yra 
tokiomis .rašybomis formulomis. Kitais magijos’budais yra 
atgriebiapti, ^gyvasties eliksyrai, meilės lašai, magiškieji 
mazgai, žiedai, dievų paveikslai, vaškinės žmonių figūros 
ir daugelis kitų. Bet niekur magija nepasirodė tokia pra
gaištinga, kaip tikėjime į raganas. Buvo tikima, jog žmo
nės galėjo save parduoti pagal kontraktą ar kūnišką susine- 
šimą (incubi ir succubi) piktoms dvasioms ar net velniui. 
Tokiu budu jie įgydavo viršžmogišką galybę ir žavėdavo 
kitus žmones, šitas tikėjimas į raganybę, kuris iš žmonių 
pasakų matosi visiškai nekaltu, privedė krikščioniškoje Eu
ropoje prie pasibaisėjimų rišančius! su raganų persekioji
mu. Nerašysime čion šitos tragiškos istorijos, bet turime 
pasakyti, jog net tie, ką ne myli racijonališkojo apšvietimo, 
iš šitos istorijos pamatis jos istorišką būtinumą ir jos lab
daringą pasekmę.

Šitas tikėjimas į raganybę privedė net prie netikros 
moksliškos teori jios; pradžią jos randame senuose tikėji
muose, k. v. chinų tikėjime. Tokia teorija tvylo buddistų 
lankstynėse, kurie vien valiniais galvojimais apie visasvie- 
tinius skraitus bando apturėti viršžmogišką galybę, valdžią 
ant gamtos ir liuosybę nuo jos rubežystės. Ji buvo nuvesta 
iki augščiausio tobulumo naujaplatoniškosios filozofijos,
kuri užsimanė paglemžti tikėjimišką paveldėjystę viso svie
to ir duoti jai filozofišką pamatą bei naują gyvybę. Ma
giškosios senų tikėjimų lankstynės buvo priimta ir pritai
kyta prie filozofiškos demonologijos. Šitas vadinosi theur- 
gija, kurios apeigos buvo paimta nuo egyptiečių*), persų

•) TracUtus de Mysteriis Aegyptioruin, prirašoma* Jambllchut. yra 
garai tlnomaa.
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TĖVYNES MYLĖTOJU 
DRAUGYSTES REIKALAI.

Visus raitus Tėv. Myl. Dr-jos rei
kaluose, kuopos ir, pSTienios ypatos 
malonės siųsti Dr-jos LiL Kom. na
riui ir redaktoriui.

J. LAUKIS,
501 Brick st. , Valparaiso. Ind.

Gerbiama Redakcija!
Norėdamas įstoti į T. M. D. 

tnelsčiau man paaiškinti 
klausimus:

1. Ar T. M. D. nevaržo

2. ' Ar užsimokėjęs 6oc. į 
yra pilnu nariu?

3. Ar įstojant į T. M. D.
ujama dar kitoki mokesčiai be 

minėto augščiau ? - j
4. Kur galima prisirašyti prie 

T. M. D.» jei nėra arti kuopos?
5. Ąr T. M. D., nariui sugryžus 

| Lietuvą reikės tie patys mokes
čiai mokėti ?

6. Ar narys, būdamas Lietuvoj 
gaus T. M. D. knygas už pusę 
kainos, Jei bus pilnai užsimokėjęs ?

Su pagarba,
Napoleonas -Jonuška, 

Reerfoot Farm,
Southboro, Mass.

1. D. sulyg tikėjimo 
stato jokių reikalavimų.

2. Užsimokėjęs 60c. į metui 
pilnu nariu. >

3. Be metinės jokių kitų 
kesčių nėra, i
• 4. Nesant arti kuopos, prisira
šant reikia kreiptis į Centro val
dybą*. mokestį pasiunčiant T. M. 
D. iždininkui p. A. J. Povilaikai, 
&04 Bank st., Waterbury, Conn., 

.(Tąsa ant c nud >

16. MAGIJA IR BURTAI.
“Daryti stebuklus .reikia viršžmogiškoms pajiegoms 

leidimą daryti labdaringą įtekmę; raganauti, yra versti jas 
prie darymo kenkiančios ir nepriderančios veil&nės. Stebu
klai yra nuo dievo, raganybė nuo veffiio; raganybė buvo pri- 
skaityta tik nupuolusiems ir niekinamiems dievams.” Šito 
J. Grimmo apsklembimo neimsime sau, nes jis leidžia kilti 
daugeliui pabijojimų. Jis turi savyje etišką raganybės nu- 
peikimą tokiu jau budu, kaip ir Platono magijos mokslo 
atmetimas, kadangi per jį žmogus bandąs dieviškas pajie- 
gas paversti savo paties tikslams. Kiti ima žiūrėti į daly
ką teip, jog reikia manyti, kad žmogus galįs įgyti viršęam- 
tišką galybę. Jei tas atliekama priderančiai, tai vadinasi 
stebuklų darymo pajiega, kuomet raganybė yra beįstatymiš- 
»ku stebuklų darymu. Kiti vėl viršgamtišką skaito visai pri
klausančiu magijai. Bet magijos svarba nesiremia šitais
Skirtumais. Tikėjime į raganybę ir jos vartojimą reikia" 

atyti keturias svarbias puses. Viena, į raganybę reikia 
'žiūrėti kaipo į gramėzdišką nenusidavusį žmogaus kėsini
mąsi valdyti gamtą. Atlikimui šito jis neseka tikro pažin
ties kelio, bet skubiai griebiasi už ideališkų supuolimų kai
po tikrų ir tokiu budu bando pakreipti ir atmainyti aplin-* 
kybes. Šita pusė gerai buvo parodyta Tyloro. Raganybė 
podraug ankštai rišasi su animizmu ir fetišizinu, kas aiš
kiai galima matyti iš mus pirmesniojo aprašymo šitų palin- 

, kimų. Galybė per tikslą, kuris yra fetišu, pereina ant vi
dui esančios dvasios, o kitos pasekmės priklauso nuo dva
sių, ant kurių magikas mano veikiąs tam tikrais budais 
ar formulomis.- Paskutinė pusė iškeliama teipgi Grimmo 
augščiaus minėtuose žodžiuose, yra labai svarbi; būtent, 
kad augščiaus pasikėlę tautos su paniekinimu, jei ne be 
baimės, žiuri į senesnes, žemesnes, ar svetimas tautas ir jų 
dievus, kaipo į magikus. Šiteipos krikščionys žiurėjo į ’ 
germanus, o normanai į suomius ir lapus, šitose dviejose 
paskutinėse priežastyse yra pamasinimas sujungti raga
nybę su demonologija ir tikėjimu į velnius, kas tankiai ir 
padaroma. Galiaus raganybė nėra sutvarkyta vien veiks
mui; ji teipgi padaro pamatą pilnai filozofiškai pažvalgai 
į visatą. Kol imsime perkratinėti tą, gerai Uis peržvelgus 
svarbiausius šito dalyko apsireiškimus.

Neminėsime veislių ir tautų specijališkai atsidavusių 
raganybei, kadangi surašąs apimtų visas. Magikas pri
klauso prie abelniausių žmogaus gyvenimo apsireiškimų vi
sose svieto dalyse ir visuose civilizacijos laipsniuose. Pas 
laukinius kuone visas jų tikėjimas susideda iš raganybės, 
kuriame tik sulyg formos būva svarbus skirtumai, k. a. 
vartojime būdų (magiškųjų lazdelių^ būgnų, patylėjimų, 
maldų, ir tt,). Jie skiriasi teipgi ant tiek, ant kiek pas vie
nus šitie budai, pas kitus ekstatiškas magiko stovis (kaip ve 
pas šamanus), yra laikoma didžiausia svarba. Patikrini
mui augščiaus minėtos, Tyloro apsklembtos teisybės, gali
me pasakyti, kad paveikslas ar žmogaus ar gyvulio kūno 
dalis (plaukas ar nagas) esanti magiko valdžioje duoda jam 
galybę ant pačios esybės ir kad simboliškas ar apsimeta
mas pasielgimas gimdo tam tikras pasekmes; pav., jei van
denį lieti, tai lietus lyja. Civilizuotų tautų tikėjimuose ma
gikas užima tvirtą ir įžymią vietą organizuotame kulte, 
ypač gi pas chinus, assyrus ir babilioniečius, egyptiečius, 
indus ir romėnus. Negaįįme sakyti, jog persai tvirtai išla
vino šitą pusę kaip tai galima butų spėti iš vardo Magi, 
kuris yra paimtas nuo jų kunigijos; priešingai, jų įstatymų 
knyga turi padavadijimus prieš magikus. Grekai ypatingai 
visuomet buvo priešingi magijai. . Pobūdžiai, kuriuosna 
magija buvo įkūnyta jų mytologijoje, Medea ir Kirke ir 
dieve Hekatė buvo laikoma svetimu tikram elėnizmui, o 
magiškas mokslas vienval* buvo Atėnuose draudžiamas. 
Abelnai galima numanyti didesnę ar mažesnę magijos svar
bą by kuriame tikėjime,, suradus ar dievai yra suprantanti 
daugiau kaipo numina ar kaipo asmeniškos esybės ir teip 
pat pastebėjus ar liturgiški tekstai ir šventos giesmės turi 
magiškų formulų pobūdį. Jokis organizuotas kultas neat- 
siliuosavo pilnai nuo šito magiško pobūdžio, arba jei jis 
atsiliuosavo, kaip ve buddistų vienuolių išpažintus susirin
kimuose, ar pamokymo valandose pas protestoniškąšias sek
tas, tai tikras kulto pobūdis kuone visiškai išnyko. Augš- 
tesniuose tikėjimiško išsivystymo laipsniuose magija liekasi 
tik kaipo liekana, bet net ten, žemesniame draugijos sluogs- 
nyje ji tankiai yra išplatinta kaipo prietarai arba slaptose 
draugovėse ir apsupta ąugštesnin mokslo ir gilesnės išmin
ties vilione.

Nėra musų noru išskaityti kiekvieną magijos rųšį, 
Raganybė yra prašalinimui abelnų kaipo ir tam tikrų pa
vojų. Kareivijos vadas raganybė bando pririšti pergalę 
prie savo spalvų, architektas gauti drutybę savo triobesiui, 
šeimyninkas apdraudą savo namui. Raganybė yra varto
jama nuo pavojų kelionėse, nuo nuožmių žvėrių, apturėjimui 
gero oro, prašalinimui ligos, sulaukimui laimingo pagim- 
djrno, nukreipimui blogos demonų ar priešų įtekmės. Savo 
priešams galima kenkti magiškais budais, apkerint juos 
piktomis akimis, ar sužeidžiant jų paveikslus. Diodorus 
Sicilietis b rnuniįg tris budus atsakančius tokiems tikslams:

ne-

yra

mo-
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dešinei ar po kairei, teipgi jų balsai yra pilni ženklinimo ir 
apreiškia dievų valią. Tyrinėjimas vidurių, kuris yra ge
rai išdirbtu žinavimo budu, teipgi ant tiek yra svarbus, 
ant kiek žinavimas parodyta susirišančiu su auka; daugu
mas gi gyvulių buvo mušama vien suradimui ženklų jų vi
duriuose. Kita žinavimo šaka remiasi žaibo tėmijimu ir 
aiškinimu. Šitas žaibinis mokslas Romoje buvo laikomas 
paėjusiu nuo etruskų. Plačiai teipgi pasklidęs yra žinavi
mas traukimu burtų, vadinamas kleromantišku. šitie bur
tai buvo įvairių rųšių, maži šuleliai arba kauleliai, jie yra 
minimi daug kartų Sename Įstatyme ir prie jų priklausė ku
nigiškasis Urimo ir Thummimo orakulas. Ypatingas būri
mo būdas buvo iš netyčių atsiskleidžiant knygai. Šitą ga
lėjo daryti XV viri teiraudamiesi sibyliškųjų knygų; yra 
žinoma tikrai, jog tankiai buvo naudojama tam tikslui ro
miškieji poetai (sortes virgilianae), o vėliaus Biblija. Ga
liaus turime paminėti portenta arba nepaprastus prisima- 
tymus, kurie stebino ir baimino ir todėl reikalavo atlygina
mųjų ceremonijų. Tikėjimas į šito ir kitų ženklų reikšmę 
yra randama visuose civilizacijos laipsniuose. vBet lauki
niai skiriasi nuo civilizuotųjų dviejuose dalykuose. Pa
skutinieji sutvarkino aiškinimo būdą, kuris stojosi padavi
mo ir tardymo dalyku ir bendrovės nuosavybe. Antrai jie 
nežiūri į pačius ženklus, bet ima juos siųstais nuo dievų ir 
apsireiškiančiais jų valią. šituo pamatu rėmėsi orakulų 
įstaiga, kurie Grekijoje pasiekė augščiausią laipsnį tarny- 
bėje Apallonui ir kitoms dievystėms ir kurių svarba gali
ma suprasti tik jų asmeniškame sąryšyje su visa grekų 
civilizacija. Bet čion męs susitinkame ne vien su išlauki
niu, bet ir viduriniu žinavimu.
t Vįdurinis žinavimas apsireiškia, kuomet žmogus pats, 

be išlaukinių aiškinimui ženklų stojasi organu reiškreg 
ar pranašiškos dvasios, kurios jis yra apvaldytas ar įi 
tas. Šitas gali būti pareinančiu, arba pasiliekančiu, teip 
kad žmogus žudo save ir savo sužinumą patekdamas sveti
mos dvasios galybėn, arba išvysta savo paties dvasiškus 
organus tos dvasios sujušintais ir paskudrintais. Negali
me taikyti čion entuziazmo teorijos, bet paminėti galime, 
jog iš filozofų ypatingai Platonas, ką turėjo akį jos si ar- , 
bai. Vidurinio žinavimo yra trys didžiausi daiinimąisi; 
pirmu yra sapnų išreiškimas. Kaip didelė vertė jo bivo 
sename sviete, tai žinoma kiekvienam Senojo Įstatymo 
skaitytojui. Pas grekus ir romėnus teipgi sapnai bivo 
daug paisomi, o ciecorystės perijode Artemidorus parašė 
Isavo gerai žinomą rašinį, išaiškinantį sapnus. Antroji vi
durinio žinavimo rųšis, nekromantija, ankštai rišasi su sap-

•=iu- 
Šamuėlio š( šė-

1 ns, 
bet abelnai tas turėjo teipgi būti. Numirėliai apsireikšdavo —--- ------ •__ f__• - « • « • • « •

skaitytojui, 
t“
Įsavo gerai žinomą rašinį, išaiškinantį sapnus. Antroji 
r* ‘ "■* /'J *W.‘ JĮ. ”
nais. Atsitikimai iš Senojo Įstatymo, kur ji buvo dr 
džiama, ir iš Olyssėjos yra gerai žinomi, 
lis, ar Tirėzijo šešėlis neapsireiškė sapne jų klaustojal IL-.*-1 - *- - -*■ *--- A »2_ ---s. «—*J --- • ’ • •< • «
miegu, apmarindami tuos, kurie per aukas ir apsivalymą j 
siruoše priimti jų orakulus. Vienok augščiausias žinavi 
būdas yra tas, per kurį žmogus pats stojasi pranašu, ga
linčiu matyti tą, kas yra užslėpta, atrasti dievišką, ir Ati
dengti paslėptą. Šita galybė, tankiai prirašoma žmonėms 
valandoje jų mirimo, yra randama pas kaikuriuos diėvų 
numylėtinius, arba augštai apdovanotus asmenis, tankiai 
jiems patiems ant pražuvimo, kaip ve Kassandra. Prie i Ši
tos rųšies priklauso Tirezijas ir Kalchas, senosios Sibilės 
ir išmintingosios germanų moterys, Tacito paminėtos. K e -"' 
norėdami čion piešti izraėlitiškų pranašų istorijos, pasaky
sime tik, kad tai augščiausias vidurinio žiniavimo apsirįis- 
kimas šitoje srityj. Jei priimsime gerai žinomą Rathėo 
teoriją apie supuolimą apsireiškimo ir įkvėpimo dieviškame 
apreiškime, tai galime pasakyti, jog izraėlitiškųjų pranašų 
vidurinis**žinavimas supuola su išlaukiniu. Visa svieto isto
rija ir jų pačių tautos likimai yra ženklais, kuriuos jie aiš
kina, kadangi jie supranta juos su pageiba dieviškos dva
sios, įkvepiančios juos, čion vienok, kur žinavimo supra
timas liečia apreiškimo supratimą, musų apžvalga turi • _ * . •

ir kitų tikėjimų, kuomet mokinimas susidėjo riš pilnai ap
dirbtos demonologijos, teip populiariškos terp vėlesnių pla- 
tonistų. Pas žydus. (Kabbala) ir krikščionis tolygios nuo
monės apie demoniškas esybes ir veikmes nuvedė prie tikė
jimo į raganystę, prie kurio senesni ir naujesni teosofai bu
vo‘patraukti kosmiškais tyrinėjimais. Jie sakė, kad svietas 
padaro vienumą ir kad šitas kosmiškas vienumas pilnai 
priklauso nuo veikmės vienos dalies ant kitos. Vartojami 
budai, kurie matomai neatsako jų tikslui ir besuomoniškos 
formulos esą būtina sąjunga viso arba visatos. Gėralas 
esąs tikru gyvybės eliksyru, kadangi jis turi gyvastinį svie
to elementą, o slaptas žodis yra visatos formula ir tuo pa
tim, raktu, neimančiu užkeikimą ir išrišančiu mįslį. čion 
teipĮ^ net analogija, kuri blaivo mokslo yra laikoma papra
stu idealu, yra skaitoma tikra. Paprastai šitas filozofiškas 
arba teosofiškas magijos pamatas apima teipgi supratimą 
apie demonus kaipo kosmiškų pajiegų atstovus.

Būrimas (žinavimas) ankštai rišasi su magija, kadan
gi jis yra nevien pranašišku ir bando pasakyti ateitį, bet
teipgi yras linkęs prie apreiškimo, o paskui prie jvykinimo 
gerų ženklų, tinkamų aplinkybių užmanymams ir būdų pra
šalinimui nelaimių. Būva atsitikimai, kur sunku yra žinoti, 
ar juos skaityti prie magijos ar burtų, k. a. burtininkiškai 
lazdelei atradus paslėptus lobius. Kur tik klėsti magija, 
ten randame teipgi užsiimant burtais, bet nevisuomet būva 
antraip. - -

Grekai, antai, nepaisė daug apie magiją, bet orakulai 
padarė svarbiausią jų tikėjimo pusę. Tikėjimo istorija pil
na yra burtų; Ji apima teipgi dieviškus teismus, nekaltumo 
ar kaltybes ištyrirftus su ugnies ir vandens pagelbą. šitie 
dieviški teismai labai buvo išsiplatinę pas laukines tautas 
ir net krikščioniškoje Europoje buvo vartojami teisiant ra
ganas. Žinavimas turi oficijališką vietą daugelio civili
zuotų tautų kulte. Jo žyniai turi didelę priedermę aiškinti 
ženklus ne vien privatiškiems žmonėms, bet teipgi ir valsty
bei. Kadangi yra tautos, kurios tiki 4 žinavimą teip tvir
tai, jog be jo neužsiima jos nieku, mažais ar dideliais, vie
šais ar privatiškais reikalais, tai lengva matyti, jog žyniai 
užima svarbią vietą savo skaitlium, autoritetu it įtekme. 
Šitas tai buvo su senu chinų valstybišku tikėjimu, o net ir 
šiądieniniuose Chinuose ypatingas žinavimo būdas, vadina
mas Feng-šui, kurį apšnekėsime paskui, yra apėmęs didelę^ 
chinų gyvenimo dalį. Babilioniškieji chaklėjai yra patys 
tie žinavimo atstovai. Romoje nemažiau kaip trys “colle- 
gia” pirmininkavo įvairiose žinavimo rųšyse, Augutes, XV 
viri S. F. ir Haruspices; teisė gi dievų valios sužinojimo 
valstybės reikaluose po teisybei priklausė magistratams, pri
klausiusiems nuo augurų pagelbos.

Raštai, buvę žinavimo rankvedžiais šitose kolegijose 
ir daugumas klasiškų raštininkų raštų, rašytų grekų kal
boje peri mantikes, yra žuvę. Tik dvi knygi turime Cice
rono de Divinatione ir kelis rašinius apie orakulus pas 
Plutarchą po užvardžiu Moralia. Nežiūrint į skeptišku
mą, Cicerono veikalas yra interesingas dėl skaitlingų pa
stebėjimų, nerandamų kitur ir teip gi dėl jo padavimo musų 
kaikurių filozofiškų pažvalgų į žinavimą, ypač į žinavimą 
Stoa. Plutarcho rašiniai suteikia mums supratimą apie di- 
džiausiąsias tojo laiko žinavimo įstaigas ir paduoda teipgi 
tūlą žinavimo išaiškinimą. Toksai išaiškinimas bando iš
vesti reikšmę tam tikrų ženklų nuo jų kosmiško susijungi
mo, k. a. Yi-king Chinuose; jis teipgi aprašo įkvėpimo, 
entuzijazmd būdą ir tikėjimišką padukį. šitie du išaiškini
mai atsako ;dvittn žinavimo rųšims, kurias Ciceronas atski
ria kaipo priethonišką ir prigimtą, šiolaikiniai raštininkai 
kaipo užvedantį ir reiškų. Gal gerausiai butų atskyrus 
juos kaipo išlaukinį ir vidurinį žinavimą.

Išlaukinis žinavimas užsiima ženklų aiškinimu ir todėl 
turi tiek pat dalinimųsi, kiek yra ženklų, terata. Žinanti 
galima kuone iš visko, ką matai ar girdi, iš medžių šlamė
jimo, ugnies mirgėjimo, žvaigždžių puolimo, delno ruožų, 
kazyrų, degančių ar gęstančių žiburių, iš netikėtų susitiki
mų ar susitaikiusių žodžių. Istoriškai svarbiausiomis rų- 
šimis ženklinio minavimo yra sekančios: pirma, astrologija, 
kuri buvo hulflėjama chaldėjų kaipo rųšis sistematiško 
mokslo. -Kilnojimaisi žvaigždžių, ypatingai planetų, kei
čiančių savo vietas ant dangaus, buvo jungiama su tam tik
rais nuotikiais ant žemės ir kiekvieno gy vasties buvo po 
horoskopo įtekme prie jo gimimo. Tolygus tikėjimas pa
plitęs teipgi pas laukinius kitose svieto dalyse; vienok pas 
klasiškos senovės tautas jis visuomet skaitofnas prasidė
jusiu nuo babilioniečių ir rišamas su chaldėjų vardu. Jog 
jis išliko iki naujesnių laikų, tai parodo gerai žinoma 
Wallenšteino ir daugelio kitų destis, tikėjusių į savo žvaigž
des. Kitos dvi svarbi žiniavimo formos yra su paukščiais 
ir aukojamų gyvulių viduriais. Grekų. kalboj (nonos,. 
paukštis įgi.io abelna žinavimo ženklo prasmę, dviejuose, gi

p . et
17^ AUKA IR MALDA.

Kulto tikslu yra užlaikymas žmogaus prietikių su 
Dievu, atitaisymas jų, jei jie ima irti. Šitas daroma že^ 
mesniame laipsny; dėlto, kad žmogus jaučia, jog jis rei
kalauja nuo dievų dovanų, aiigštesniame dėlto, kad jam 
reikalingas su jais susivienijimas. Atsiekimui šito tikslo 
jis iš savo pusės neša dovanas dievams, ar siunčia savo 
maldas pas juos. Auka ir malda yra du svarbus kulto 
elementai ir jie ankštai susiriša terp savęs, nes auka yfa 
malda, siunčiama su dovanomis, o kur proga yra maldai,, 
ten teipgi yra proga aukai.

Aiškiausia nuomonė apie aticą buvo išreikšta greln 
kuone patarliškame sakiny j, peithein dora kai theous; d>r 
vanos buvo duodamos dievams, idant apturėti jų mylist is 
ir gauti nuo jų dovanas: do ut dės. Šitos dovanos suside
da iš maisto ir gėralo, kurie absoliutiškai būtinai yra di 
vams. Indra reikalauja Soma aukos pasistiprinimui 
vai su demonais; Jahve atsimaino, užuodęs maistiškus a 
koji mus; ir net sąryšiui dievų maisto su auka nutrul 
kaip ve grekų sistemoje, dievai vis yra išreiškiami rei 
laujančiais aukiškų dovanų. Paprastai vienok yra supran
tama, jog auka yr dievams maistu ir gėralu. Ji yra dedį- 
ma jiems ant jų aukuro ar skobnio, priekyje jų paveikslų, 
ar kitur bet; būdas, kuriuortii ji yra perduodama jiems, ski
riasi labai, šitas labai tankiai suprantama šiurkščiu me
džiagišku budu; šitai, daugumas laukinių mano, jog dievu* 
suvartoja aktuališką aukos esmenybę. Pav., matyt, ka^p 
elementai naikina auką, dailetus kaipo auką sumetus vande
nin. Teipgi gyvuliai, kurie yra tikėjimiškai garbinami, pri
ima medžiagiškai aktuališkas dovanas, duodamas jiems ir 
net, kas yra padedama kitiems dievams, būva suvalgonta 
kunigų, kurie atstovi juos, arba gi stabai yra tepami aukone , 
Bet šitame procese yra teipgi daugiau dvasiškos atstovy
bės. Dievai tik palaižo auką, kuri šeip liekasi nepalytėta, 
ar net nė pati auka, tik jos delikatnesnieji elementai, teip 
sakant, vėlė jos pasiekia dievus. Šitą nuomonę galima su
sekti daugelyje aukojimo formų, pav., durnų aukojime, ku
riuose dievams aukojama tik garas, ar nfkylas (prie šito 
priklauso rūkymas tabakb pas raudonodžius) ; teipgi ugnies 
aukojime, kufiame ugnis neša dievams aukinę medžiagą 
sudvasintoje formoje; teipgi aukojime kraujo, kadangi krau
jas yra skaitomas vėlės būkle. Su šita dievų maitinimo nuo
mone rišasi mąstis apie * skobninę dievų vienybę su žmo
nėmis. Sako numirėliai, bočiai ir dievai dalyvaują p ’ 
žmonių valgių, arba prie valgio aukojamo dalis viso, kas 
paaukota, yra paimama nuo žmonių dievams ir duodama 
atgal aukotojui džiaugtis, teip kad jis tokiu budu stojasi 
svečiu pas dievus. Abi nuomonės yra svarbios, bc^ 
jos neišteisina j ieškojimo pradžios šitoje skobninėje 
beje, kaip tą daro Pflederer.. ______
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Teologiškoji Institucija1 
vienumą ir <* 
kas priežastis

lio skystimo. Su pagelba šitojo 
„ atžinojo, kiek priemaišų auksa- 
kuffatm Hieronas buvo liepęs padaryti 

karūną iį gryno aukso, buvo pridėjęs prie

veidro- 
karčia- 

priedas.
ir irel-

Per vieną dieną maistas lešuo-1 
ja 30000 dol. Tame būva: 6 avys, 
75 rūkyti kumpiai, 50 “pork lain”, 
2200 penėtų karvelių, 100 antukų, 
400 vištų, 400 svarų žalių želvių, 
150 pundų selenų, 200 svarų švie
žių grybukų, 100 galvų kahfijo- 
nų ir tt.

Visiems suprantama, s>» 
įduodami draugijų su

sirinkimams sales, tikisi turėti iš 
to naudą, t. y. yra tikisi jog drau
gijų sąnariai pripras laikytis į sa- 
liuną ir palikti jame dalį savo už
darbio. Reikia manyti, jog jie to
kiu budu ir padidina ■ skaičių savo 
klijentų. Taigi įsteigus Lietuvių 
Kliubui šią svetainę, draugijos ne
privalys daugiaus eiti j susirinki- 
nją pro kokio nors sauliuninko

Apšnekamas 
visi jj atra- 
ištaria dėk
ui jų pasi- 
labui.

Nauja lietuviška svetaine arba 
sali, laikymui susirinkimų, prelek- 
ei jų, prakalbu itc., įsteigta 
Kliubo (Lithuanian Club), bus ati
daryta šią subatą, rugsėjo 18 die
ną, ant Bridgeporto, po numeriu 
3149 Halsted st., netoli 32 gatvės.

Svetainė padalyta j tris dalis t 
prišakyje yra skaitymui kambarys 
ir knygynas, viduryje yra susirit^ 
kimų arba mitingų sali, o užpaka- 
»■■■■ Kiek

Iš Clevelando, Ohio.
Turiu pastebėti, kad T. M. D. 

Centro sekretoriaus atskaitoje, til- 
pusioje organe, “Liet.” 36 num. 

sulyg šios draugi- 
Ten pasakyta, kad 

yra užsimokėjusių, 
tik 17 narių, tuo 
2a. Nepaminėtieji

Naujas ant La Šalie ir Madison 
gatvių hotelis, Hotel La Šalie, su 
žeme ir pastatymu prekiuojar pus- 
septinto milijono dobarių. ‘Jis tu
ri 260 pėdų\augščio. Talpina sa
vyje suvirs pusaštunto milijono ku- 
biškų pėdų. Jame yra 1172 rui
mai, tarp kurių: 1048 miegojimo, 
o 84a privatiškos maudyklos. Rui
mų kainos nuo $1.50 iki $10.

Hotelyj yra j 20000 sidabrinių 
sudynų, 17000 toriehų ir 6000

Inspektoriaus MeCanno, apkal
tinto už luptmą mokesčių nuo už
draustų įstaigų, byla prasidėjo rug
sėjo 9 po pietų, kriminališkame 
teisme, teisėjo Bames ruime.

• 5. T. M. D. Aurys sugryžęs Lie
tuvon, norėdamas būti draugijos 
nariu toliaus moka J draugijos iž
dą j metus po A rub. - ** 
( 6. Teip, T. M. t), nario visur 
tiesos tos pačios — 'Amerikoj, Lie
tuvoj, ar Prusnose, jis gauna 
draugijos išleistas knygas puse kai
nos. v • , Red.

žio 29, nervų ligų 16, širdies ligų 
42, apoplexijos 14, inkstų uždegi- 

34. nuo nelaimingų atsitikimų 
saužudysčių buvo 6. Kūdikių 
5 metų mirė 271. Mirė: 25 

amerikonų vaikai, 50 lenkų, 9 
maskolių, 9 italijonų, 10 čekų, 15 
vokiečių ir kitų. Kiek lietuvių 
nežinia. -y ,

suma-
viršyja

kus buvo tam mokslui, ir tik vieną romėną te
galime paminėti, beje Boėthijų,% kurs įgyjc 
garsą gėometrijoje.

Anicius Maulius Severinus BoPthius, Ro
mos valstijos vyras ir filozofas, gimė tarp 1 
470—475 m. iš šeimynos atsižymėjusios tur- ’ 
tais ir vertumu per du amžių. Tėvas buvo 
konsuliu, ir kada anksti mirė, tai Boėthius 
auklėjosi po globa Festaus, Symmacho ir kiti; 
garbingu romėnų. Su entuzijazmu jis mokėsi 
filozofiją, matematiką, ir poeziją, perguldinė- 
jo ir stropiai aiškino Aristotelio veikalus, taip
gi veikalus senų matematikų: Euklydo, Areli 
niėdo, Ptolomėjaus ir kitų. Boėthius veikiai 
atkreipė ant savęs atydą, tapo patricijumi pirm 
paprasto amžiaus, o konsuliu 510 m. ir taip-gi 
“princeps senatus”. Įgijęs guodonę ir išsiti- 
kėjimą Theodorikio, Gotų karaliaus, kurs ap- 
sisėdo Romoje 500 m., jis tapo karaliaus pa
skirtas — magister officiorum jo dvare. Jo 
įtekmė padarė daug labo Italijai, ir tik jojo 
dėka Gotų valdymas buvo taip mažai slegian
tis. Jis susilaukė to, kad jo du sunu tapo kon- 
suliais 522 m. Bet drąsus tiesmokumas jo el
gimosi galiaus užtraukė ant jo galvos kerštą 
tų, kuriuos jis sulaikydavo nuo slėgimo ir ku
riuos erzino jo dorybė. Apskundė jį už vy- 
liugiškus pasikėsinimus ant Theodorikio, kurs 
senatvėje tapęs neįsitikinčiu, paklausė paskun- 
dimų. Boėthius neteko digniturų, jo lobiai 
tapo konfiskuoti, ir jis pats, po kalėjimo tūlą 
ląįką Pavijoje, tapo nugalabytas 524 ar 526 
m, — kaip pasakoja — su pasibiaurėtinu žiau
rumu. Kalėjime jis parašė “De Consola- 
tione Philosophiae”, 5se knygose, pavidale 
dialogų. Jis buvo pastaras tarp žymesnių au
torių romėnų, mokantis graikų kalbą ir žinan
tis jų literatūrą. Viduramžiuose jį labai ger
bė kaipo Augustiną filozofijos, ir tik įvezdi- 
nus Aristotelio metafiziką 13-me šimtmetyje, 
jo garbė palengva žlugo.

Apie Boėthidus raštus, kaip ir apie romė
nų literatūrą visatinai, reikia pasakyti, kad 
jie buvo komplikacija ir atspindžiu graikų 
minties. Bet jeigu romėnų imperija neglamo
nėjo to mokslo, tai jos puolimas ir pasekantis 
įsikerėjimas nežinės ir barbarystės, dar la- 
biaus kenkė. 1 
7-me šimtmetyje, su kuria drauge ėjo visati I 
nas pus ty j imas, tik tuomi labiaus gelbėjo 
prapuldyti graikų mokslus. Atėjo dabar lai
kas, kur atsidavusiuosius mokslui pravardžia
vo magikais, ir persekiojo apjakusios gaujos 
apmaudas. Ant laimės civilizacijos, tuose lai
kuose tyrinėjančioj! dvasė rado prieglaudą 
tarpe arabų.

Rugsijo 6 d. Chicagoj buvo di
deli darbininkiška paroda. Į 100- 
000 ypatų ^tčmijo parodą. Paro
doj dalyvavo į 25000 ypatų, ka
me j 8000 moterių, nešančių tam 
tikrus parašus, kaip tai: “Nebūk 
vergė, buk darbininkė moteris”. 
Paroda prasidėjo 10 vai. ryte 
Ashland avė. į rytus Jackson 
vardu, potam Michigan avė. 
rodą buvo gana triukšminga.

Pabrango misa. Rugsėjo 9 gal
vijiena ir kiauliena pabrango nuo 
2 iki 3 centų už svarą. Strėnmėsa 
(lotn) buvo po 19c. svaras, dabar 
po 21 c. Pakilimo kainų priežastis 
— pabrangimas gyvulių. Stock- 
yarduose už 100 svarų gyvų gal
vijų mokėta po 8 dol. 30c., o kiau
lienos po 8 dol. 55c. +

Paneli Olga Menn, dėl kurios 
garsus milijonierius Baronas Oscar 
Rotschild nusižudė, negaudamas 
leidimo apsivesti, rugsėjo 8 su
grįžo iš Europos namon į Chica- 
gą, 1832 Lincoln avė. Ji yra dak
taro duktė. Sugrįžo sirgdama ner
vų suerzinimu, kaip motina sako, 
dėl Rotschildo nusižudymo.

25000 dol už sykį. Amerikos uni
versitetų studentai, 'didesnėje da
lyje, išmoksta tik “boles" mėtyt, 
spardyti, arba mušt su lazda. O 
amerikonai teip tuomi interesuo
jasi, jog. užtenka keliems vaikė
zams, sustojus, tam tikrą kamuo
liuką “bolę” gaudyt, o jau ir ap
stoja juos pulkai žiopsotojų, pra
dedant nuo vaikų, o baigiant se
niais.

lyje — Komitetų Ruimas. 
vėliaus skiepe bus parengta dideli 
sali rengimui balių etc.

. Sis.svetainės 
prietaisomis lėšuoja arti 7000 dol 
Susirinkimų salė ir skaitymo kana
lai rys yra augsti, šviesus, vakare 
apšviečiami gazu ir elektriką. Ka-” 
dangi tą namą nupirko Kliubas, 
tai minėto knygyno, salės ir namo 
pastovumas arba pasilaikymas yra 
visiškai užtikrintu. Tuomtarpinm 
tos salės, ir namo užveizdėtoju yra 
p, B. Vaitiekūnas.

I ši nauja Lietuvių Kliubo sale 
yra visiškai atsakanti lietuviškų 
draugijų reikalams. Lietuviškoms 
draugijoms daugiaus nereiks rei
kalauti saliuninkų malonės, kad 
gautų savo susirinkimams salę. 
Teippat ir prelekcijas daugiaus 
nereiks turėti šalę “baro”, salėje." 
Einant į susirinkimą, čia nereiks 
eiti kur nęrs pro bačkas su alu
mi. Kaį 
Huninkai

Kunigui 
užsimanė, kad butų 

joms pastatytas atskiras namas, 
kur galėtų vienos gyventi, arba jas 
leistų ten, kur kunigas gyvena, 
nes jos negali gyventi po vienu 
stogu ten, kur amonis gyvena. Ži
noma, nė kunigas, nė parapi jonai 
joms negalėjo pastatyti naują na
mą. Tada jos ir pametė moky-

- Pirmutiniame kambaryje bus 
-‘•gynas, kur, norinti apsišviesti, 

galės pasiskaityti tinkamas kny
gas arba laikraščius. Nors kelios ’ 
lietuviškos draugijos turi savo 
knygynus, bet jiems esant kokio 
nors saliuno salėje, jie nėra pri
einami lietuvėms moterims ir vai
kams, nes juk niekas neis jieškoti 
apšvietos pro saliuno “barą” į 
kambarį, kur guzutės .mylėtojai, ne
duos ramumo, šis knygynas bus 
visiems lengvai prieinamas, nes 
jis rasis geroje, tinkamoje vieto
je. čia bus ir angliškų laikraš
čių. Todėl kaip knygynas, teip 
ir svetainė yra atsakančiaisiais.

ši Lietuvių Kliubo svetainė ir 
knygynas atsižymi savo geru ir 
gražiu įtaisymu ir parankamu.

Todėl, galima sakyti, tai naujas 
gražūs žingsnis pirmyn Chicagos 
lietuvių gyvenime. ,

Presid. Taft kalbis laike "base 
balt" Chicagoj. Rugsėjo 16 d., 
prezidentas Taft bus Chicagoj 
triukšmingai priimtas ir su didele 
paroda eią į daržą, kur Chicagos 
“sportai” los teip vadinamą “bąli 
game” ir ten turės prakalbą. 
Mat amerikonai, pradendant nuo 
prezidento, dideli mylėtojai vaikiš
kų žaislų. Nemaža dalis laikraš
čių būva joms pašvenčiama. Jose 
atsižymėję kartais pasipelno iki

Prez. Taft Chicagoj bus saugo
jamas specijatiškai parūpintos sar
gybos — detektyvų. Visur, kur 
tik jis eis, jo ypatą saugos 
Idetektyvai. Taigi ir laisvoje ša
lyje valdininkai seka monarchiš- 
kų. valdžių pėdomis.

Ii visko galima patėmyti, jog 
lietuvius labiausiai interesuoja ar
ba patraukia chorų dainos, nea 
tuo tarpu Jie aptyksta.

Publika labai prastai pasielgė, 
net giedant tautišką hymną, neat
sistojo, apart keliolikos žmonių. 
Tuomi jie ša<<o tautą pažemina, 
nes visi svetini a učiai, giedant tau
tišką hymną, atsistoja. Nekurię, 
sėdėdami, šaipėsi iš stovinčių, o 
dar kiti per vi’są koncertą ir pra
kalbas buvo su kepurėms.

Reikia papeikti draugijas, kad 
jos neišmokina, arba neprisako sa
vo sąnariams ir publikai prideran
čiai užsilaikyti. O jos tą, norėda
mos, galėtų padaryti. Negražus 
elgimasis

. .Nekuria Aušros Vartų (ties Mc- 
Cormic) bažnyčios pora pi jonai, rug
sėjo 8 d., vakare, Žilienės saliuno 
salėj, susirinko protestuoti, kam 
kun. Ambrozaitis nepaėmė minyš- 
kas mokyti vaikus, bet šeip mer
ginas. Išrinktas iš 5 ypatų komi
tetas nueiti su skundu pas vysku
pą. Ar tas komitetas ten ėjo ir 
ar ką “pelnė”, tuo tarpu nieko 
nežinia.

Dalykas tame. ' Buvę minyškos- 
inokytojos gyveno ’ kur ten ant 
i8tos gatvės ir nors joms kelio
nės lėšos buvo apmokamos, bet 
joms kasžin kas netiko ir jos už
simanė gyventi klebonijoje. Ku
nigas ant to negalėjo sutikti, nes 
mat kunigui vis geriaus tinka gy
venti prie bažnyčios negu tokioms 
"nazarėtonėms”, o jam reiktų 
kraustytis kur kitur. Tad mi- 
nyškos norėję, kad joms parapija 
nusamdytų kur ruimus, 
sutikus,

gyventojai šitos kitąkart garsios sedenės moks
lo nuolatos kivirčyjosi ir pasidalinę buvo ant ■ 
žūt ar būt į tris partijas — krikščionių, žydų 
ir stabmeldžių. Po, vada nesąžiniško fanatiko ' 
Ciryliaus krikščionys įgijo persvarą, ir žino
ma Hypatijos ir graikų filozofijos apkantoti 
negalėjo. Sukursčius Ciryliui, gauja įtūžusių 
rėkaujančių apjakėlių užpuolė Hypatiją, kada 
ji vieną gražią dieną grįžo iš lekcijų svetainės, 
ir su didžiausiu nuožmumu nutempė ją į baž
nyčią, kur ją užmušė su kuolu užsidegėlis, ži
nomas po vardu “Petras Skaitytojas”. Už
mušimas Hypatijos paženklino beveik visišką 
išnaikinimą graikų mokslo ir filozofijos Alek
sandrijoje. Taip užsibaigė garsioji moky
kla, kuri bėgyje septynių šimtų metų tiek pri
sirūpino ir prisitriusė labui augščiasių rei
kalų ir tikriausios žmonijos tolynžengos.
, Proklius, vadinamas Įpėdiniu (Diado-, 
chos), beje Syriano, kaipo galva Athėniškos 
mokyklos — garsus Nauja-Platonistas, gimė 
Konstantinopolyje 412 m. Jis buvo kilęs iš 
Lyki jos, ir pirmą auklėjimą įgyjo Xanthe, Ly
ki joje. Potam jis mokėsi Aleksandrijoje, po 
Arionu, Leonaru, Heronu, ir ypatingai po Hė- 
liodoru, su kuriuomi jis labiausia pasišventė 
Aristotelio ir Platono filozofijai. Iš čia jis 
kako į Athėnus, kur filozofas Pliutarchas ir 
jo duktė Asklėpigeneja tapo jo mokytojais — 
pastaroji buvo kunige Eleuzyje, pasišventusi 
theurgiškoms mysterijoms. Gaivi vaidintuvė 
ir entuzijastiškąs ūpas, kurs jau vaikystėje kli
bino tikėti į pasivaidįnimus Minervos ir Apol- 
kjpo, suprantama — 1 .............
me įtekmės Mysterijų 
susižinąs 
vienu iš ] 
viskas apreiškimas pasiekiąs žmones 
šia -r— jis manė — 1 
rėne, T-

yra eteisinga 
jos 20 kuopos, 
musų kuopos 
ar įmokėjusių 
tarpu jų yra 
sekretoriaus atskaitoj nariai ir jų 
pinigai yra šitie: L. P. Baltruko- 
nis užsimokėjo 60c., Pijušas Ak- 
šya 60c. ir Stasys Palilionis 30c. 
Jų pinigai yra pasiųsti iždininkui 
p. Povilaikai prieš seimą ir nuo jo 
yra pas mane už juos kvitą. Aš 
malonėčiatt, idant šita klaida tuo- 
jaus butų atitaisyta, nes aš neno
rėčiau pasilikti neteisingu žmogu
mi sąnarių akyse.

29 d. rugpiučio kuopa turėjo su
sirinkimą, per jį užsimokėjo visi 
tie sąnariai, kurie nebuvo pilnai 
užsimokėję ir prisirašė daugelis 
naujų, bet aš tų pinigų negaliu į 
Centrą siųsti, kol nebus atitaisyta 
šita klaida ir jei apie jos pataisy
mą greitu laiku negausiu žinios, 
tai aš tuos surinktus pinigus su
gražinsiu atgal juos sumokėju
siems.

Susirinkime buvo 
antras susivažiavimas, 
do vietoje ii* sąnariai 
7 *—3 širdingą ačiū 

idarbavimą T. M. D.
Su pagarba,
20 kuopos sekretorius, 

Jonas Gritė,
601 Jefferson avv^ 

_ ^leveland, O

Už ką kiek Chicagoj reikia mo- 1 
kiti ui “laisnius” (Licenses), per 
metą laikot Saliunas moka $1000, 
biliardas 5, brokeris 25, mėsinin
kas 15, cigaretų pardavinėtojas 
100, vežėjas I, aptieka 5, karietų 
laikytojas 25, ligonbutis 100, lent- 
piuvė 100, pienius 10, pieno veži
mas 10, pasažierinis vežimas 5, 
malkų pardavinėtojas 10, mažmo
žių pardavinėtojas (peddler) 15, 
senkromis 50, akcijonierius 300, 
kepykla 5, detektyvų agencija 100, 
šuva 2, samdonKis arklys 2,50, ve
žimukas I, likierių perdavinėt ioo', 
arklių tvartas 10, vrštininkas 15, 
hot;elis 15, restauranas 15, garinu 
naktinis valytojas 50, rogės 12, 
šėrimo tvartas 10, pardavinėjimo 
tvartas 25, graborius 10, darbavie
tė 2,* šlamštų pirkliautojas 50, 
šlamštų vežimas 10, expresas 1, 
aliejaus peddleris” 10, ragažinos 
“peddleris” 10, ledo pardavinėto
jas 10.

Pradedant nuo brokerio iki sen- 
k romi o (pagal šį surašą) užmo- 
kesties šįmet miestui įeiga padidėjo 
o pradedant nuo akcijonieriaus iki 
ledo pardavėjų mokestys 
žėjo. Padidėjimas vienok 
$3«X>37-

1 Didžiausias padidėjimas 
‘ čių už popierosus arba ctgaretus, 

nes 137 dol. šįmet įėjo daugiaus 
negu pernai per visą Tnetą. Kad 

' išparduoti už 100 ds»l., užmokėji- 
’ mui reikalaujamų mokesčių, rei

kia parduoti dešimtis tūkstančių. 
Matyt, rūkytojai milžiniškai padi
dėjo, o su jais padidėjo ir skai
čius džiovininkų.

TĖVYNES MYLĖTOJŲ DRAU
GIJOS PIRMININKUI. | 

Pranešimas.
’ -V. Kudirkos (Kapso) raštai jau , 
paduoti spaudon’ Otto v. Maudero- 
dei, Tilžėje. Kol kas paduoti vien 
6 tomai literatiškųjų'veikalų. Kas 
link 7-jo t tnuzikališk. veikalų ne
žinia dar ar galeš apsiimti Tilžėje 
jį atlikti; duos tvirtą atsakymą 
bėgije 10 dienų.

Spaudos išlaidų 11,572 mark, 
(apie 2,89$ dol.), skaitant mini
mali škai qo lankų spaudos. La
bai galima, kad pasidarys ir 100 
lankų, tuomet ir išlaidos dar pasi
didintų.

Matydamas didelį visuomenės 
užsiinteresavimą musų leidžiamais 
V. Kudirkos (Kapso) raštais ir 
spėdamas, kad gal neužtekti 5000 
egz. išderėjau*išlygą (kontrakte) 
sutarty j.

Į viršminėtąją kainą neįeina iš
laidos. paveikslėlių ir klišų dary- 
dinimo. Spaustuvė nenorėjo (ir 
negalėjo) nieko darbo su tuomi tu
rėti. Kaip matoma iš pasargos 
prie 1 sutarties, spaustuvė rei
kalauja nuo manęs klišų pristaty
mą.

Medega paveikslėliams jau su
rinkta. I liustra toriai — Loevy, 
garsus prancūzų encykiopedijos žo
dyno Larousseo iliustratorius ir 
Braks, gabus vaizdininkas, lietu
vis, — jau sukalbėti. Vyriausi 
piešiniai, kaip antai: Kudirkos por
tretas ir keli kiti bus atlikti Loevy, 
kiū-gi piešiniai ir vignetos -tekste 
bus padarytos A. Brako.

Berods, pirm kelių sanvalčių pa
siunčiau jūsų malonės patvirtini
mui sumanymą konkurso viršeliui 
Kudirkos raštų. Jei tinkate šu 
mano nuomone, tat siųskite kuo- 
greičiausiai Vilniui) Dailės draugi
jai, idant apskelbtų jį dailininkams.

Spauda Kudirkos-1 raštų įstatyta 
į vagą ir, jeigu neųfeitiks ypatingų 
kliūčių, bus laiku atlikta.

Priimkite, garbus "pirmininke, 
tikros pagarbos . išreiškimą.

Juozas Gabrys.
Tilžė, 3t.VIII.09. >

Kiek senovė Graikai ir Romėnai pri
sidėjo prie pastumėjimo gamtos 

mokslų priekynr
S .VISOKIŲ AUTOSIŲ SULASĖ i 

Jonas Šliupas, M. D. -
•s vhieagos Lietu

vių Gyvenimo.’
Leb-gvardijos D. L. K. Vy

tauto, pirmos divizijos raitelių, 
nuo Bridgeporto, rugsijo 12 d., 
buvo apvaikščiojimas I5kos metų 
sukaktuvių gjvavimo. Tame ap- 
vaikščiojimę dalyvavo 6 draugijos. 
Maršavimas prasidėjo nuo šv. Jur
gio bažnyčios į 31 gatvę, potam 
į Morgan st., Morgan gatve iki 
34’ place, o šia į Halsted st., į 
Freiheit Tumer salę. - Maršavime 
dalyvavo į 550 ypatų, 16 raitelių, 
5 policijantai ir 3 benai.

Suėjus visiems į salę, buvo pra
kalbos ir koncertas. Kalbėtojais 
buvo: S. Pocevičia, P. Mažeika, 
kun. Kruša, Dr. Graičunas, G. 
Haight, S. Marcinkevičius ir Stul
ga. Dainavo du Šv. Jurgio para
pijos chorai po vadovyste B. Ja- 
nušauckip, vienas susidedantis iš 
18 vyrų ir 13 merginų, o kitas — 
iš 16 mergaičių ir 2 vyrų. Kazio 
Globio “lietuviška orchestra” gra- 
jijo porą kasžinkokių angliškų šo
kių. Buvo 3 mergaitės-dekliama- 
torės.

Apie kalbėtojus verta paminėti 
, lik vieną kitą patėmijimą. Kun.

Kruša, Šv. Jurgio parap. vikaras, 
tarp kitko užmanė, jog butų pa
girtina, jei musų draugijos kaip 

. nors stropiaus užsiimtų kovoti su 
girtybe, kuri lietuvius labiausiai 
svetimtaučių akyse pažemina; kad 
kiekviena draugija prie savo vardo 
pridėtų žodį “blaivytės”. Dr. Grai
čunas kalbėjo vien apie nuodingu
mą svaiginančių gėralų — alaus 
etc. Dr. Graičunui kalbant, p. 
Mar—čius, stovėdamas viduryje 
salės, ėmė šaukti: “tu bučeri, ar 
tu baigi kalbėti?” O potam, jis 
kalbėdamas nurodė, kad “ne vien 
alus žmonėms gali kenkti, bet ir 
vanduo, jeigu jo perdaug priger-j 
si”.. Publikai tas labai patiko, nes 
džiaugdamiesi, plojo. Dr. Grai- 
čuno kalba pralėkė pro ausis nė 
vjeno negirdėta, nes _jis kalbėjo 
priešingai alui ir jo gėrimui, kuo
met nemaža dalis salėje esančių 
girkšnojo. Vos pradėjus prakal
bas, dar pusę valandos žmonės lai
kėsi ramiaus, o vėliaus visais kam
pais pradėjo, kaip žasįs, klegėti i? 
toliaus esantiems mažai ką galima 
buvo išgirsti. Prasčiausias, že
miausias dalykas tame, jog laike 
prakalbų ir koncerto užpakalyje sa
lės ir salėje šinkuojama alus ir kiti 
gėrymai ir žmogus, atėjęs ką nors 
gražesnio pamatyti, pamatai papra- 

t stą lietuvišką karčiamą ir išgirsti 
i karčiaminį klegesį prisigėrusių. Ir 
. dar, kaip ant juoko, kalbėtojai tuo 
į tarpu darodinėja blogumą gėry- 

mo svaiginančių gėralų ir choras, 
. tartum bažnyčioj, gieda kokią tai 

šventą giesmę.
Taigi čia pasirodo, kaip 

dyj, lietuvių charakterius; 
ma, bažnyčia ir, kaipo 
paornamentavimas muzika 
botas.

Apie kitus kalbėtojus nieko ypa
tingesnio nėra paminėjimui, jei 
bent tiek, kad tūli neturi gailesčio 
varginti klausytojus ilgoms ir kar
tais nuobodžioms kalboms dušnio- 
je salėje. Pavyzdingai trumpai 
kalbėjo adv. G. Haight; lietuviams 
kalbėtojams verta irgi panašiai elg
tis. Dabargi, kaip nuobodžių pa
saka: praeina 5 min., kol pasako 
ką mano kalbėti, potam 5 min., 
kol papasakoja kaip seniai jis 
Amerikoj, kur buvo ant boardo. 
ką dirbo etc., o prakalbėjus pus
valandį, pasirodo, kad nieko nepa
suki.

Lietuviška orchestra silpnutė. 
Tūli muzikantai ant estrados bu
vo išsirėdę, kas juos nemažai pa
žemina. Susėdę buvo visai ne
tvarkoj, grajino angliškus, nuse
nusius šokius, vieton kliasiškos, 
koncertinės muzikos, arba lietu
viškų mefiodijų- Striuninių instru
mentų buvo negirdėti, nes jie bu
vo pasislėpę už trombono ir pu
čiamų prietaisų.

Bažnytinis choras pirmiausiai 
giedojo kasžinkokią šventą giesmę 
du syk, potam “Kur bėga Šešupė”, 
“Tai gražios dienos pavasarėlio” 
ir da vieną, o pabaigoje “Lietuva, 
Tėvynė musų”. Giedojo nė per- 
gerai, nė perprastai. Mergaičių 

Rūgpiučio 28 d. tpmmitije bu- choras^ giedojo “Kur banguoja Ne-

pertikrino jį — po veik- ' 
1 — dar labiaus, kad jis 1

; tiesiok su dievais; ir jis manė esąs ‘ 
Hermio parinktųjų, ir kad per jį die- 

« v dva-
--------- — pirmiau gyvenusi Pythago- 

rėno, Nikomache, ir, kaip ans, taip jis turėjęs 
galybę valdyti elementais, pagaminti lietų, pa
lengvinti saulės kaitrą ir tt.

Poemos Orphėaus, raštai Hermio ir vi
sa mystiškoji literatūra buvo jam šaltiniu tik
ros filozofijos kaipo šviesa dieviško apreiški
mo. Anot jo, tikras filozofas turi taip-gi 
būti hierophantu viso svieto. Susipažinęs su 
visais tikėjimais ir įmoniais senojo Pantheono 
įvairių tautų, jis netik filozpfavo apie juos 
alegorizuojančioje ir symboli^uojančioje dva
sioje, bet pildė visas ceremonijas, nors sun
kiausias ir skaudžiausias. Ypačiai badavimas 
garbėn egyptiškųjų dievų didino jame haliu
cinacijas ir svajones apie susinėsimą su die-j 
vais, ir nekartą tapo pavojingas gyvasčiai. 
Trokšdamas gauti mokintinius net iš tarpo 
krikščionių, jis įkyrėjo krikščioniškai Athėnų 
magistratūrai, kuri savo fanatizme ir neapi- 
kantoje išgujo jį iš miesto. Leidus sugrįžti, 
jis elgėsi atsargiaus, ir tik ištikimiems moky
tiniams teleido naktimis susirinkus klausyties 
jo doktrinų. Mirė 485 m. pilnas gaivumo. 
Buvęs labai gražus ir tvirtas.

Anot Viktoro Cousino, jis savo systėmoje', 
sukoncentravo filozofiškus spindulius, ište
kėjusius iš galvų didžiausiųjų Graikijos gal- 
vinių, kaip Pythagoro, Platono, Aristotelio ir 
k. Jis įžiūri tūlą vienybę dięviškos minties, 
kurios fragmentu yra žmogiškoji mintis. Dva
sių jis manė esant įvilktą į tirštus čydrus, 
pagal atsiektąjį tobulumą, ir matė tūlą soli- 
dariškumą tarp dvasių tų, kuriem tūlomis ap
linkybėmis buvo sujungti, kaip vaikai ir gim
dytojai, valdymierai ir pavaldiniai; ir todėl 
vaikai ii prigimimo turį dalyvauti tėvų ydose. 
Vien tikėjimo tereikia atsiekimui Tbeurgijos, 
kuri, apimdarų% pranašišką (mantišką) ir 
viršgimtinį įkvėpimą, velytinesnė yra už visą 
žmogišką išmintį, ir tame jis atsiskiria huo 
Plotinaus, su -kuriuomi šiaip labai sutinka.

. Toliaus jis mėgina atžinti pirmapradinį my- 
stišką vienatį kombinacijomis figūrų, kas 
mums primena Gnosticizmą ir vėlesnę Kabalą. 
Finitiškos esybės išsiplėtojo iš infinitiškos 
Vienatos: visa eilė trijadų, kurių viršuje vėl 
stovi vienata, pereina įvairiais laipsniais per 
kreaciją, žemesnės galybės išsiplėtoja iš augš- 
tesnių, kurios yra manančiomis ir tveriančio
mis idėjomis ir tt.

Užsiliko keletas jo giesmių, kurių poetiš
ka dvasia yra labai pakyli tarp visatinai tuš
čių orphėjiškų hymnų. Jo gramatiški veika
lai susideda iš komentarų Homero, Hėsiodo 
ir tt. Didesnė dalis jo raitų pašvęsta filozo 

^-fiįai. Svarbiausiu iš jų yra “Filozofiškoji ir 
kur jis kalba apie 

daugeriopumą, apie produktyviš- 
_ r____  3 ir efektus, apie augščiausią la

bą, apie nejudamą, tobolumą, amžinumą, die
viškumą ir sumanumą, apie vėlę ir tt. Taip- 
pat svarbus yra komentarai Platono Tima- 
jaus, Platono Parmenido, apie Kratylių, Pir
mąjį Alkibiadą ir tt. Iš jo astronomiškų ir 
matematiškų raštų užsiliko trumpa sutrauka 
svarbiausių, teorijų Hipparcho, Aristarcho, 
Klaudijaus Ptolomėjaus, ir veikalas —• rodsj 
AįU-iinomas lotyniškame perguldyme — “Apie 
B* Ms eklipsų Saulės ir Mėnulio”.
H ftada graikai nesiliovė taip kabėję prie 
■itėrnatiškų mokslų, tuomi tarpu romėnai, 
^ftšpataudaml, net kilčiausluose respublikos 
^Buose, nepažinojo to mokslo, jog — anot 
į-Biy— jie matematikais vadino tuos, kurie 
^■iėmė žynavimu (divinacija) ir teismiška 

Romėnų viešpatavimas neprilan-

‘ III. MECHANIKA IR CHEMIJA.
Mechanika tai mokslas, kurs tirinėja pri- 1 

gimtį spėkų ir tųjų veikmę ant daigtų, ar tai ‘ 
tiesioginiu budu, ar su pagelba mašinerijos. ‘ 

Mechanikos mokslas mažai ką davė seno- 1 
vės filozofams. Tarpe tų tik du tepaminėsi- 1 
mer Hėroną ir Archimedą.

Hėronas, paprastai vad. Aleksandrijos Hė- 
ronu, buvo mokytiniu Ktėsibijaus, ir viešėjo 
terp 284—221 m. prieš Christų. Jis buvo 
garsus matematikas ir gamtažinys, ir atsižy
mėjo originališkais išradimais. Jis sustatė 

! daugelį mašinų ir automatų, rods .gan-greit 
zabovai negu naudingam pavartojimui; tarp 
tokių išradirųų paminėtini: Hėrono fontaną, 
pneumatiškas aparatas, iš kurio šmirkščia van
duo per spaudimą sutirštinto oro; garinė ma
šina, pagal principą Barkerio malūno (sudy- 
nas sukinėjamas tryškimaią garo, ištekančio 
šalinėmis skylaitėmis iš pritaisytų žastų); dvi- 
žastė pliumpa, vartojama kaipo ugnegese ma
šina, ir kiti tolygus prietaisai garo ir oro.

Tik ne nuo seniai teįtėmyti tapo šitokie i$r 
radimai Hėrono. Tarpe jo išlikusių veikalų 
yra Pncumatika, brangintinas veikalas, kuria
me paminėtosios mašinos ir daugelis kitų yra 
nupieštos ir aprašytos; Bčlopoietika (apie dir
bimą šovinių), ir Cheiroballistras Kataskeui 
(taip-gi apie kariškus prietaisus); Peri Auto-\ 
mato poietikon (apie dirbintą automatų). Vi
si tie veikalai likę yra fragmentuose, ir susi- 

i pažinimas su jais tuomi labiaus skaudina, kad 
* pražuvo trukstantiejie. Geriausia edicija jo 

veikalų apgarsinta tapo Paryžiuje 1693 m.
■ veikale: Veterum Mathematiconim Opera.

Archimides (287—212), garsiausias iš se
novės matematikų, gimė Syrakuzoj apie 287 1 
m. prieš. Christų. Sako, jis buvęs giminaičiu 
karaliaus Hierono, nors jis, rodos, neturėjo 
jokio urėdo, bet atsidavęs buvo mokslui. Sun
ku yra pilningai apspręsti užpelnus Archime
do matematikoje, bet, rodos, jis praturtino tą 
mokslą išradiniais didžiausio svarbumo, ku
riais pasiremdami musų dienų matematikai 
išrado metodas matuoti kumpus ffcviršius ir 
kietus daigtus. Euklydas įtėmyja keletą kum
pų figūrų prietaikmiui viena prie kitos, bet 
neprilygina jų prie tiesialinijinių paviršių ir 
kietų daigtų. TTiėorėmos reikalingos tai per
eigai tapo Archimedo paduotos jo rašiniuo
se “apie skritulį ir cylinderį”, apie “sphčroi- 
dus ir konvidus” ir apie “matavimą skritulio**. 
Jo atrodymas, kad įtalpa (area) segmento pa
raboles esti apriečiančiojo parallėlogramo, 
yra pirmutinė paveizda kvadraturos kumpali- 
nijinio ploto. Rašte -apie spirales jis dar augš- 
čiaus pakįla ištyrinėjimuose, kuriuos tačiaus 
nelengva yra suprasti nė mokytiems žmonėms.

Archimėdes yra vienintelis senovėje žmo
gus, suteikęs ką priplaikaus tėorijoje mecha
nikos ir hydrostatikos. Jis pirmas tą teisybę 
atrodė, kad daigtas, įmerktas į skystimą, ne
tenka tiek svarumo, kiek prilygsta svarumas 
lygaus a 
įstatymo
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duoti

104

Kataliko*
ap-

Iii.

augštų su

151 III.

Lotas 35x148,

Bivd., namas.

APGARSINIMAI
namą, ne kokio savo

Parko.

100
25c.

100 $24.50
25c.

100 120 75
25c.

1 lotas antIII. $10.75100

$19.65

reikia

Draugysčių reikalai.
2 lubų murinta namas. 6

kad 
kad

observatorija. 
nuo pažan- 
Petraitis sė- 
lietuvius ze- 
savo parapi-

žlnią 
Ant

tos 
su-

APVAIKŠČIOJIMAS.
Draugove Teisybės 

savo 12 metin) ap-

atgal 
dabar 
kitas

$2100.

Baliu- 
ilmue. 
$5000.

namas, 2 pa
lotas 33x147 
Kaina $2300.

1$) 
pėdų.

20) 
ture.

męs ir vadiname 
Lietuva. JI guli 
Michlgano valstl- 
Chlcagos, šalę ra- 

Manlstee, Mich.

Randa $18. Kaina $1750.

2 lubų mūrinis namas. 2 
po 5 ruimus. Lotas 25x151

Petras Neknedavičiua
Chicago,

Lietuvos 9

17) 
Lotas

♦D 
Kaina

*92) 
4 ruimai.

Mokestis gera, 
tuojau. 

Store
Athol, Mase, 

darbininkų j val-

95) _ ______ _
venlmai-. Randa $47. Kaina

Lotas 
parko 
$2500.

2 pa- 
Lotas 25x 
.... $2400.

Box 15,

Pajieškau ___ _ ____ _
Nakvoao; Kauno gub., Panevėžio pa
vieto. Oželių sodžiaus. _ 2__
tai kaip Amerikoje JĮr buk gyvenus

J. Ilgaudas, 
3252 So. Halsted st, Chicago, III.

Paj ieškau 
rijonos ______
kaimo, šidlavos vol., Raseinių pavie
to, Kauno gub. 
rikoje. 
k.ashington, D. C., o 
kur. 
duoti žinių adresu:

824

ir skrybėlėmis. 
Kiekvienas, kuris kalba 
ar lenkiškai gali padaryti 
n|. Atsišaukiti adresu: 
Halsted st.

Mūrinis nąmas geroj 
25x131 pėdų. Kaina...

Madinis namas. Lotas
Kaina ..............................

3 lubų mūrinis namas, si 
Randa $78 į mėnesį.

stljų. Gera mokestis; 
nės lėšas iš Chicagos. 
lauja daug darbininkų 
aplinkėje. Atsišaukite 
meniškai, nerašykite.

Lithuanian Employment Office
J. Lucas, Mgr., 531 Milwaukee are., 

Chicago, III.

LATVIŲ
Chicago, III. ____ ,

Partijos Drarnat ISkas Ratelis loš Su- 
-batoa vakare, 18 d. rugsėjo (Sept. 
“Hull House”, Halsted ir Polk gat
vių, keturių veiksmų dramą "Erplio- 
eifa ; Kaeyltlote", parašytą Marijos 
Delle Grąžte. ~ 
vai. 
25c.

•tę
st, 

nue, 
.52

Pigiai parsiduoda dviejų 
murinę kelnnrę ir dviejų augštų me
dinis namas užpakalyje už $4800. 
Abiejuose namuose yra pagyvenimai 
po 4 ruimus. Raudos atneėa $600, 
viskas labai gerame stovyje. 'Namas 
randasi ant Union arti 14tos gatvės. 
Atsišaukite adresu:

John P. Foerster 4 Co. - 
La Šalie st, Chicago,

Pirm 
, ni.

Jis
ši-

adresu:
Kaz.' Vaškelis t

Pawnee, III.

Dveji metai 
~ i 

Ji pati ar kas

Prane. Dauskurdis
Bank st., Waterbury, Conn.

Dabartinis Plnlgy Kalnas.
Ruski Rubliai po 52% cento.

$52.50

Mūrinis namelis — Itoras ir 
Geras. Kaina .... $1500.

93) Mūrinis namas ant stulpų,
ruimų. — - —-

94) : 
n imat 
Kaina

Rublių ..........................
Persiuntimo Kaštai

Vokiškų Markių .... 
Persiuntimo Kaštai

Austrijos Kronų ....
Persiuntimo Kaštai

Franci jos Frankų ...
Persiuntimo Kaštai 25c.

100 Itališku Lirų...........
Persiuntimo Kaštai 25c.

Siunčiant pinigus į tėvynę
išpirkti money orderis ant reikalin
gos sumos ant vardo A. Olszewskio 
tr prisiųsti su tėvynės adresu ant 
rąnkų.

A. OLOZEWSKIO.
3252 80. Halsted 8L, Chicsąo, III.

TEATRAS.
Latvių - Socljalistų

)

savo tikros sesers Ma-
Račkauskienės, Vaitkaičių

12 metų kaip Ame- 
gyveno 

nežinau 
malonės

adresu: \
Latvis,

• Courtney, Pa.

pusbrolio Jurgio

ll W

1

iš

6 _____ L I TįU V A

Tnomi geriau. Miriyš- 
kos-moktatojos netiko mokytoja
vimui, nes jos ne tik Jcą nemokėjo, 
kiek reikia, lietuvišką kalbą, ne 
tik ką nepažinojo pradinės arit
metikos, bet nemokėjo nė poterių 
priderančiai. Joms išėjus, kuni
gas tarėjo gana vargo, kol vaikus 
išmokino poteriauti.

Vaikučiai, vieton išmokti to, kas 
jų gyvenime gali būti naudinga, 
išmokdavo visokių paikysčių. 4 Ir 
ką gi galima norėti nuo tokių mo
terėlių, kurios^ pabuvę “Nazareto- 
nių” lenkiškame klioštoriuje, parsi
neša tik juodą ploščių su balta 
apikakle ?

Nors minyškų privolė žemintis, 
bet pasirodė, kad jos moka di
džiuotis ir pūstis.. Reikalauja, 
niekas jas nekontroliuotų,

®|^-Jonis butų atskiri ruimai ir tt. Pa- 
netikėjo, bet nuvažiavę k 

pas jas maldauti, kad grįžtų, pats 
. persitikrino.

Ir šitas įdomu, kaip jos mokėjo 
daryti “biznį” iš vaikų, neleiz- 
damos jiems niekur pirkti reika
lingus mokinimuisi dalykėlius, kaip 
tik pas jas, nors tuos daiktus bran
giau parduodavo.

Vėl tie amžini ubagavimai, ko- 
lektavimai! |— ar tai gi negali još 
tuomi kam įgristi?

Minyskoms pametus, kelias san- 
vaites mokino p. Dūdas; tas žmo
guj pamokytas, sumanus, bet pa- 

‘ rapijonams nepatiko, kad ne mo
teris. Pradėjo vaikus neleisti mo
kytis. Mokyklą' reikėjo uždaryti. 
Reikia moterių. . X

pinigas pasirūpino dvi tinkan
čias mokinimui merginas. Nors 
tos merginos nesulyginamai pro
tingesnėj už minyškas, nors vaikus 
gali išmokyti ko geresnio ir nors 
vaikai patįs supranta/ kad tos 
merginos gerai mokina, bet viena- 
kita bobepalaikė, patyrus, kad mo
kina ne minyškos — talalai, pa
leido liežuvį, kad šitos išmoky
sią jų tvaikus jovytis, kuomet “mi
nyškos, Dievui pasišventę” jų vai
kučius po savo “juodu sijonu” ap- 

- globę, kaip višta vištukus po spar
nais, išmokįs, kaip eiti tiesiai į 
dangų. Taigi parapijonai pradė
jo kelti triukšmą, reikalaudami mi- 

. nyškų, nors pirmiaus negalėjo už
ganėdinti jų reikalas.

Nors nekurie pradėjo neleisti 
•. vaikus į mokyklą, bet kiti, dau- 

giaus išmananti, to nepaiso ir vai
kus leidžia, kaip leido. Kasdien 
.viF daugiaus vaikų pradeda lanky- 

4 hs.
Pagirtinas dalykas, kad * kun. 

Ambrazaitis ątsikratė nuo minyš
kų, o paėmė tam tinkamas lietu- 

. vaites, kurios tą užduotį insada 
atliks geriau s už minyškas.

So. Chicagoj oras netikęs dėl 
daugumo durnų, rūkstančių iš fa
brikų. Geležinis fabrikas tęsiasi 
nuo ežero į pietus visu rytiniu ir 
rytų-pietiniu šonu So. Chicagos. 
Vėjui pučiant nuo fabrikų pusės, 
nuo durnų net trošku darosi.

Nuo- Bridgeporto ir viduriu ies- 
čio į So. Chicagą nuvažiuoti ima 
nuo 1130 iki 2 vai. ir lėšuoja 10c.

Į So. Chicagą nuveža, nuo 64 
ir Jackson Parko: So. Deering, 
Whitting, ,Winsor Park ir Ham- 
mond karai.

Čia sanlygos gyvenimo beveik 
nieku nesiskiria nuo kitų Chicagos 
lietuvių apsigyvenimo vietų.

So. Chicagoj turtingiausiu lietu
viu yra Ad. Kegavičia, turintis 
turto vertės į 30000 dol.

Čia yra daktaras A. Rutkaus- 
kas7"akrTserė M. Banienė ir stabų 
kontęaktorius — Pietelis.
7 Vienas iš stropiausių čia gyve
nančių tėvynainių, B. Jasiulis, gy
venantis pn. 8845 Commercial avė., 
barzdaskutys, ateinantį mėnesį iš
sikrausto į Indiana Harbor, Ind., 
3604 Deodar st. Jis atsižymėjęs 
kaipo stropiausias čia veikėjas, to
dėl jam išsikrausčius, So. Chica
gos tėvynainiai daug-ko nustos.

Esant čia keliems darbštiems lie
tuviams, So. Chicagos lietuviai 
kaip kame pralenkia kitų apielin
kių lietuvius. Tą parodo draugys
čių nutarimas išrinkti 2—3 ap
mokamus vyrus, kurie surinks So. 
Chicagos lietuvinų statistiką. Apie 
tai minėta kitoje vietoje.

Čia yra visai nedidelė parapija 
su medine, mažyte bažnyčiuke ir 
su didele klebonija, kurioje gyvc.r 
na kun. J. Petraitis. Jis nėra at
sižymėjęs kaipo “geras kunigas” 
arba "geras tėvynainis”, bet pasi
garsinęs savo antru didžiausiu /Ili
nojuj teleskopu ir 
TCiek galima patirti 
gesnių lietuvių, kun. 
brauja su lenkais, o 
mina. Sako, ketinęs 
jonus išmokyti astronomijos, bet 
iki šiol iš lietuvių nielaųn ne tik 
ką neparodęs teleskopo, bet nė 
‘‘astronomijos nemokinęs”. Pa
žangesniems sumanymams jisai
priešinasi; nesuteikia su lietuviais 
parapijonais, todėl parapijonai žy
miai sumažėjo. Į bažnytėlę lankosi 
didesnė dalis lenkų ir kun. jiems 
sako lenkiškus pamokslus ir laiko 
dievmaldystas. Jis angliškuose ir 
lenkiškuose laikraščiuose pagarsė
jęs kaipo astronomas ir net “geras 
astronomas”; bet kunigaut, tarbut, 
nelinkęs.

Jis šįmet pirko teleskopą ir pa
sidirbdino observatoriją. Telesko
pas, sako, vertas 12300 dol.

Kun. Petraitis paeina iš Eržvil
ko parapijos ir buvęs Šiaulių se
minarijoj.

Lietuviška bažnyčia randasi ant 
87 ir Marųuette avė.

So. Chicagoj lietuviškos vertel- 
gystės yra sekančios: 5 saliunai; 
^valgių krautuvės'. Ad. Kegowicz, 
Ant. Kegowicz, Ant. Valčiukas, 
M., Cheswood & A. Maniokas; 1 
ba^sdaskutykla •— B. Jasiulis; 1 
fotografas — Urbanowicz; 1 
duonkepys — Ant. Almonavičia; 
1 Real Estate, ši P k arčių, Insurance 
—- St. Šimkus; 2 Insurance — 
P. Šimavičius, J. Samąnauskas.

l/dratigijas priguli į 290 ypatų. 
Draugijos yra sekančios: Šv. Izi
doriaus Artojaus (pusiau tautiš
ka), Šv. Juozapo ir Apiekuno 
(bažnytinė),’ S. L. A. 74 kuopa 
ir T. M. D. kuopa.

vaikščiojimo 40-metinių liet imigr. 
sukaktuvių.

Kitų Chicagos apielinkių lietu
viškos draugijos, apvaikš žiodomos 
minėtas sukaktuves, privalo tą patį 
padaryti, o mes atliksime trįs di
delius darbus : apvaikščiosime -40- 
metines imigracijos stikatuves ir 
padarysime Chicagos lietuvių sta
tistiką.

Statistikos blankas parupjs “Lie
tuvos” išleistuvė.

Girdėt, jog So. Chicagoj rengia
mas lietuviškas vienuolynas. Chi
cago archivyskupas J. Quingley 
nupirkęs pusaštunto akro žemės, 
kur nėužilgio busiąs pastatytas lie7 
tuviškas vienuolynas ir "auklėt- 
namis” šv. Kazimiero lietuvėms 
vienuolėms, Ta žemė randasi 
tarp 100 ir loimos gatvės ir tarp 
Wenthworth ir PrinCeton avė.

A. L. Reilc Žalios apie Spiegą 
nežinant kas praneša, negalima pa
talpinti. Tamtsta^ nepasirašai, ne 
paduodi antrašo, b. už teisingumą 
žinios redakcija negali imti atsa
kymo. Už H r# prireikti prieš 
teismą atsakyti, to Ant galo ir 
skundas už laikymą alaus ne teip 
svarbus. Jeigu skundas negražus,, 
tai ir pardavfaėj lipas alaus be lais- 
nio nepagirtinas.

muzikos Lekcijos.
Mikas Petrauskas duoda savo 

gyvenime muzikos lekcijas: piano, 
teorijas muzikos (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 gyveniman:

Mikas Petrauskas 
3327 Lowe avė., • Chicago,

4 j Žieminėje Chicagos dalyje,
S. S. 81 ma kuopa kviečia visas 
apielinkės lietuviškas draugijas 
gidėti ir bendroms jiegoms įsteigti 
Lietuvišką Knygyną. Vieši, geri 
knygynai lietuviams labai reikalin- 

i gi. “‘North Sideje” yra ganėtinai 
turtingų* lietuviškų draugijų, ku- 

, rios, prisidėję, nesunkiai galėtų 
įsteigti lietuviu knygyną ir at- 

; f sakantį knygynui
sahuno salę, kad į knygyną be 
mažiausių painių galėtų lankytis 
moters ir vaikai.

Lietuviai jau pradeda labiaus at
jausti stoką knygynų ir kaskartas 
stropiaus už į. to klausimo imasi. 
Ištiesų tokios naujienos gali pra
džiuginti kiekvieną lietuvį. , 

"North Sides” draugijos, išrin- 
“ *i ' kę tam tikslui komitetus, jų antra

šus lai paduoda: J. Mickevičiui, 
1400 Dicksoh fet., kurs praneš apie 

-x konferenciją.

Žieminės Chicagos dalies “Lie
tuviškas Kriaučių KHubas Savitar
pinės Pašelpos” užaugo iki 150 są
narių. Jis dabar kreipėsi į visus 
Chicagos lietuvius siuvėjus, kad 
jie visi pastotų jo sąnariais.

Kliubas turi, tikslą visokiais bu
dais platinti apšvietimą, kaip štai: 
įsteigdamas knygyną. 

■J ~ 11 ■

Lietmiai gyvenanti Pietinėj Chi- 
c&goj (South Chicagoj) turi 4 
draugijas, tarp kurių 2 kuopos ir 
dvi pašelpinės; dr-jos; viena baž
nytinė, kita pusiau-tautiška.

Vertelgysčių čia yra 15, skaitant 
agentas. Nataų savininkų 11.

Lietuviai čia gyvena nuo 87 iki 
89 gatvių ant Houston avė. ir 
Commercial Avė.

Čia gyvenanti dirba So. Chica
gos geležiniame fabrike ir karų 
dirbtuvėj. / Darbai labai sunkus 
ir pavojfngi. Perpetiniai laba^ 
žiauriai ir sauvališkai su darbinin
kais elgiasi. Ten sužeidimų kas- lietuviams, kad jie nesibijotų pa- 
dien dešimtimis atsitinka. Uždar- J—• « • • — -
Viai geležiniame fabrike maži: už 
•'o vai. darbo mokama nuo $1.60

So. Chicagos draugijos rengia 
keturiasdešimtmetinių imigracijos 
sukaktuvių apvaiksčiojimą, spalių 
24 d., 4 vai. po pietų, Koneczny 
salėj, 88 ir Commrrcial gatv. ker
tėj.

Bus prakalbos, dainos, deklia- 
macijos ir koncertas. Kvartetas 
bus giedota Valparaiso mokinių. 
Pus ir balius.

Nuo baliaus pelnas eis išleidi
mui mokykloms vadovėlių ir bus 
užmokėta rinkėjams So. Chicagos 
lietuvių statistikos.

S o. Chicagos visos draugijos nu
tarė išrinkti, po apvaikščiojimo, 
porą vyrų, kurie rinks So. Chica
gos lietuvių statistiką,

Tai yra geriausias pavyzdys ki
tų Chicagos apielinkių lietuviams, 
kurį parodė S. Chicagos lietuviš
kos draugijos. Jos nutarė ap
vaikščioti 40-metines lietuvių imi
gracijos sukatuves ir drauge pa
daryti savo apielinkėje lietuvių sta
tistiką, arba surąšą.

Per apvaiksčiojimą bus aiškinta

duoti teisingas žinias, kokios, sta
tistiką darant, bus reikalingos. 
Statistikos rinkėjai

46tos (SPRING VALLEY, ILL.) 
S.L.A. KUOPOS PROTESTAS.

18 d. hepos atsibuvo ąbtos kuo
pos S. L. A. bertaininis susirinki
mas, kuriame svarstyta S. L. A. 
reikalai, ypač praėjusių metų extra 
seimas, atsibuvęs Wilkesbarre, Pa., 
ir 24 seimo, atsibuvusio Worceste- 
ryje, Mass. nutarimai. Musų kuo
pa pripažįsta abudu seimu nele- 
gališkais dėl šitų priežasčių:

1) Kad S. L. A. kuopų nariams
iki šiol da nėra žinoma kokiu tiks
lu buvo šauktas extra seimas ir 
ką jis nutarė. Jeigu dėl čarterio, 
tai nereikėjo to slėpti nuo S. L. 
A. narių. , (

2) Kad 24 seimas S. L. A. ne
turėjo tiesos panaikinti visuotinąjį 
balsavimą, kurį pripažino 23 sei
mas ir S. L. A. referendumas. 
Visų .šalių tautos kovoja už visuo
tinąjį balsavimą, jei jo kur da 
nėra, o musų 24 seimo delegatai pa
naikino jį, (bet juos juk kuopos 
rinko ir jiems turėjo instrukcijas 
duoti. Red.), ir tuom pasirodė, 
kad jie neapkenčia laisvės ir žmo
nių balso net toj šalyj, kur tas jau 
iškovota. Dagi 24 S. L. A. seimo 
presos komitetas išdryso pasigirti 
angliškuose laikraščiuose, kad S. 
L. A. seimas uždėjo juodus aki
nius socijalistams? Už tai 46 kuo
pa seimą vadina juoduoju seimu, 
lygiu Maskolijos durnai. Matyt 
seimo delegatams nerūpėjo S. L. 
A. gerovė, bet stengėsi socijalistus 
suėsti. 46 kuopa nepripažysta nė 
jokių 24 seimo nutarimų ir neti
kusio naujojo čarterio. Visa tvar
ka S. L. A. turi eiti pagal 23 sei
mo nutarimus ir visuotinąjį balsa
vimą, ir centro valdyba gali rinkti 
ir visokias atmainos įvesti tiktai 
per referandumą. Mes nematome 
reikalo S. L. A. užlaikyti advokatą 
kadangi - jis jokių bylų neveda. 
“Tėvynės” redaktorius p. Jokuby- 
nas neatsakantis Redaguoti S. L. 
A. organą, kuriame mes neranda
me aiškumo apie S. L. A. reika
lus, o visokius kuopų nutarimus 
jis užgniaužė. 24 seimas pastū
mėjo S. L. A. prie žlugimo, visas 
turtas gali patekti į kelių ypatų 
rankas. Mes jokių aiškių rokun- 
dų (atskaitų) S. L. A. spaustuvės 
neturime. Turime mokėti nežino
mas išlaidas ir viskas.

Suimant viską krūvon, 46 kuo
pa griežtai reikalauja, kad visoki 
klausymai ir rinkimai eitų per S. 
L. A. referendumą. Mes pripažy- 
stame rezoliuciją paduotą 24 sei
mui 34 delegatų.

46 S. L. A. kuopos sekretorius, 
Juozas Gvazdinskas.

Talpiname šitą protestą, nors 
jame nieko naujo nėra, atkartota 
tas pats, kas tilpo jau proteste 34 
delegatų. Ant toliau vienok neno
rėtume malti vis tuos pačius mil
tus ir tai be galo. Tegul kuopos 
pačios terp savęs susižino, nutaria 
savo susirinkimuose ir paskui vie
nu kartu paduoda surašą kuopų 
nesutikančių su seimo nutarimais, 
taigi protestuojančių, >. Juk visi 
protestai eina už tą patį, tai laik
raščiui ir skaitytojams vieno pro
testo pakanka. Talpinimas atskirai 
kiekvienos kuopos protestų laikraš
čiui per daug vietos užimtų. Laik
raštis negali imti ant savęs kuopų 
sekretorių pareigų ir juos užva
duoti. Red.

Tobulumas Lietu
vių Statistikos.
Pngu’a nuo visų lietuvių, o ne 

nuo pavienio asmens. Tobulą sta
tistiką apie ką nors galima tiktai 
tuomet surinkti, kuomet prie jos 
surinkimo prisideda dauguma. .Už-, 
tat ir statistiškas žinias iš lietuvių 
gyvenimo galima tiktai tuomet su
rinkti, jeigu prie rinkimo prisidės 
didumenė lietuvių. Vienas gali 
nurodyti kaip rinkti - ir j kur jas 
priduoti, bet surinkimą turi atlikti 
dauguma. Todėl, jeigu tilps atei
nančių metų “Lietuvos” kalendo
riuje tiktai mažai žinių, tuomet ne
bus kaltas vienas asmuo, bet abri
sai EB.

Staūstiakoą žinios bus naudin
gos lehiviaons, bus naudingos,

tojax Nes jos parodys kur ir 
koftios musų * jiegos ir pagal tai 
galėsime išskaitliuoti ką mes ga
lime tokio nuveikti savo ir visuo
menės labui.. Todėl “Lietuvos” 
skaitytojai tuni kupdaugiausiai pri
sidėti prie šito darbo. Nuo jų 
priguli gerumas darbo, o ne nuo 

Z L-
“Lietuvos” m Kakn<k>riuje 1910 

m. norime patalpinti šiokias sta
tistiškas apie lietuvius žinias:

gyve-
tistiškas apie lietuvius 
Kiek lietuvių abelnai 
na kokiame mieste; kiek para
pijų, kokis jos turtas, kokis kuni
gas klebonauja; kiek draugovių 
mieste, 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 lietuvių rankose ir tt. 
Prisiuntčj am s suteiksime dovanas 
sulyg žinių svarbumo.

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

Redakcijos atsakymai.
P. Zaldikui. Jeigu “Tėvynėj** 

tilpo klaidinga žinia apie susitvė- 
rinią So. Bostone “Reformatų 
draugovės”, tai į “Tėvynę” reikia 
ir pataisymą priduoti; laikraščiai 
negali taisyti klaidų kitų laikraš
čių, nes tas mierio neatsiektų, ka-

1 ORGANIZMAS PASAKYS.
Kas atkreipia bent kiek atidžios j 

veiklumą savo organizmo, tas vi
suomet patėmys ir mažiausias per
mainas organizmo funkcijose. Ši
tokia tėmijimas duoda žmogui j 
rankas gerą ginklą kovojimui su 
įvairiomis ligomis* ir tankiai ap
saugoja jį nuo daugelio nelaimių 
ir skurdo, taipgi nuo sunkių ligų. 
Nereguliariškumai organizmo tan
kiausiai pasirodo gromuliavimo si
stemoje, paprasčiausi ženklai bū
va —- netekimas apetito ir blo
gas jautimosi po valgiui. Or
ganizmas pakako jumis šitokiais 
ženklais, kad pagelba reikalinga ir 
tiktai nuo tamistdš vieno priguli 
davimas pageltuos prganizmui. Ta- 
mista žinai labai gerai, kad tokiuo
se atsitikimu©^ reikia būtinai var
toti Trinerio Amerikoniškąjį Elik
syrą Karčiojo Vyno, kuris yra ge
riausiu vaistu nuo visų ligų ir ant 
kurio gali be baimės atsidėti. 
Vartok vaistą tuojau kaip tik pa
jausi, kad organizmas nenori pri
imti pakaktina? maišto ir be skanu
mo, vartok tuomėt, kada nesijauti 
gerai po valgiui, kada greitai nu
vargstu kada tąve kankina nemi
ga, kada esi nervišku ir abelnai ka
da nesijauti gerai. Gaunamas ap- 
tiekose. Jos. Triner, 1333—1339 
So. Ashland avė., Chicago, I1L

BALIUS.
St. Charles, III. Draugovė D. L. 

K. Vytauto rengia didelį balių 2 d. 
spalio (Oęt), Inrin svetainėje. Įžen
gs vyrams 50c; merginoms dykai. 
Muzika iš Chicagos po vadovyste Vy-

ir ‘ Tėvynės”

KONCERTAS
Chicago, Iii. ? Koncertas pagarsėju
sio dainininko ir kompozitoriaus 

Miko Petrausko
atsibus

Nedėlios vak., 3 d. Spalio, 
MUSIC HALL

to3 Michigan Bivd., Fina Arta Bl. 
(ten-pat kur buvo pirmutinis kon
certas). •

Koncerte dalyvaus apart Petrausko: 
p. A. Pocius, žinomas lletuvys-plani- 
sths; hetuvių-vargonininkų Kvarta
las ir ‘‘Birutės” choras, susidedąs 
i* arti pusantro Unito giesmininkų; 
aumoky.tas paties kompozitoriaus. 
Choras dainuos puikiausias dainas; 
choro merginos bus tautiškuose rū
buose. Abelnai šitas koncertas bus 
tokiu puikiu, kokia lietuviai iki ilol 
dar neturėjo ir todėl kiekvieno 11a 
tuvio šventa pareiga atlankyti kon
certą ir pasiklausyti gražiausių dai
nų, kurios užgaus širdį kiekvieno. 
Tlklatų kainos: f 14)0; 75e SOc

Tlkietai gaunami šiose vietose* 
“Lietuvos” red., * X__
Kulio aptlekoje, 3255 So. Halštžd’ st, 
J. I- Bagdžiuną, 1167 So. Oakl 
M.Tananevičlm <70 West ; 
P. Kalų, 1644 West North 
John D. Mališevskio" aptlekoje, „04 
South Ashland avenue, F. A. Golu- 
bickį, Melrose Park, III., Dr. 
Rutkauską, 8829 Commercial ifveT^Bo 
Chicago, III. ir pas ‘‘Bl ” cho
ristus bei pašalines y pa Toliau
gyvenanti gali gauti tikintus pačtu, 
jeigu paminės kokios kainos ir pri
sius pinigus ir pačto ženki 
J. Ilgaudas, 3327 Lowe avi 
IU.

<70 West 1

adresu: 
Chicago,

Teatras prasidės 8:15 
vakare. Įžanga: 50c., 35c. ir 
Gera muzika. Komitetas.

TEATRAS.
Chicago, III. Dramatiškas Ratelis 

Suvienytų Kuopų Liet Soc. Sąjungos 
Am., stato ant scenos dramą "Įsrai- 
haus^Vaitcai", nedėliojo 26 d. rugsėjo 
(Sept ) 1909 m. "Hull House” salėje, 
kampas Halsted įr Polk gatvių. Pra
džia lygiai 7 vai. vakare. Kainos ti- 
kietų: 50c., 35c..ir 25c.

Visuomenė jau iš pereitų metų yra 
apsipažinusi su Ratelio perstatymais, 
taigi ir šį metą tikimės, kad visuo
menė atsilankys kuoskaltlingiausiai.

Ratelio Komitetas.

12 METINIS
Chicago, III. 

Mylėtojų turės . _ ______ w
vaikščiojimų nedėliojo, 26 d. rugsėjo 
(Sept), Freiheit Tumer svetainėje, 
3417 80. Halsted st. Prakalbos pra
sidės 3 vai. po pietų, o po prakalbų 
bus balius, {žengs porai 25c., o drau
govių nariams, turintiems ženklus, 
įžanga nuo 3 iki 5 vai. dykai. Visus 
lietuvius kviečiame širdingai atsi
lankyti. Komitetas.

DIDELIS BALIUS.
-Chicago. III. Draugovė Tėvynės 

Lietuvos Mylėtojų surengia balių 19 
d. rugsėjo (Sept.), J. Baukaus sve
tainėje. 8428 Vlncennes. Road.. ant 
baliaus bus taipgi išlaimėjimas auk
sinio laikrodėlio. Svečiai turės pro
gų po šokių atsivėdinti ir pakvėpuoti 
grynu oru po miežių apieltnkėje sve
tainės. Uškviečia visus, kufie nori 
gerai pasilinksminti Ir smagiai laikų 
praleisti. Komitetas.

Pajleškojimai.
Vaikinas, gerai išsilavinęs biznyje, 

paj ieško kokio nors darbo, taip, kad 
galėtų vakarais būti 1 luošu; išėmus 
subatą, nes noriu vakarais mokytis. 
Turiu paliudysimus savo teisingumo. 
Meldžiu atsišaukti adresu:

A. J. K.
8312 So. Halsted st, . Chicago, III.

Pajieškau Petro Ir Antano Mtelta- 
klų, Kauno gub., Raseinių pavieto, 
Šilelio vol., Girdiškės parapijos, Gaup- 
šių sodžiaus./ Jie išvažiavo iš IVar
non, Iii. Jie patys ar kas kitas ma
lonės duoti

Aštunti me-

Cbicagoje. Taip pat pajieškau saro 
dėdės Domininko Blyno iš Pltlllškių 
sodžiaus, Raguvos parapijos; girdė
jau, kad taip gi gyvenu Chicagoj*. 
Jie patys ar kas kitas malonės duoti 
žinią adresu:

Misa Katrina Preidžlukė 
9312 Vaughan av&> • 

Burnsldd, Chicąfce, III.

Pajieškau Alberto Jonikio; Kauno 
gub., Šiaulių - pavieto, Lūkės parapi
jos, Bargainių kaimo. Jis pats ar 
kas kitas malonės duoti žinią adresu: 

Tad. Baranauskas
Box 112, Athons, III.

Pajieškau savo draugo Antano žvin- 
glio. Gyveno pirma Anglijoje, Lon
done. Jis pats ar kas kitos malonės 
duoti žinią adresu:

F. Luza .
10^ James st., New Havea, Conn.

Pajieškau savo brolio Motiejaus 
Marculaičio; .pirmiaus gyveno Phi- 
ladelphia. Pa. Jis pats^ar kas kitos 
malonės duoti žinią adresu: 

Petras Marculaitis •-
Oedar Point, IU.

Pajieškau savo brdBo Martino Nek- 
nedavičiaus; Kauno gub., Panevėžio 
pavieto, Ramigalos parapijos, 
velykų jis dar gyveno Chica 
Turiu į jį labai svarbų raikai 
pats ar kas kitas malonės duoti 
nią adresu:

r.;__ 2:
721 Jefferson st,

Aš atvažiavusi 
L ta. Chicagou 1 _ 
Juozapo Pratašo iš Girdiškės para
pijos, Raseinių pavieto, Kauno gub. 
Aštuonl metai kaip Amerikoje. Pirm 
keturių metų apleido Chicagą Ir iš
važiavo dirbti ant farsų. Kas ap
teiks atsakančią žinią apie jį, gaus 
$2.00 dovanų.

Ona Pratašienė
4503 80. Wood st, Chicago, III.

Pajieškau savo pusbrolio Kazimie
ro Naudužo Ir dviejų pažystamų Jur
gio Jaknbaičio ir Aleka. Cižauako. 
kuris gyvena Bostone, o K. Naudužas 
ir J. Jakubaitla buvo išvažiavę gi-

Paj ieškau savo brolių: Jono ir 
Juozapo Smllingių; Kauno gub., Tel
šių pavieto, Plungės parapijos, Bta- 
nellų sodžiaus. Jie patys ar kas ki
tas malonės duoti žinią adresu: 

B. J. Smilingis 
2401 Kensington avė., Chicago,

Paj ieškau savo draugo Juozapo 
Balsavičlaus, Suvalkų gub., Naumies
čio pavieto, -Griškabūdžio gmino, 
Sparvinių kaimo. Pribuvo iš tėvy
nės Anglijon 1904 m. ir apsigyveno 
Londone, iš ten iškeliavo Amerikon 
1905 m. ir gyveno Brooklyne 126 N. 
4th st Turiu į jį labai svarbų rei-

Jis pats ar kas kitas malonės 
žinią adresu:

Kaz. Kuras
Gleneagle Road 'Streatham 

8. W. London, England.

Paj ieškau savo pusbrolio Antano 
Vaškelio; Kauno guK. Raseinių pa
vieto, Kražių parapijos, Dauklnlnkiš- 
kės sodžiaus. 12 metų kaip Ameriko
je, pirmiau gyveno Pennsylvanijoje, 
o dabar, girdėjau, buk gyvenąs Illi- 
nojaus valst Turiu labai svarbų rei
kalą. Jis pats ar kas kitas malonės 
duoti žinią |Ml

Box 102,

Ant Pardavimo.
Pigiai parsiduoda bučernė ir gro- 

sernė, lietuvių apgyventoje vietoje. 
1343 N. Ashland avė., arti Mllwaukee 
avė. Atsišaukti hurodytu adresu.

Parsiduoda pigiai moteriškų skry
bėlių krautuvė su visais įtaisymais 

Uždėtas Jau 4 metai, 
lietuviškai 
didelį blz- 
3249 So.

Reikalavimai.
Reikalauju merginos mokančios an

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

J. Swilow.
238 So. Wood Str. Gor Jackson 

Chicago, I1L

gerų kriaučių prie mo
si u vi mo. Reikalaujame 
dešimtį. Atsakantiems

Atsišau-

Reikalauja 
terų suknių 
mažiausiai 
mokame labai geras algas, 
kitę adresu: 1427 W. Harrison st, 
tarpe Loomis ir Laflin st

Reikalingas geras, žinantis savo 
amatą kriaučius; tekis kuris moka 
siūti vyriškus ir moteriškus drabu- 
žlus Ir kuris už savo darbą atsako. 
Darbas - ant' visada. 
Atsišaukite laišku 

. Llth. I 
Box 1182,

Reikalauja 500 1 
stHas: Callfongą. C 
ton. Algos .nuo $2. 
ną. Kiekvienas turi užsimokėti savo 
kelionės lėšas nuo Chicagos $33.00; 
Taipgi reikalauja 200 darbininkų į 
girias Michigan ir Wisconsln val- 

ušdės kelio 
Beto reika- 

Ckicagoje ir 
tuojaus as-

MOKYKLA ŠOKIŲ
Prof. Julius užtikrina, kad išmo

kys šokti kiekvienų jaunų -ar senų. 
Išmokina valcų 6 rųšių ir taip kad 
gali drąsiai eiti šokti publikoje. 'Taip
gi išmokys ir kitus šoklus su 6 -va
karais už $3.00. Kas moka vaikščio
ti, tas gali išmokti ir šokti. Kas 
nori mokytis tegul ateina į Jono Pau- 
gos svetainę, 1900 Union st., kampas 
Ittos, arti Halsted.

Ukininkystei Žemes.
Pasiturinčiuose Rock Island-Frlsco 

Valsčiuose Texas, Oklahoma, New 
Mexico, Kansas, Arkansas ir Missouri 
yra daugelis tūkstančių akrų derlin
gos gerai drėkinamos žemės, šitie 
akrai laukia TAVĘS juos išdirbti. 
Mums linksma bus pagelbėti ener
giškam praktiškam žmogui be skir
tumo tautybės surasti gerų vietų, 
šituose valsčiuos* padėjimų aprašy
mai atspausti visokiose kalbose ir 
lengvai suprantami reikalaujant bus 
pasiųsti apmokėta krasa. Adresas: 
rtjr B. Schmidt Room 1100 La 
Balis Statlon. Chicago, I1L, arba 
ROom 1100 Frisco, St Louis, Mo.

W. Plechavičla ir Co.
Vienintelis Lletuvys mūrininkas, 

užsiima statymu naujų namų tr tai- 
į. Visas darbas 
r su užtikrinimu.

FABMOS! FARMOSJ
Pirkite Fannas Didžiausioje Ame* 

rikoe Lietuvių Fermerių kolionijoj, 
kurioje gyvena jau daugelis lietuvių, 
žemė lygi Ir gera, ne akmenuoto ir 
ne balos. Puikiausia vieta žmogui, 
jlefekančiam geros ir nebrangias to- 
mės. Galima gauti lengvomis iimo- 
kestimis; reikia įmokėti mažą dalj, 
o kitą galima išmokėti per dąugelį 
matų, žemė derlinga, auga visokį 
javai: kviečiai, rugiai, vasarojai, bul
ves ir kiti. Yra žemės pagal upes ir 
ežerus, su tdkiais-pat laukais kaip 
ir Lletuojo, todėl 
tą žemę Naująja 
vakarinėje dalyje 
jos, nepertoll nuo 
vietinio miestelio 
žemė parsiduoda dabar po $8.00 ake- 
r ą ir brangiau. Norėdami daugiau 
dasliinotl ar apžiūrėti tos žemes, at
važiuokite ar suslneėklte su manim, 
gyvenančių ant tų žemių, šiuo adresu:.

Aston Kiedls, 
Peacock, Mich., Lake Co.

Vincas Pūkas
Vincas Pūkas, "Lietuvos* ke

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

A. OLSZEWSKIS, 
\ “Lietuvos” Išleistojas.

Blaivyste
Amerikonai norėdami išnaikinti. 

girtuoklystę daro teises išnaikinimui 
saliunų. Bet pakol žmonės norės 
girtuokliauti, tai nepaisant ant tei
sių- visada ras būdą pasigerti ir pra
leist ant niekų savo kruvinai už
dirbtus pinigus. Tikra blaivystė turi 
paeiti iš geros valios' pačių žurt>nlų.

Geriausiu ir pasekmingiausiu bu- 
du įkūrimo bl a i vystės yra atkreipi
mas atidžias žmonių ant naudinges
nio suvartojimo pinigų. Visi tie, ku
rie pirko nuo musų namus tai ne
reikalauja teisių, kurios stabdytų 
juos nuo lankymo karčlamų. Jie no
rėdami kuogretčiau paliuosuoti sa
vo namą nuo skolos, kiekvieną do
lerį taupija, ir moka skolą — iš ko 
turi dvigubą naudą. Viena, kad vi
sus savo pinigus sutaupija, antra, na
mas jiems duoda gerą nuošimtį, ir 
užtikrina lengvesnį gyvenimą išmo
kėjus namą.

Mes turime kelis namus teip pi
gius, kad žmonės ir su mažais pini
gais gali juos nusipirkti. Peržiūrė
kite tiktai žemiau patalpintą sura
šą namų, kad persitikrinti, kad kiek
vienas gali sau namą nusipirkti.

8) 2 lubų kampinis mūrinis na-< __ - - - - -- —■ 
randa $45 į mėnesį. Kaina .... $3700.

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

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

15) Mūrinis nr.mas 2 pagyvenimai, 
ruimai. Kaina .............  $2000.

vietoj. 
$2200.

25x125 
$1400.

su krau- 
.. Kai- 
. $7500.

Mūrinis namas, 6 kambariai, 
* - - - ’įhsoo.

KraU-

Katna $4500.

23)
arti musų bankos. Kaina

61) 2 lubų mūrinis namas, 
tuvė su 4 ruimais ir 2 pagyvenimai 
po 4 ruimus. Staldas.

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

56) Puikus 3 lubų mūrinis namas,
3 pagyvenimai* po 6 ruimus su mau
dykloms ir 6 ruimų gražus mūrinis 
namelis užpakalyj. Bandos neša $57 
| mėnesį. Kaina ...................... $5700.

57) Labai gražus mūrinis namelis,
aukštas ponamis ir viškai. Užpa
kalyje staldas. Lotas 27%xl27% pė
das. Kaina ........................ $2000.

60) 6 ruimų mūrinis namas. Lo»
**•8 25x125. Kaina .................. $1200;

61) 6 ruimų mūrinis namas. Ix>
tas,27%xl27%. Kaina ........ . .............

• 64) 2 lubų mūrinis namas, 
nas ir 3 pagyvenimai po 4 rulnr 
Randa $540 į metus. Kaina

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

80) 2 lubų medinis namas, 
gyvenimai po 6 ruimus. 
125. Randa $25. Kaina .

81) 2 pagyvenimų medinis namas.
Lotas 25x125. Randa $21. Kai
na .................................................. $2250,

83) 2 lubų, naujas mūrinis namas. 
Via! naujausi įtaisymai, arti Ogden.

$5500.

87) Puikus namas 2 lubų, sx^vl- 
■sais naujausiais įtaisymais, ąrti mu
sų bankos ..........   $5500.

89) Puikus trijų 1m>u mūrinis' 
mas ir grašiais medžiais apsodintas 
lotas šalyj už .......................... $6000.

00)
Kaina

2 lota! ant 33 Place, 50x150. 
$1600.

sau lota platai, tegul ateina pas mus.

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

A. OLSZEWSKIS, Savininkas.

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

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

ŠITA BANKA taipgi parsamdo žmonėms skryneles (Boxes) pasidėjimui pinigų už $3.00 
i metams, šios skrynelės taip yra apsaugotos, kad prie jų ne ugnis nė vagis negali prilįsti.
i ŠITA BANKA parduoda namus ir lotus lengvais išmokėjimais. Jei nori pirkti namą ar 
i lotą mieste Chicago, ateik pas mus, o męs tau surasime tą ką norėsi ir ką jieškat

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

i Accident Insurance”).
ŠITA BANKA iškolektuoja' dalis ir skolas iš Europos ir kitų šalių pigiau ir greičiau kaip 

i visos kitos bankos. f

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

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

BANKOS VALANDOS. * '
Mastj Banka yra atdara priėmimui, išmokėjimui ir siuntimui pinfgų ir Sifkorčių kasr 

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

Olszewskis pats Bankoje ISuva šiose valandose:
šiokiomis dienomis:

Nuo 8 valandos ryto iki 6 valandai vakare. 1
Nedėidieniais ir šventomis dienomis: . ' •

Nuo 11 valandos ryto iki 4 valandai po pietų. * ‘ <<|
Panedėliais:

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

Norintieji su patim O1szewskiu asmeniškai (asabiškai) pasimatyti malonės kreiptis Bugš
čiai! nurodytose valandose.

,, GYVENANTĮ tolymesniuose mięstuose kreipkitės prie musų laiškais adresuodami.

A. OLSZEVVSK1
3252 SOUTH HALSTED ST. CHICAGO, ILL,

Knygų Kataliogas kų karės maskolių su turkais. Chlca
go, IU. 1906, puaL 8L................... 20c

Na 4 Alium* ir kitos pasakos Guj 
de Maupassant’o, vertė J. Laukis. 
Telpa šios pasakos: 1. Alluma, 2. Ne
tikri brangieji akmenys, 3. Baimė, 
4. Du maži kareiviai, 5. Dienynas* pa
dūkėlio, 6. Mėnesienoje, 7. .Vaidulys, 
8. Užšalurioj padangėj, 9. Atsikirti
mas, 10. Vienatvė, U. Tėvas ir sūnūs

No. 67 Lietuviškos pasakos (vairios. 
Surinko Dr. J. Basanavičius. Dalis L 
čia telpa 141 labai gražių, juokingų, 
išmintingų i-. žingeidžių pasakų. Chi- 
cagfe, Ui. 1903, pusi. 280. 81*25
Drūtai apdaryta.............................8140

vienas iš geriausių raštininkų pasakų 
iš žmonių gyvenimo. Chlcago, III. 1908, 
pusi. 136. ...........................  •..* 35c

Ne. 27 Gyvenime mokykla. Parašė 
Orison Svett-Marden. Lietuviškon kal- 
bon išvertė K. žegota. Utmšai pagar
sėjusių žmonių. Labai naudinga kny
ga. Didelio formato. Chicago, IU. 
pusi. 235 
Apdaryta

No. 68 Lietuviškos pasakos (valrloa 
Surinko Dr. J. Basanavičius. Dalis IL 
Čia telpa 205 labai gražių ir* juokingų 
pasakų, bovijančlų kiekvienų skaity
tojų ir klausytųjų ir labai naudingos. 
Chlcago, III. 1903, pusi. 830'. .... 81-25 
Drūtai apdaryta.............................81.50

81 JO

Na 69 Lietuviškos pasakos (vairios. 
Bartoko Dr. J. Basanavičius. Dalis III. 
čia telpa 202 dar gražesnės ir juokln- 
gesote pasakos. Chicago, UL

Na 210 Dėdė atvažiavę. Komedija 
lename akte. Tagil lenkiškų šutai 
ė B. B—a ir M. Prrta Chicago, Iii. 

puri. 62................  20c„ ■) -.6
Na 225 Gerinus vėliaus, negu nle- 

<ad. Komedija, viename akte. Pagal 
Lenkiškų sutaisė K. B—a ir M. P—4a 
Chicago, IU. 1903, pusi. 48................15c

Na 257 Kun.1 Gfšmuloe raštlnyčio- 
Je. Komedija rienaųie akte. Parašė 
kun. Fr. Hudorf, Gr^ial parašyta ko
medija, tinkanti perstatymui Chlca
go, Ui. 1906, puri. 1’4. ..... .... 1Uc

No. 262 Mlndaugla Lietuvos kara
lių* Istoriškas paveikslas 5 se aktuo
se. Lenkiškai parašė Julius Slovrac- 
kl. Lietuvjškal vertė V. Kapsas (Dr. 
V. Kudirka). Chicago, Iii. 1900, pus
lapių 86................./ . ........................ 25c

No. 286 Pirmi Žingsniai. Drama ke
turiose veikmėje >■ Parašė Br. Varg
šas. Drama parašyta iš revoliucijos 
judėjimo Lietuvoj. Chlcago, 111. 1909, 
pusi. 50.....................    20c

Na 295 Piotro Caruso. Vieno veik
smo drama. Parašė R. Bracco. Vertė 
K. Puida. Veiksmo vieta —Neapolis. 
6ių laikų atsitikimas. Chlcago, iii. 
1908, pust 33................  10c

Na 302 šiaurės Karžygiai. Keturių 
veiksmų tragedija. Parašė H. Ibsea. 
Iš rusų, lenkų ir vokiečių vertimų ver
tė K. Puida. Veikimas atsibūva Nor
vegijos šiaurėje karaliaus Eriko Kru
vinojo Kirvio laikuose. Chlcago, IU. 
1908, puaL 77. ............................ 25c

No. 331 Žilė galvon — velnias vuo* 
dsgon. Komedija viename akte. Par 
gal lenkiškų sutaisė M. P—is. Chi
cago, IU. 1902, puri. 3L.................. 10c

No. 381 Gyvybė (kantatas) ir kitos 
trumpos poemos. Parašė Jonas Vis- 
koėka. Telpa čia eilės r Gyvybė, iš
tvirkėlis, Vylius. 3 sonetai, Proverbal 
ir Jautimai Chlcago, Ui. 1907, pus
lapių 4L .... .... .... .................. 15c

- No. 397 Keplos kančios. Eilės. Pa
rašė Liepukas. Chlcago, III. 1909, pus
lapių 28. .... .....................................10c

No. 436 Revoliucijos dainos. Suran
kiotos iš visur 34 dainos naujos ga
dynės iš revoliucijos atbalsių. Chica* 
go. IU. 1908, puri. 30.................... 15o

No. 442 Svajus arba vaizdas sieki
mo augštybės. Tragedija-poėma. Pen
kiuose aktuose. Parašė Jonas Vlskoš- 
ka. Yra fantastiškas piešinėlis, para
šytas sceniškoje termoje. Chicago, UL 
1907. pusi. 185. ........... ..  .... 40c

Na 471 Akyvi apųlrolšklmal svietą 
| kuriuos žmonės nuolat žiuri, bet jų 
gerai neeupranta.*' Su>7 paveikslėliais. 
Labai naudinga knygelė tiems kurio 
nori sužinoti, iš ko darosi žaibai, 
griausmai, lietus ir sniegas. Kas yra 
(lebesial, ant ko jie laikosi ir tt Chl
cago, III. 1894, pusi. .....................25c

No. 472 Apsireiškimai atmosferoje 
arba meteorologija Pagal profesorių 
Vojelkov’ų sutaisė šernas. Aprašo, iš 
ko susitveria orožalbal ir grianstlniaL 
nuo ko atsiranda ant dangaus įvai
rios šviesos ta šešėliai, ir daugybė 
kitų (vairiausių dro aiisireišklmų. J’la- 
člal ir labai suprantamai paalšEnia, 
kaip galima sužinoti oro permainas ta 
daug kitų (domių dalykų. Kiekvie
nas aprašymas, aiškesniam suprati
mui, parodytas ant paveikslo. Norin
tiems arčiau susipažinti su oro ypa
tybėmis, verta perskaityti. Chicago, 
m. 1907, puri. 238.......................i *. 75c
Apdaryta .... .... . .................. 8140

Na 473 Apie žemę Ir kitus svlotua 
jų buvj ta pabaigų. Pagal Heiipernų, 
Falbų ir kitus sutaisė Šernas. Aprašo, 
kas yra žemė, iš ko ji susideda, ant 
ko laikosi ta kaip sukasi. Kas yra sau
lė, žvaigždės, mėnulis, planėtoe, ko
metos ir kitos retai matomos žvaigž
dės. Su 30 astronomiškų paveikslų. 
Yra tai vienatinė knyga iš kurios 
žmogus tikrai gali apsišviesti. Chlca
go, III. 1896,* pust 855................... 75c
Ta pati apdaryta..............................81.00

nas. Aprašymas smulkiausių bakteri
jų. gimdančių visokias ligas pas žmo
nes, jų susekimas, vystymusi ir tt 
Su paveikslėliais. Chlcago, III, 1985, 
pusi. 118..........................    30c

nupuolimo Rymo viešpatystės. Chlca
go, III. 1904. pusi 305................. 81J0
Drūtuose apdaruose............ .. gus

No. 548 Oras, Vanduo, šviesa Ir ši
luma. Lekcija Prof. Blochmann’o. Su
taisė Bernas. Visiems suprantamai ap
rašyta ypatybės chemiško ta fiziško 
proceso, aiškesniam parodymui kurio 
yra daugelis tam tikrų paveikslėlių. 
Chlcago, m. 1907, puri. 138.......... 40c

. No. 566 Senų gadynių Išnykę gyvi 
sutvėrimai. Pagal Hutchinsonų sutaisė 
Šernas. Su paveikslėliais. 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 čielus, 
nesugadintus kunus, užklotus kelioli
kai sieksnių storio že&ės eile. Jie 
yra šiandien išstatyti įvairiuose mušė
juose, iš kurių žmonės mokinasi pa
žinti, kaip sena yra raus'ų 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. Chlcago, III. 1900, 
puri. 370. ....................*...................81-00
Apdaryta. »••• *.*• .... .... 81-28

h) o. 553 Paėjimas organiško svieto. 
Pagal Bitnerj sutaisė šernas. Knyga 
didelės moksliškos 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 adgmenls, vabalus, 
žvėris, paukščius ir tL Su paveikslė
liais. Chlcago, III. 1905 pusi. 137. 35c

No. 569 Svieto pabaiga. U rusiško 
vertė Pr. Siūlelis. Kas nori ataišino- 
ti, kada bus svieto pabaiga, tegu! •per
skaito šių knygelę. Chlcago, Ui. 1902, 
puri. 3L .... ................................. ,* 10c

Na 597 žvėrys Ir Žmogus. Pagal 
SchmetH sutaisė ėernas. Mokslas 
apie subndavojimų kūno visokių žvė
rių, paukščių, sųnarkojų, žarnapilvių 
ir žmogaus. Kiekvienas žvėris arba 
gyvis aprašytas kas sau su visomis jo 
ypatybėmis ir kokių gyvūnų giminę 
jis tveria. Su paveikslėliais. Chlca
go, IU. 1906, pust 313.................. 81
Apdaryta............................ 81*29

Na 606 Airija. Lapai lš istorijos 
Airijos. Parašė A. Janulaitis. Chica
go, UI. 1908, pust 53. ...» .... 15c

Na 630 Ethnologija arba mokslas 
įpie žemės tautas. Pagal Dr. M. Ha- 
ber landų parašė šernas. Su paveikslė
liais. Yra tai svarbiausia moksliška 
knyga apie visas musų pasaulės žmo
nių veisles. Ji parodo visų viešpatys
čių, visų žemės kraštų ir net mažiau
sių šalelių žmones ir jų paveikslus. 
Aprašo jų kilmes, parvų, tikėjimų, pa
pročius, užsiėmimų ir abelnai viskų. 
IČas nori pilnai pųžinti žmonių isto
rijų, tegul perskaito šių knygų. Chl- 
cago, III. 1903, puri. 667. -------
Apdaryta. *240

Na 851 Apls turtų išdlrblmų. Pa
rašė Bebram Vertė 8. M. Veikalas 
gvildenantis politiškų ekonomijų. Ko
kiais keliais išsidirba tortai, kaip jie 
susikrauna ta kaip atsiliepia ant gy
venimo draugijos. Chlcago, IU. 1900, 
puri. 139........................   35c

Ne. 866 Aukos Karės Dievui. Para
šė Jonas Grašys, ti knygelė aprašo, 
kokios kada buvo karės, kas buvo jų 
prležasčia, kiek blėdies padarė ir daro 
žmonėms ir kas | jus žmonijų stumia. 
Chlcago, Iii. 1902, puri. 40............. 10c

No. 861 Dr. J. Basanavičius. Lenks! 
Lietuvoje. Iš rusų kalbos vertė V. 
Gintautas. Nurodymai, kaip lenkiška 
kalba sunaikino ir sudemoralizavO 
Lietuvą ir kaip ji kenkia lietuvystal 
sulyg šiai dienai. Chlcago, III. 1903, 
puri. 4L................................................

No. 907 Kaip žmonės su ponais ko
vojo? Sodiečių sukilimai Ispanijoje 
XV amžiuje, Anglijoj XVI amžiuje. 
Parašė A. J—tis. Chlcago, III. 1908. 
pusi. 34. ...<..................................... 10c

No. 921 Labdarybė pirmiau* Ir da
bar. Parašė P. Lafargue. Vertė M. 
N—aa. Telpa čia: I. Senovės pagonų 
labdarybė, n. Vyskupų ir vienuolių 
labdarybė ir III. Buržuazų labdarybė. 
Chlcago, IU. 1908, pusi. 36.............10c

No. 925 Moteris Ir jos vieta žmoni
joje. Parašė J. Laukis, šita knygelė 
aiškina moterų klausimų, todėl yra 
akyva perskaityti moterims ir vy
rams. Kalbėtojai joje atras sau dųug 
medžiagos. Chlcago, III. 1908, pusk 47. 
Kaina. ...» .................................... 15c

No. 946 Priedelis prie • lietuviško 
klausimo. Raštelis gvildenantis lietu
vystės reikalus po valdžia Rusijos ta 
po Jtekme lenkystės. Chlcago, Iii. 
1905, pusi. 38..................... 10e

No. 970 Tautiškos Politikos Knygy
nėlis. Telpa čia Rusijos policijos vieš
patavimas, persekiojimas ypatos lais
vės, draugijų ir susirinkimų, laisvės 
žodžio ir sąžinės, ir kame išganymas. 
Chicago, Ui. 1907, pust 47.............10)

Na 1102 Auginimas ir maitinimas 
mažų kūdikių. Parašė Dr. J. Kulis. 
Chicago, IU. 1907, pust 28.............10c

Na 1135 Hyglena arba mokslas apie 
užlaikymų sveikatos. Pagal Bernesų, 
D-rų Noll ir kitus sutaisė Bernas. Kas 
jų su atyda perskaitys, patalkys ap
sisaugoti nuo visokių ligų, užlaikyti 
čielybėje savo sveikatų, pailginti sa
vo amžių ir užauginti sveikus ir tvir
tus savo valkus. Chlcago, III. 1897, 
pusi. 183..........................................    3ėo

Na1140 I Šri vystymas vaisiaus gy
vūnų. Pr.rašė Dr.- J. Kulis. Bu dau
geliu paveikslėlių Iš embriollogljos. 
Chlcago, Hl 1907, puaL 21............. 10c

No- 1898 Lietuviškas SapnlnykMb 
surinktas ii daugelio svetimų sapnG 
nykų ir sutaisytas pagal tikrų perai** 
kai - egiptiškų sapninykų, su aprašu 
mu planetų atspėjimo ateities. Go
riausiai išguldo visokius sapnus, ko
kių Uk žmogui prisisapnuoti gali. Chl
cago, IU. 1895, pusi. 205.................. 50o
Tas pats drūtai apdarytas.............65o

No. 1457. Dangaus Augštomss Ir 
žmogaus Senumas; Anykščių šileliu 
ir daugelis naudingų žinių Sutaisė 
P. M. Pusi. 112...................  .... is«

No. 1515 Naujas pilnas Orakulas 
arba knyga burtų, monų ir visokių pa
slapčių ir praktiška C. C. St. Germain 
Delnažinystė, su paveikslėliais. Su
rinko ir išguldė iš svetimų kalbų j. 
Laukis. Yra tai didžiausia ir praktiš
kiausia monv knyga, burtų ir d<-ina- 
žlnystės mokslo. Formatas 6x9 co
lius, ant viršaus apdarų koloriuotas 
paveikslas burtininko ruimo. Chica
go, 111.1904, puri. 412. 
Apdaruose.

No. 1521 Paslaptys Magijos bei 
ritizmo šviesoje mokslo. "Pšgal eye- 
tlmus šaltinius lenkiškai sutaisė F.’X 
Lietuviškai vertė J. Laukis. Yra tai ( 
išaiškinimas monų darymo. Šioje kny
goje atrasite visas monų ta burtų pa
slaptis ir jas suprasite, nes aiškiai 
aprašytos ir paveikslais parodytos vi- 
sos slaptybės ir budai Jų darymo. Chl
cago, III. 1903, pusi. 262.............. 5Oo

mul. Knygelė pamokinanti, kaip ra
šyti gromatas J firmas, pažįstamas, 
gimines, prietelius, mylimus ir myli*, 
mas prieš apalvodinaų, j ponus, kuųl* * 
gus, vyskupus ta kitas augstoa lųo ( 
mos ypatas. Pasveikinimai ant Nau- 1 
Jų metų, dienoje varduvių, gimimo ir ’ 
kituose atsitikimuose. Chicago, DL 
1895, pusi. 115................................... 35o

A. Olszevvski
3252 S. Halatod SL, Chicago, HL

Na 98 Pragaro stgljlmaa Parašė 
L. Tolstot, vertė Z. A. Kritiškas pie
šinys dabartinės draugijos tvarkos, 
alegoriškai parašytas. Chlcago, III. 
1908, puri. 22..................................... ...

Na 100 Pssaka apie kantrių Alenų, 
dukterj turkų ciesoriaus Antonijau^ 
kuri per 22 metus vaikščiodama po 
svietų, daugybę bėdų ir vargų išken
tėjo. Antra laida U lenkiško vertė 
A. Olševskls. Chlcago, IU. 1908, pus-

No. 480 Biologija arba mokslas apie 
gyvus daiktus. Pagal profesorių, Nus- 
baumą sutaisė Šernas. Mokslas, ko
kiu budu radosi gyvi sutvėrimai ant 
musų žeoiės, kaip jie vystėsi, pradė
jus nuo mažų vabalėlių, iki daėjo lig 
paukščių, žvėrių ir paties žmogaus. 
Su paveikslėliais. Chicago, IU. 1901. 
pusi. 147........................  ’... 4Oo

No. 490 Dvi Kellonl | Tolimų šiau
rų. Sutaisė S. Matulaitis. Labai žin
geidus ir naudingas aprašymas iš ke
lionės | šiaurės poliusų. Chlcago, III. 
Kaina..... ...............4. .......................20c

No. 103 Pasaka apie Adomų Ir Jla- 
vų. Priedas prie sulyginamosios my- 
thologljos. Parašė Paul Lafargue, pa
gal vokiškų vertimų lietuviškai sutai
sė P Miškinta Chicago. 111. 1908, pus
lapio 8L.......................... '...................10c

No. 507 Gamtos Istorija Pagal Bert 
vertė Dr. A. Bacevičia. Knyga su dau
geliu vabalų, tuvių, žmonių, medžių 
ir akmenų paveikslėlių; trumpai, aiš
kiai ir suprantamai išaiškina gamtos 
istorijų, ypač tuos dalykus, i kuriuos 
žmonės žiuri, bet jų gerai nesupranta. 
Chlcago, UI. 1908, pusi 209......... 50c

Ne. 841 Geografija arba žemės r sp- 
rašymas. Pagal Geikie, Nalkovskj Ir 
kitus sutaisė šernas. Bu paveikslė
liais. Aiškiai Ir suprantamai aprašo 
Uiusų žemę, jos pavidalų, didumų ir 
platumų; jos kalnus, jų vardus, augš- 
lį. vulkanus, metančius iš savęs ug
nį; iš kokių sluogsnlų susideda žemė, 
kur ir kiek joje yra ingHų, geležies, 
aukso, druskos ir kitų gėrybių; kišk 
marių, ežerų, upių, jų vardai, plotis, 
gylis; kokie kuriuose vandenys: sū
rus, prėski, kartus; kokie juose gy
vena gyvūnai lt tt. žemė aprašyta da
limis: išskaitytos visos viešpatystės, 
karalystės, kunigaikštystės, respubli
kos ir tL Klek kurioje žemėje yra 
gyventojų; kokie jų akėjimai, kalbos, 
papročiai, užsiėmimai.. pramonės, iš
darbiai, Ir tiesos; kokio miestai, sn 
kiek gyventojų, fabrikų, pramonių; 
kur kokie orai: šalčiai ar karščiai 
lytus ar giedros; kur koks ilgis die
nos ir nakties. Knyga didelė 6x9 co
lių, ant geros standžios popieros spau
dini*. Chlcago. III. 1906, puri. 469. 
Kaina. . ..............................................82.00

Ta pati apdaryta audimo apdaruose, 
parašai ant nugaros ta šono. . v . 8240

No. 655 Isterljs sbelna Dalis I. 
Nuo seniausių laikų Chinljoe — 2800 
m. pr. Kr. iki galutiniam išdalinimui 
imperijos Aleksandro Makedonlškojo 
<46 m. pr. Kr. Burašė Dr. A. B*cev> 
čte Bu paveiksią^, parodančiais tų 
laikų piramides, sienas pilių, tvirto
vių; typus kunigų ta kareivių. Hiero
glifus Akkadų rašto ta (L Chlcago, DL 
1904. puaL 498.............................. |1J0
Ta pati tvirtuose apdaruose. ... 81-25

No. 657 Istorija guvtenytų Valstijų 
Biaurinte Amerikos nuo atradimo ir 
dar prieš atradimų Amerikos iki 1896 
m. Aprašo, kaip Kolumbas atrado 
Amerikų. kokio čia tada žmonės gy-

Na 1157 Koks privalo kati valkų 
auklėjimas?' Raukius raštį, parašytų 
D-ro J. ftliupo. Chlcago, III. 1908, pus
lapių 9L.......................................  26c

Na 1176 Pamatas Visokiai Refor
mai. Vadovas sveikatai, turto! Ir lais
vei. Populiariškas raštas apie klausi
mų valgybos. Parašė Otto Carųua 
Su raštininko leidimu vertė J. Laukis. 
Knygutė nurodo, kad mėsa tr kai-ku- 
rie kiti, telp pavadinti dilginanti val
giai yra netinkančiais žmonėms mais
tais. Chicago, III. 1907, pusi. 113. 30c

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

Maldaknyges.
Mažas Aukso Altorius — KataliklB* | 

ka Maldų knygelė.
Šios 7 knygelės yra naujausio spau* 

dlmo Ir gražesnės už senlah spaudin- , 
ta& Popiera balta, slidi, drukaa štate 
bus, didumas knygelių 3X4% colte 
Maldos; rytmetinės, vakarinės, prie 
spaviednės, komunijos, mišių, mišpa- | 
rų, ta daugybė kitų. Mišių maldos su 
abrozčliais; mišparai lietuviški ir k> f 
tyniški. Keletas lotyniškų giesmh* 1 
giedamų prie išstatymo SS. Sakra
mento, procesijų, pakrapinimo ta tt, 
6 Litanijos, psalmės Bv. Marijos P. 
ta Karaliaus Dovydo, aktai, rašančiai* 
stacijos, karunka, keliolika šventu 
giesmių ta tt.

Na 1801 Prastais, drūtais apdarais, 
auksintais kraštais, be apkalimo. 50a

No. 1802 Prastais, drūtais apdarais, 
auksintais 
briaunoms 
su kabute.

pasidabruotoms biėtelėma,’
.......................................... 6Oo

Moroko skutos minkštaisNo. 1803
apdarais, apvaliais kampais, auksinti 
kraštai, parašai Ir auksuoto kr'etka 
ant vieno šono. .............................3139

No. 1210 Aritmetika. Sutaisė S. 
Skačkauskas. Lengvas būdas išmokti 
skaitliuoti (rokuoti). Hnsnga padalyta 
| penkis skyrius. Skyrius I — Apie 
skaitlius. Skyrius'II — Trupiniai 
Skyrius III — Dešimtiniai trupiniai 
Skyrius IV — Prilyginimai ir propor
cijos. Skyrius V — proporcijų prleva- 
dinėt, Chicago, III. 1897, puri. 104. 25c

No. 1804 Prancūziškos slidžios ska
relės minkštais apdarais, apvaliais 
kampais, aukso kvietka, kryžius, pa
rašai ir kraštai......................>....,31.50

- >.v ■■ .aj
No> 1305 Apdėta baltais sloniaus 

kaulais ta celuloida, 3 sidabriniai me 
dalikėliai kabo ant lenciūgėlių, akso
mo nugara, apkaustytos briaunos si
dabruotomis blėtelėmis, su kabe, auk
sinti kraštai.........................E... gija

No. 1806 Baltos celuloidos apdaraL 
vienų ornamentai kaip ant šio pa
veikslo, kitų gi graži aukso šakelė ir 
aukso 
spaustas, 
tai..........

literoms .knygos vardas al
su kabute, auksinti kmš- 

...................................8149

No. 1300 Rsnkvedys angliškos kal
bos. Pagal Ollendortų, Harvey. Maz
geli ir kitus surašė J. Laukis. Yra 
tai praktiškiausia knyga išsimokini
mui angliškos kalbos pačiam per sa
ve be pagalbos mokytojo. Chlcago, III. 
1906, pusi. 307. ........................... 31.25
Apdaryta.*..................................... .....

No. 1328 žodynas Hetuviškal-angfiė- 
kss Ir angliška, lietuviškos kalbų (abi 
Alys — I ta H. Ly. No. 1326 ir No. 
1327) vienoje knygoje. Yra tai reika
lingiausia kri^gn norintiems gerai pe* 
tinti angliškų kalbų. Formatas ir ap
darai tokie pat kaip No. 1327. 86-00

■ No. 1807 
ant vieno 
su kauline kabute, auksinti 
Kaina.................................  .

Baltos celuloidos apdi 
šono kvietkuotas kiell 1

Na 35 Gyvenimo vaizdeliai, suside
danti iš devynių sekančių gražių paša* 
kalčių: Atsisveikinimas, Vagis, Kas 
kaltos, Gatvės vaikai. Paparčio žie
das. Miško sargas. Signalas, Keleivi*. 
Būvio esybė. Chlcago, UI 1902, pus
lapių 99. ...............................................15c

No. 43 Iš gyvenimo lietuviškų Vė
lių bei Vainių. Pasakos surinktos d-ro 
J. Basanavičiaus. Šioje knygoje telpa 
keli , šimtai gražių pasakų, apie rojų 
(dangų), čyščlų, peklų; apie giltinę, 
marų, cholerų; apie dvasias (dūšias), 
velnius, jų vaidinlmųsi ir tt. Pasakos 
užrašytos toklojs tarmėje, kokioje bu- 

i * vo girdėtos. Panevėšyj — pagal tar
mę paxvė|iečlų; Šiauliuose — pagal 
tarmę šiauliečių; Suvalkų gub. — pa
gal tarmę suvalkiečių; Prūsų Lietu
voje — pagal tarmę Prosų lietuvių; 
Dzūkijoj — pagal tarmę dzūkų ir tt 
Chicago. III. 1903. pusi. 470. Popieros 
apdaruose. ..... ...........  .... 8140

/ Audimo apdaruose. .......................82.00
No.44 Išmano atsiminimų. (Su&n- 

? toriaua pav.) Parašė Dr. Vincas Pio- 
r tarls. Spaudon parengė d-ras J. Basa

navičių* “’atųs bljografiški apipasa 
kojiniai k&i-<urių*Lietuvos vietų. Chi 

, cago, UL 1905, pusi. 30L . ............75c

{ Na a44 Iš Gyvenimo Samojėdų. 
I Apie Ltadlniakua ir kiti naudingi par 
4 mokinimai...........................................10c
> Na 63 Karia l^aukuose. (Kareivio 
a -atsiminimai.) Parašė Vsevolod Garšln. 
B 'Vertė A«LųIta Užimanti pasaka iškU-

Drūtai apdaryta.

1904.
81-25
81.50

No. 70 Lietuviškos pasakos (vairios. 
Surinko Dr. J. Basanavičius. Dalis IV. 
Chlcago, UI. 1905, pusi. 299. šioje da
lyje, taip kaip ir pirmesnėse dalyse 
Dro. J. Basanavičiaus surinktų pasa
kų, telpa keli šimtai užimančių ir juo
kingų pasakų. Kiekvienas, nusipirkęs 
iš paminėtų knygų L H, III ar ĮV 
dal|, turės per visų savo amžių nelš- 
seznamų pasakų turtų. ........ 81-21 
Drūtai apdaryta............... .. .... 8140

No. c71 -alkrodlnlnko atminimai, 
^asak Erkman-šatrijanų sutaisė S. M. 
Paveikslas iš Napoleono I paskutinių
jų kariavimų. Chlcago, 111. 1907, pus
lapių 44......................... ...................150

Na 1M Ponas Ir bernas. Apysakė
lė 1» Tolstojaus iš gyvenimo manko 
Uų kaimiečių, žingeidi norintiems su
sipažinti su buviu ir sųlygoms masko
lių kaimiečių gyvenimo; ji verčia 
skaitytojų drauge jausti su vargo pri
slėgtais žmonėmis. Chicago, IU. 1904, 
F»l. 60................................................. is*

Na 124 Robinzonas Kruziua. Graši 
morališka pasak*. Antra pataisyta lai
da. Chlcago, IU. 1963, pusi. 83. ... 25o

Na 76 Maxlm Gorki]. Pasakojimai.

nys: Giesmė apie sakalų. Nenaudėlis, 
Makaras čudra, Rudenyj, DriteHimts 
šeši ir viena. Chlcago, Iii. 1906, pus
lapių 188............................... 25a

Na. 80 Olitlpa. Graži apyaaki M 
laikų savitarpinės karės Biaurinte 
Amerikos indljonų. Vertė A. Olšev- 
skl3. Antra pataisyta laida. Chlcago, 
I1L 1906, pusi. 95............................. 25o

Na 130 Revoliucijos žmonės. Para
šė A. NiemojsvskL vertė K Puida 
torius, 7. Paukštis, 8. Ponas Jėzų 
Varšavoje. Knygelė (domi kiekvienam. 
Chlcago, UI. 1908, puri. 76............. 20c

Na 134 Sidabrinis kryželis arba dai
lidė M Nazaretą Apysaka iš laikų 
kankinimo Kristau*. Eugenijus Sue. 
Vartė J. Laukta Chlcago, IU. 1906, 
pual. 169. (flitg knygelę Vilniaus vys
kupas uždraudė lietuviams skaityti.) 
Kelną .... .... .... .... .... 9Qa

Ne. 185 žmogus nepllulkls. Vert* 11 
švediško Nėris. Labai graši apyaakė- 
vedė su varginga mergina ir laimia* 
giau gyveno už kitus, apsivedusius sa. 
turtingoms. Šita apysakėlė užima 
kiekvienų jaunų vaikinų Ir merginų ir 
lė. kaip turtingo prekėje susna apol-

Na 608 Gamtos pajlegeo ta kaip Iš 
Jų naudotis. Pagal Bitnerj autaiaė 
šernas. Svarbios moksliškos vertės 
knyga, su daugybe paveikslų (vairių 
mašinerijų ir kitokių jprletaisų išnau
dojimui gamtos pajiegų. Chicago, III. 
1904, puri. 288. . . 29................ 5Oo

:•> ifi
Na 516 Iš kur atsirado musų .nami

niai gyvuliai ta aėghtaml augmtays? 
Pagal Tunkevičių istttėisė Bernas. Bu 
paveikslėliais. Chlcagp, III. 1901, pus
lapių 73................   20c

v aurt
Na 525 Kalpt4yyųna augmenys? 

Pagal Lunkevlčių ir kitus sutaisė Šer
nas. Bu paveikslėliais. Yra tai apra-

tas, jų sudėjimų, ta ątmalnas, gyvj ir 
pUtojlmųsi nuo pilt menkiausių pavi
dalų iki didžiausių ta tobuliausių. Chl
cago, UL 1901, puri, 129......... 35c

Na 526 Kada Ir kokiu budu svietas 
sutvsrtas. Parašė Prof. Dr. M. W. 
Meyor. Iš vokiečių kalbos vertė J. 
Ilgaudas. Aprašyta, kokiu budu tve-

mė susitvėrė, teipgi, kokiu budu atsi
rado ant jos gyvybė. į Su paveikslais. 
Chlcago, III. 1906, pusi. 140. ...... 35o

No. 527 Kada Iri kokiu budu gali

Na 97 Pamokslai išmtetias Ir teL 
sybte tšguldinėti galvočių visų am
žių Lietuvos vaikeliams. Parašė kun. 
Tatarė. Tračia laida. Čia telpa 118 
juokingų, bet išmintingų ir pamokė- 
Dančių pasakaičių, mokinančių doros 
ir Išminties. Chlcago, 111. 1899, pus
lapių 182. ........................................... Ma

tekiais, 8. Viesulą, 3. Motiejus Balte 
4. Laisvės šventė, 5. Juras, 6. Redak- 
mokina žmogiškos doros. Chlcago, 
UL 11X9, iri. 23. ...r .... .... 100

No. 200 Akis už skj, dantis už dan
tį. Juokai viename akte. Perdirbta iš 
vokiško. Chlcago, III. 1907, pusi 29. 
Kaina. .... .... .... ................... 10c

Prof. Dr. M. Wilh.Meyer. U vokiečių 
kalbos vertė X Ilgaudas. Knygelėje 
aprašyta svieto pabaiga. Kas nori aš* 
ritinėti, kada ir kokiu budu gali svie
tas (įasibalgti. tegul perskaito šitų 
knygelę. Chlcago, m. 1996, pusi. 135- 
Kaina....................   880

No. 545 Nematomi prieisi .Ir drau-

Europos pradėjo plaukti j Amerikų, 
kokios karės buvo, už kų kariavo ir 
kokiuose metuose; klek buvo prezi
dentų, kokie ir kiek kuris gero šiai 
šaliai padart Prie galo knygos telpa 
Suvienytų Valstijų Konstitucija, kuri 
yra reikalingiausia žinoti kiekvienam 
žmogui, gyvenančiam šioje šalyje. 
Chlcago, UI. 1896, pusi. 364......... 81*00

Ta pati audimo apdaruose. aukso 
litaros ant nugaros ir šono. .... 81*25

No. 658 Istorija Chlcagos Lietuvių, 
Ju parapijų ir kun. Kraučano prova aa 
laikraščiu "Lietuva**, buvusi balan
džio mėnesyje 1899 m. čia telpa ap
rašymas: kiek lietuvių yra Chlcago- 
jer kiek lietuviškų draugysčių, su ko
kiais vardais ir siekiais; chronolo
giška peržvalga Chlcagos lietuvių dar
bų huo pat čia jų atsiradimo iki pa
baigsi 1900 metų; istorija jų parapi
jų Ir prova kun. Kraučuno su “Lie
tuva". Chlcago, IU. 190L puri. 580. 
Kaina............................ 8100.
Apdaryta. .... . .............................8140

Na 678 Lietuvių Pratėvlal Mažoje 
Azijoje nuo senovės iki jis pateko po 
valdžia Persų. Parašė Lietuvos My
lėtojas (Dr. J. Šliupas). Knyga turi 
283 puslapiui ir 4 dideles mapas, pa
rodančias vietas, kur senovėje gyvo- 
•o lietorių pratėvlal. Aprašo Beturiu

gimimų- Chicago, Ui. 1899.

No. 1826 žodynas llstuvlškal-angliš
kęs kalbos. (Dalis I.) Sutaisė A. Ln- 
Us. čia rasi visus lietuviškus žodžius 
Išguldytas angliškai. Kainas žodis pa
ženklintas kursyvoms lltaroms prie 
kokio gramatikos skyriaus jis priguli. 
Knygos formatas 6x9 colius. Kieti 
audimo apdaraL Chlcago, III. 1902, 
pusi. 382.......................     82.00
Popieros viriais............. . ............... 81.75

BREVIORELI0*.
Katalikiška Maldų Knygeli Pavea 

ta Katalikiškai Lietuvos JaunuomėneL
Knygelės miera 2^X3% col. Pus- 

‘lapių 140. storis H col. Mažiausia, 
gražiaasia Ir smagiausia maldaknygė 
neštis bažnyčion. Mišios, mišparai ir 
suplikacijos yra dviejose kalbose: lie
tuviškai ir lotyniškai. Turi visas rei
kalingas maldas ir kalendorių. tei> 
kaip didelė knyga. Balto, plona, ge* . 
ra popiera. čia yra jų paveikslėliai ta 
kainos:

No. 1801 Juodi, kieti, drūti andimę 
apdarai, išrodo kai? skurlnial, 
išspausti išmarginlmai. lapų 
raudoni. .... .................... Tu .

gražus 
kraštai

No. 190£ Juodi, kloti, drūti 
apdarai. Išrodo lyg skurinlaL 
išspausti išmarginlmai, auksuotas krįr-

audimo

No. 1327 žodynas angilškaldletuvIA 
kos kalbos. (Dalis IL) Sutaisė A. La- 
118. čia rasi visus anglišku* žodžius 
Išguldytus lietuviškai. Prie kiekrttM 
angliško žodžio kabėse yra pridėta 
tarmė, kaip žodžius angliškai tarti, 
teipgi kiekvienas žodis pažeakllatas 
kursyvams lltaroms prie kokio gra
matikos skyriaus jis priguli. Knygos 
formatas 6x9 colius. Gražiais drūtais 
apdarais, nugara ir kampai drūtos, 
gražios moroko skaros, šernai audimo, 
ant nugaros parašas aukso literoms, 
lapų kraštai marmurnotL..........8430

No. 1329 žodynas. Tas pats kalų 
No. 1328, tik pilnai apdarytas bran
gia, gražia moroko skūra, (čia audimo

No. 722 Trumpa senobės Istorija. 
Pagal prof. R. Vlpper vertė iš rusų 
kalbos D. Bu paveikslais senoviškų 
liekanų ir 5-iais spalvuotais žemu
piais (mapomls). Yra tai tikriausia 
svieto istorija nuo seniausių laikų.

Na 1420 Tikyba ar mokslas. Tlkė- 
jimiški, moksliški ir draugiškai poli
tiški tyrinėjimai, surankioti D-ro J. 
šliupo. Antras pataisytas ir padidin
tas spaudimas. Chicago, UI. 1901, pus
lapių 3U............  50c

Na 1428 Valėte Kristaus pos po
pierių pijų IX. Parašė Viktoras Hu-

Kaina

relės kieti lygus apdarai, auksiniai 
parašai ant šono Ir nugaros, lapų 
kraštai apačiai raudonai auksuoti, | 
raudini kampai................f. ..........7|ų I

No. 1904 Juodos franeuziškos lygios 
skarelės, minkštai iškimšti apdarai, 
kampai išmarginti, auksiniai parašai 
ant nugaros Ir šono, raudonai apsčiai j 
auksinti lapų kraštai, rundini kampai. 
Kuto* ............................  81-00

Na 1905 Baltos skarelės kieti drū
ti apdarai, gražus išspausti išmargini- 
mai, auksuoti lapų kraštai. .*.... gte

No. 1906 Baltos skarelės m! 
apdarai, per abudu galu aukt?

Svietiszki Abrozai
Litografuoti Abrozai, Vienoje Spal

voje — Juodai ant Balto. Plotis 22. 
Ilgia 28 col.

C j
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Stereoskopai arba Teleskopai

No. M78C Didi* Lletuvo* Kunigaik
šti* Algirdas. Miera 22x28............. 35c

No. M787 Didis Lietuvos Kunigaik
šti* Gedemlna*. Miera 22x28. 35c

No. M788 Didžio L. K. Vytauto pri
sieki Miera 20x25............ ...... 30c

No. 8790 Slmanae paukantae, Lie
tuvos istorikas. Miera 22x28........... 35c» •

riaušių pigiųjų dtukuojamų mašinų. 
JI drukuoja teip gkažial, kaip mašina 
pirkta už |10fc00. )Ji yra drūtesnė už 
visas kita* ant svžėto esančia* maši
nas. Ji visa <ra padirbta iš gryno 
plieno, prie jon nėiu medžio nė trupi
nėlio. Visa mašinai plieninė ir litarod 
plieninė* išlietos tat plieninio volo. 
Ji niekad negdndagmes nėra kam joje 
gesti. Jo* sistema* teip paprasta, kad 
kiekvienas, paėmęs ją j savo rankas, 
iš pirmo sykio supras, kaip su ją dru- 
kuoti. Jeigu norii.turėtl drūtą, pigią 
Ir gerą mašina, tai pirk Odei! Type- 
writer, o niekada nesigailėsi. Sitų 
mašinų kainos seniau buvo 820.00, 
vėliau buvo 815.00, o dar vėliau — 
<10.00, o kad męs jų išpardavėme di
delę daugybę, tai Išderėjome nuo fab
riko pigesnę kainą, ir dabar ja* par
duodame už ..............................................gė.9S

TĖVYNĖS MYLĖTOJŲ DR-8TE8 

CENTRO VALDYBOS ANTRASAI: 
Pirmialnkas: B. K. Baievlčlus,

819 — 32-nd *t, Chicago, IIL 
Vlce-Ptrmininkė: O. Ramanauskienė.

.101 Oak *t., Lawrence, Mas*. 
RaStfnlnka*: V. A. Greičius,

7 Stiles Hali, Vai para įso, Ind. 
Iždininkas f A. J. Povllaika.

804 Bank st, Waterbury, Conn. 
Knygius: J. Simanavičius,

331 Barnes st, Plymouth, Pa. 
Literatiika»i» Komitetu: J. Gabrys, 

11, rue Sommerard. Paris, France.’ 
V. Jokubyna*, 318 W. -Hroadvray, 
So. Boston, Mass. J. Laukis, (jis 
ir redaktorius T. M. D. skyriaus), 
3252 So. Halsted st, Chicago, III.

NEAP5IQAUK PAT5 5/1YE.
■ai ir moteris, kurie » 

Dievas davė Tau svei

Sifkories ir Pinigu Siuntimas.
i . " Jei nori, kad tavo Šifkortė butų gerai ir greitai išsiųsta ir 
• ♦ kad tavo pasažiėrius gerai atvažiuotų? tai siųsk ją per,

Olszewskio Banką
rT 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 stubelėje po No. 941 33r^ Place, o kad žmonių reikalus 
kaipo tai: Siuntimą pinigų, šifkorčių ir kitus reikalus geriau ir tei
singiau* vedė kaip kiti, tai šiądien tas pats Olszevvskio ofisas randasi 
savame, didžiausiame ir gražiausiame šios miesto dalies name 
vertame $110.000.00 ir gėrisi geriausiu pasisekimų, kurio net musų 
konkurentai mums užVydi. Męsgi ant keno užvydėjimų nepai
some, bet savo biznį kasdien platiname ir stumiame pirmyn, ir 
čia vėl paduodame dabartines kainas Pinigų ir Šifkorčių, kad žmo
nės žinotų niek jos kaštuoja ir kur jas geriausiai pirkti.

Dabartinis pinigų kursas yra $52.25 už 100 rublių.. Dabartinės 
šifkorčių kainos atvažiuoti Amerikon, nuo Tilžės iki Chicago yra 
sekančios:
I. Hvlland-Atnerican Linija, perplaukianti mares iš Rotterdam į 

New Yorką per 8 iki 10 dienų ... ............................... $66.10.
North German Lloyd Linija, perplaukianti mares iš Bremo j 
Baltimore per 12 iki 16 dienų ....................................... $63.20.
North Gerinan Lloyd Linija, perplaukianti mares iš Bremo j 
New Yorką per 9 iki 12 dienų ...............................       $67.20.
North German Lloyd, Exį>resinė Linija, perplaukianti mares 
iš Bremo į New Yorką, per 6 iki 8 dienų........................  $69.70.
Hamburg-American linija, perplaukianti mares iš Hamburgo 
j New Yorką per 10 iki 14 dienų ..............................:.. $64.35.

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

Cdnadian Pacific R. IĮ. Linija, perplaukianti mares iš Antwer- 
po į Montreal per 12 iki 15 dienų ............   $62.80.
Russian-American Linija, perplaukianti mares iš Liepojaus 
į New Yorką per 13 iki 18 dienų ...................................  $57-50-
Hamburg Philadelphia ........................ ........................... $59.10.

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

į Rotterdamą per 8 iki 10 dienų .......................................... $55.60.
North German Lloyd Linija, perplaukianti mares iš Baltimore 
į Bremą per 12 iki 16 dienų ......... K.. $53.20. 
North German 'Lloyd Linija, perplaukianti mares iš New 
Yorko j Bremą per 9 iki 12 dienų................................... $54-20
North German Lloyd, Expresinč Linija, perplaukianti mares 
iš New Yorko į Bremą per 6 iki 8 dienų ........................ $61.20.

j. Hamburg-American Linija, perplaukianti mares iš New Yorko
į Hamburgą per 10 iki 14 dienų............. ;........................ $55-85

. Red Star Linija, perplaukianti mares iš New Yorko j Antwer- 
, pą per 8 iki 10 dienų........... .............   -. .......................... $55 80

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

8. Russian-'American Linija, perplaukianti mares iš New Yorko
j Liepojų per 13 iki 18 dienų .. ...................  $51.00.

Išvažiuojantiems Lietuvon parūpiname ir pasportus nuo 
Rosijos konsulio, teip kad kiekvienai gali drąsiai eiti per ru- 

f bežių policijos netrukdomas.
Reikalaujanti šifkorčių į kitus miestus rašykite mums į kur 

norite išvažiuoti ar iš kur parvežti, o jeigu-su vaikais, tai paduo- 
pačti prisiusime jums 
liniją kokią norėsite, 

ir męs jūsų šifkortė

Kas tai yra Teleskopai Ir Stereo
skopai 7

Teleskopas yra tai prtetaisa su pa
didinančiais stiklais, kaip matote ant 
virk padėto paveikslėlio, per kurio 
stiklus kad žiuri ant mažo abrozėlio, 
tai abrozėlis žymiai pasididina ir ja
me atsiskirsto ypata nuo ypatos, trlo- 
ba nuo trjobos, medis nuo medžio ir 
jau tada matai ne abrozėl], bet gyvą 
paveikslą, raturališką regyklą, teip 
kad pats esi toje vietoje arba toje 
trioboje ir aplik ui save viską matai, 
kaip kad ten būdamas.

KAINA TELESKOPUI |1X».

2.

3-

4-

5-

7-

8.

9-

STEREOSKOPAI.
Stereoskopai yra tai paveikslėliai, 

arba abrosėliai, kurte dedasi | Tele
skopą ir | juos žiūrai per Teleskopo 
padidinančius stiklus. Stereoskopai 
su Teleskopu yra tai gražiausia ir ge
riausi* zoboya. Su jais gali ne tik 
pats gražiai 'pasibovyti, pamatyti sve
timų žemių miestus, bažnyčias ir ki
tas gražiausias trioba*. daržps, sodu* 
ir puikiausia* viso artėto vietae, bet 
gali gražiausiai ušbovyti ir savo drau
gus. svečius ir didžiausią susirinkimą. 
Stereoskopai interesuoja visus, vyrus 
ir moteris, jaunus ir senus, didelius Ir 
mažus geriau kaip koks teatras. Esa
te girdėję apie Rymą. Jėroeoiimą. Pa
ryžių ir kitus gražius miestus, bet 
juose niekad nebuvote, jų nematėte. 
Nuvažiuoti juos pamatyti imtų per
daug laiko ir kaštų.- Todėl nusipirk 
Teleskopą su Stereoskopai*, o juoee 
pamatysi viso svieto miestus teip ge
rai, kaip ..ad ten nuvažiavęs Ir nė lai
kas. sė kelionė tau nekaštuos.

Čia paduodame Stereoskopų gatun- 
kus ir kainą.

SERIJA I. Susideda iš 13 Stereo- 
skoplškų paveikslėlių pundelyje.. Kai
na pundeliui..........................................  40c

SERIJA II. Susideda iš 25 Stereo- 
skopiškų paveikslėlių dėžutėje. Kai
na dėžutei. ... ...............................................65c

A. OLSZEVVSKIO
Bankos Valandos

3252 8. Halsted 8tn kertė 33 gat.

Musų Banka yra atdara priėmimui, 
išmokėjimui ir siuntimui pinigų ir šlf- 
korčių kasdien nno 8 valandos ryto 
iki 9 vai. vakaro, o nedėliom* ir šven
toms dienoms nuo 9 valandos ryto 
iki 9 vai. vakaro.

Pats Ot*zew*kls būva Bankoje se
kančiose valandose: s

Šiokiomis dienom*: Nuo 8 valandos 
ryto iki 6 vai. vakaro.

Nedėtiem* ir šventom* dienom*: 
Nuo 11 valandos ryto iki 4 vai. po 
pietų.

Pąnedillale: Nuo 8 valandos ryto 
iki 1 vai. po pietų ir nuo 8 iki 9 
valandai vakare.

Norintieji* asabiškai pasimatyti su 
patim Olsseurskiu malonėkite atsllan- 
Jcytl virS nurodytose valandose.

Reikia gabių Ir noringų mokinių 
Lenkiškon Akušerl- 

Jos Mokyklon.
"Tsl Pi1®** kurna*. Gera* mokini- 

m“' P'*“* »oke*tis.
Įyg> Diptota nri VIMJI iMrikiJt 

Mok*lų {alini* pradėti kiek- 
>iMT n< vienam* laike.

Polish College o f Mfdwifery
Dr. W. Statkievriez, Prez.

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

•u juokingais paveikslėliais ii lietuvių 
politiškojo lauko ir musų didvyrių gy
venimo. Teipgi visokį linksmi pasiskai
tymai. eilės, monologai ir tt. Išeina 
10 pusi, fermoįe knygos, su viriais. Pir
ma išeidinėjo Bostone, dabar persikels į 
Chicaga. Prenumerata metams 81.00, 
pavieni* num. 10c. Adresas:

“DAGIS” PVB. CO.
•12 33rd St. St*. K Chicago, IIL

*L1ETUVO8" AGENTAI.

kytl “Lietuvą** metams ar pusei _ 
metų Ir užsimokėti.

Jonas .Janušaa keliaujanti* Agentą* 
po Illlnoia valstiją.

Broeklyn, N. Y.
A. Lesniauskas, . 298 South Irt
Jonas Lutkauska*. 112 Orand

M d
Petras Glaveckas, <35 W. Lombard
L Gawlls,
Vincas želvls,

■t

sL
8834 N. CasUe StreeL

603 So. Paca st

Okicaeo, IIL
1098 Bo. Leavltt st 

134 W. 21st 8L 
873 — 34th PL

Joną* Bnlčas, 
Vtnc. L’nJr-., 
K. Steponls, 
K. T. Urbutl*, 4552 So. Acblnnd Ava 
Ant. žukaunkte, 871 — 34tb PI.

Pov.
C levela ta, Ohlo.

Bukta, 6824 Forman Avė. 8. S.

Cambrldgaport, M**a 
Pet Bartkevičių, > 
C. Kavolius, > 43

KOŽNtS UUS DYKil 
kurta prlalųa keletą 
inarklt}, muaiĮ No. 8 
kataliogę, didšUual*
lletuviAkoJ kalboj, M 
dideli putlapiaL Jame 
telpa apraiymal t o v Iri 
•00 ligų. vyrą, moterų

kaip Ja* 
Ją 

sy* 
kiek

V k*» yvalrlų kvepiančių
Irgidančių muilų. Per- 
tumų, Slaktra-gydan. 
čių b?Ma«v ftoberi- 

* irių UdAlmų. Movų,
Bss MM Painų. Atukų'. Drukuo-

jamų Mailnčllų, Ar- 
Bionikų, Koncertinų, 

AB BW Brltvų, Pavtnčevonlų 
V ir limta! kitokių koi-

nam reikalingų daly- 
kų. Ilklrpk Utęapgar. 

tinimų ir prteiųsk mum, o tuojau* gauti ri*al dy
kai kataliogę. John L Bagdiiunat, Propr- 

JOHN‘6 BUPPLY HOU8E
2334-2JJ6 SO. OAKLEY AVB.. CmCAOO, ILL.

Vardas

719* Maln St! Mietu*. Stata.

idinėją patys, yra didžiausi savo 
_ _______ . _____ tą didžiausią turtą, idant ją ser

gėtume! ir atsakančiai naudotumeis. Didelės upės susuieją ii mažų 
• upelių. Didelis medis iftangą 

iš mažų atžalų teipgi ir sun
kios naikinančios žmogų—li
gos ir išsipletoją iš menkų 
apsireiškimų nesveikumų; to
dėl jei pajutęs tuojau s neri- 
gydysi o sakydama Lauksi ry
tojaus, tada apsigaudinėsi 

, patsai savę. Į .

Neapsigauk patsai save be
laukiant rytojaus; ateik ar 
rašyk dar šiandien lietuviškai, 
nas gerai žinomus pasfculeje 
Profesorius, kurie tuojaus 
užsims Tavo sveikatą, sutei
kiant vaistus ir pagelba, teip 
kaip ir tiems tūkstančiams iš
gydytų, ka jau kiti daktarai 
buvo atsisakę, nustojant vil
ties. Neapedgaudinėk pats 
save, ilgiau. Neatideliok, kad 
iš menkų nesveikumų, pasi
darytų didelė liga. Bet jei esi 
jau apsileidęs ir “ 
vojinga, nęnnstok 
kiti daktarai neišgydė, 
garsus Profesoriai yra e 
melą” ’-------------

yra pa- 
ies, nors 

lusų

Medicinos mokslų ir Ži- 
_____ j ir kada reikia daryti iš
gydymui, kada kiti nesujegė 

Instituto. pagelbėti. Atsilankyk ar para-

Dr. E. O. CK
uždėtoj

Oollins N. Y. Med

‘a TheCOLLINS N. Y. MEDICAL INSTITUTE
140 We*t 34th Street, New York, N. Y.

Dr. J. J. McGlade, Dr. J. F. Ooyle, Medical Direktoriai.

Kasdien nuo 10 « ryto ik 5 po p. Šventimo 10 ik 1 Vak.Ut.irPeL7-8

Prisinsk 10c. markėms, apturėsi garsiąją knygą, Dr. E. C. 
Oollins, “Vadovas in Sveikatą**, paraiytą lietuviškai. t

DR. A. L. GRAICZUNAS
(Specialistas veneriškų ir paslaptingų ligų)

Gydo visokias Hgas be skirtumo vyrų, moterų ir vaikų

3312 S. Halsted st., Tel. Yards 3162 Chicago, IIL

IŠGYDO IN 5 DIENAS':™’
- Be f>ejlųy >k*ų.m,e

užsikrečiamus kraujo nuodus. nerviškų sun e t siejimą p Ml^mV lytUiųdal ių at litas 
bosiančias vyrus. — Šitas nuoiirdus pasisiulinimua yra atviras visiems, kūne praleido 
dauž pinitų ant daktarų ir vaistų be jokios naudos, ir mano noru yr*-pa rodyti visiems 
iitisms linoaem*, kuris buvo tvdouu dei.nuties ar daugi*** daktaru o« jokie pasisekimo. kad aš turiu viemntčij būdą, knriuomi tikrai ižžydau.

Nemokėk ui gydymą be naudos — mokėk ui tikrą Išgydymą.
Až tikrai iitvdau litas skilvio, plaučių ir inkstų net ir labai užsendintas.

Ilgos c
Utvdoma teeitai, tikrai ir su

Moterų ligos,

Msptuninč* fiaiitya.

Plaučių Ilgos,
Dusulvs, Bronchitas ir kitos 
plaučių lito* tikrai ižtvdoma

litrdo kad butum 
sveikas.

paljimaa, nupuolimą* sveika
tos. žudymas stiprybes, nubC-

Specialistas vyrų ir 
motorą litų.

nose. Baltosios tekėjimas ir 
kitos Ūtos tikrai iitvdomos. 
Užpakalines žarnos, užsendin- 
tos ir nervižkoe litos motorą.

Užnuodljimas 
Kraujo,

pučkai, piktoji dedervine.šua- 
VOtts, niežulys, hemorhfodai. 
sutinimas Cibą, naikiu am ti nu- 
Mtimai. įsissne.uaios Ufio*.

oskopiškų paveikslėlių iš Kristau* gy
venimo. Kaina dėžutei. .... .... 75c Kar.

HARTFORD,
Lesevičiua, I Vlanatlnfi Lietuviška Sankrova

PATAMIMAS IB 
IŠVYKIMAS DYKAI.

2.

3-

kitę mums visų vaikų metus, o męs atgal 
visų liniją ■ kainas, tada jus pasirinkę sau 
prisiųsti mums pinigus per Moniey Orderį 
kuo greičiausai išsiųsime.

Adresuokime mums visada šiteip:

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

No. K 639

Kainą 50c. Vienam.

Tadas Kosciuška.

No. K 653 Kazim. Pulaski*.

No. K857 Nlkalojus Kopernikas, ku
ris atrado, kad žemė sukasi aplink 
saulę, o ne saulė aplink žemę. Mle- 
r» 22x28......................................................... 50c

No. K698

No. K877

Jonas Sobieskis.

Juoz. Poniatovskis.

Jonas Sobieski* III,t No. K892 
kijos Karalius, sumuša Turkus 
Vindabona 12 Rūgs. 1683 m.

Len- 
ties

No. K649 Visi Suvienytų Valstijų 
Prezidentai ant vieno abrozo, nuo Jur
gio Wasbifigtono Iki Roosevelto. Mie
ra 22x28. ..... . ............................; ... 50c

SERIJA IV. Susideda U 100 Btereo- 
skopiškų paveikslėlių dėžutėje. Kai
na dėžutei. ... .........................  .... <2.00

SERIJA V. Susideda Iš 12 maišyto 
gatunko paveikslėlių pundelyje. Kai
na pundeliui. .......................  .... 25c

SERIJA VI. 12 telp-pat maišyto ga- 
tunko paveikslėlių pundeljrje. Kaina 
pundeliuL ......................................................50c

Herrin, llllnol*. ČUmgaUmn gzatl moktHIkų, ivtetLAkų Ir dvnal-
J. T. Adomaiti*, Box 708. Ikli knygų. rUančlų, Mtnplierlų, abrozCMų, vl*o-

kių UlkrUčių, Amerika* U Eurepoe Ir pOpterų 
Kenoah*, Wl*. Įtromntom* Teipgi užlalkna vteokio U Voro: Juo-

M. Petrauskas, 73 N. Chicago st d/*®- paltelių rtonkmų, drukuojemų mašinukių, 
bzitvų, stereoskopų ir daugelio kitų daiktų. Ne- 
užmirikite atsilankyti, o burlte utf anedintL 

ui. PETRAS M. KAITIS
I 281 N. North avė. Chicago, IIL

DR. ZINS,« “e.”“7' CHICAGO
* . SiuA a Iki a atkasa —-a.l-Į -u_ * mS* Iki A u -1.^- L

M aires* Park, III.
T- A. Golubiekaa, Box

MINER8VTLLE, PA. 
inauskaa, Box 538.

' No. K76O Dabartinis Popiežius 
X-«is. Iliera 18x25...............................
. No. K928 
paveikslas.

Aniuoias sargas, 
Miera 22x28. ...

Pius 
. 35c 

gražus 
.. 50c

No. K765 Wllitam McKIntey, prezi
dentas Suv. Valst. Blaurinės Ameri
kos, kuri* tapo nušautas 1901 m. Mie
ra 22x28........................................   50c

No. K1006 Teo. Roosevelt, Suv Vai 
buvęs prezid. Mierk 22x28............. 50c

Kražių skerdyniųNo. K891
slas ano baisaus atsitikimo 22 d. lap
kričio 1893 m. Kražių miestelyje, Ra
seinių pa v., Kauno gub. Miera 22x28. 
Kaina.

Paveik-

50c

No 8766 Gedeminaa, Didis Lietuvos 
- Kunigaikštis apima Kijavos pilį 1318 
« metais, o maskoliai puola prieš JI 

ant kelių ir paduoda jam duoną ir 
raktus. Miera, 17x24.............  30c

No. K820 Martin Luthar. Miera 
22x28............................................................... 50c

No. 899 
ieimyna.

Martin Luther su visa savo
Miera 22x28. .................... 50c

No. k9 
rozo, nuo 
ono XIII. Miera 24x30..

Vlei Popiežiai ant vieno ab- 
pinnutinio šv. Petro iki Le- 

$1.25

No. K853 Išpanlja priima Kolumbą 
mieste Barcelonoje 15 d. balandžio 
1493 m., kada sugrįžo, atradęs Ame- 

~ riką. Miera 28x42..................................$1.50

No. K704 Kolumbo paveikslas. Mie
tą 22x28. .... .... ........................ 50c

No. M77 Dr. Vincas Kudirka, kurio 
vardą daugybė lietuviškų draugysčių 
šiądien nešioja. Miera 19x24. ... 35c

No. K645 Napoleonas I, garsiausias 
Francuztjos ciesorius. Miera 22x28. 
Kaina. .......................................  50c

No. K860 Chicago* Miestas 1779 m.
Miera 22x28. .....................................50c

No. K1033 Maskolių su japonai* ka
rė prie Liaoyang tvirtovės Mahdžiuri- 
joje, rugsėjo 1—10, 1904 m. Miera 
22x28.................................................. .... 50c

N*. K1034 Japonai atima Iš masko
lių tvirtovę Port Atfhur, 1 d. sausio 
1905 m. Miera 22x28............................ .....

Brukuojamos 
Maszinos.

(Typewrit*r*.)
Brukuojamo* mašinos (typeivriters) 

yra reikalingos kiekvienai ypatai, ma
žam Ir dideliam, vyrui ąr moteriai, 
kupčiul ar darbininkui. Ta mašina 
yra reikalingesnė žmogui, kaip koksai 
kitas daiktas. Amerikonai jau visai 
atprato nuo rankos rašto ir visi rašo 
savo laiškus su mašina. Tarp lietu
vių dar mažai ka* teturi drukuojamą 
mašina, nes dar žmonės labai mažai 
apie ja* žino. Jos labiausiai yra rei
kalingos tiems, kurie prastai rašo, nes 
imogus, gavęs prastai rašytą laišką, 
turi kartai* keikti, nes negali per
skaityti. Antra vėl, kad lietuvis lei
džia laišką I Lietuvą pas savo tėvus 
ar gimines, nors laiškas yra gerai pa
rašyta*. bet iš žmonių Lietuvoje, ma
žai ka* tegali rankos raštą skaityti ir 
turi nešti gromatą pa* kitą, idant per
skaitytų, o Ūda jau visi tino jo sekre
tus. Su mašina d nik uotą laišką gali 
kiekvienas perskaityti. Arba vyrai, ar 
moterys, nemokančios rašyti, turi pra
šyti kitų, Idant parašytų laišką, kur 
netiktai reikia užmokėti, bet dar turi 
papasakoti visus savo sekretus, o tu
rėdamas mašiną, gali pats rašyti ir 
kiekvienas tavo laišką perskaitys. 
Darbininkui žmogui gali. užtekti vie
no* mašinos ant labai ilgo laiko, jei
gu neealaužys.

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

Labai yra gerai tokia 
gama, profesoriams ar 
ne*, ką turi prisitaisę* ant pasakymo, 
gali išsldrukuoti Ir kiekviename lai
ke perskaityti.

New Britnln, Conn.
Ploasant Strnetn

V. Ambrasevičla, 178 Ferry Rtrsat

NORWOOD.
B. A. Tumavičius,

Jonas A. Ignotas, 46 
J. G. Mlliauckas,

Paterson
Varsškevičlus,

a

MA88.
28 Austln St

8o. 22-nd Street
37 So. 19th st

N. J.
70 Lafay*tte St.

Plttston, Pa.
Kazakevlčla, 103 No. Maln 8t

Plymouth, Pa.
Poteliunas. v 345 E. River St

RCKIKrORD, ILL.
Adoma* Kazakev čia, 310 E. Stat* «t

N. Gandreliu*, ~ 224 Athena Street

•prlngfleld. IIL
Geo. Tachilauckas, 701 E. Mason *t

1114 Rosi

T.

K.

D.

nebuvo kam 
kurią sekre-

mašina tuni
kai bėtojams,

BRUKUOJAMA MASINA 
ODELL TYPEWRITER. 
Kaina $ė-9&

Odeli Typewriter yra viena iš ge-

No. K419 Popiežių* Leoną* XIII Ir' 
virt Amerikos Katalikiški vyskupai 
ant vieno abrozo. Miera 22x28. 50c

No. M784 Didi* Lletuvo* Kunlgalk- 
čtl* Vytautas. Miera 22x28............ 35c

No. M785 Didis Lietuvos kunigaik
šti* Keistuti*. Miera 22x28............ 35R

-- f v

Shanandoah, Pa.
Krytanauskas, 12 Oherry Street

P. AimkonB.

J. Pultis, 220 E. 26th gt

A. 01szew3kio Bankoj 
galite aprūpinti visus 

savo reikalus
BANKOJ LETUVYS NOTARASTOJ

Išdirba “DovterrtMtis” — Kon
traktus, Raštus pardavimo

Ir visokius kitu* dokumentus, ir už
tvirtina visokius o dokumentus pas 
konsulių. Inkort>oruoja draugijas ir 
atlieka visokius kitus notarljališkus 
darbus.

Visokiuose notarljališkuose reika
luose kreipkitės |

J. J. Hertmanowicz
(Notary Public)

3252 So. Halsted st, Chicago.

D-re Marija Dowiatt-Sass.
Moterų, ir Vaikų Ligų S pečiai liti.

OriSAS, 74» W. 1*-th et. BUSTAS, SSSI W. Ha»ri*®n st.
TeL Canal 120*. - < (arti W. 6So« Ava.)

S3 JS i;i į'jS.'KL, v“""
Nedrtdlaniala: Nno 9:30 Up M vrt. ttk.

Nuo 7 Iki

F.P.BRADCHULIS
Attorney & Counselor at Law

132 $. Clark, Cor.Madlson St.
Atwood Bldg., Rocm 806

Li«twvy» advokatas, baigą* ti««ų tncktlą Ame
rikoje. Vada visokia* byla*, civiliškas ir krimi- 
itališkas visuos* taisai įsose (soduose).

6yv. 3ll2S. Halstidst., arti 3lmos
Tolophono Yards 2390.

VISIEMS REIKALINGA
Lietuviškas ir Rusiškas Notarijušas. Išdirba visokias Legat 

1 iškas popieras dėl Rusijos ir Amerikos Doviernastis, Aktus Peri' 
davimo, Kontraktus, “Bills of Sale’*, Testamentus, “Affiįavits’T 
ir kitoniškus dokumentus. Tkorporaoja draugystes, atjieškom sko4 
las iš Europos ir kitų šalių, atjieškom dalias žemės nuo brolių arbž' 
nuo svetimų išrendavojarn ir parduodam Lietuvon žemes ir viso< 
k»as gerybes. Mes vedame bylas atlyginimo už sužeidimus ir nuo4' 
stolius. Su visokiais aukščiau minėtais reikalais kreipkitės arbaį’ 
rašykite savo prigimtoje kalboje šiuo adresu. '

Europe-American Commercial Office
112 Soath Clark Street, Tel. Nain 225S, Chicago, III;

Lutuvių Gydyto}** jr Chirurgu. , 
32S5 So. Halstod St, Chlcago, III.

Oydo ri*okl»* liga* moterų, vaikų Ir vyrų.

tas vyrų U«a*. Daro operacijas pasekmingai.

Naujas Išradimas
klos plaukus, sulaiko klintim, plaukų 
galvot labai trumpame laike- Vietoje

PROP. J. M. 8RUNDZA 
■MADVAY 1 H m O. RMU.TII

Dr.O.C.HEINE
DfiNTISTAS

QFIXU-4<Ryu 11 Ir h. Nfiteted fit.

Dr.P.G.WIEGNER
ilS LATVIJOS*

Priima ligonius savo ofise:

3315 S. MORGAN ST.
Kasdiena iki 2 vai. po pistu i» nuo 6 vai. 
vakare. " Telefoną*: Yards 709.

Dr. G. M. Glaser
Šluotai pmuetu gerbiamai publikai, Jog estu 

seniausiu gydytoju ant Bridgeporto. praktikuo
damas 17 metų. Dabar savo ofisą perkillau į

3149 S. Morgan St.
Kampai 32ros gatvėa

Mano ofisas aprūpinus naujausiais budais gydy
mo. Vinį ligonius stengsiuo*1. -ižganMlnU, kaip 
ir lygšiot Pasitikėdamas, jog gerbiama publika 
ir toliaus mane remi, estu namie ant kiekvieno 
pareikalavimo dieuf ir nakti- Esia specialiau* 
ligose vaikų, moterų ir iyrų ir užaendlu tose ligo
ne. Darau visokią operacijų. Liekuosi su pagarba’ 

Telefoną* Y*rds 587.

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

! Męs
Nuo Ugnios visokį turtą, ar tai butų namai, 

.daiktai, vaizba ar kitoniškas turtas.* » Į 
Nuo Vagių ir PiGšikų. Nuo Ligos ir Sužeidimų.

Nuo Mirties.
Męs apdraudžiama VISKĄ Ir nuo VISOKIO NELAIMIŲ

naminiai

3 Kiekvienoj nelaimėj pinigai yra reikalingi, todėl nusipir- 
I kitę pas mus Apdraudimo^Raštą (Insurance Policy), o atsi- 

V tikime ar ugnies, ar ligos, ar mirties, ar kitokios nelaimės, 
I nereikalausite rūpintis apie pinigus. Apdraudimo Kompa

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

reikalais kreipkitės pas

s A. OLSZEWSKI
1*3252 S. Halsted JBt. Chicago.^

■ 3

SVARBUS DALYKAI VERTI APSVARSTYMO
JEIGU
H ‘p*t& Ui?

k“1‘“rt-7ydo^»

Kodėl aš garsinu?

kzrtink gero kurte gydo tok:*, liA. nuekniL, ? 1 ® «au»“« filmų

greitem *t**kyn,ut R«Jn L*Mku Dyk*l H ‘ ’^ kf tįfc
Nno»?pFteWfJ^^’^OnTO,®Urt»’atare- ir kitokio*.

Su vizai* r»Įkalsi* kgripkiite* line sdro*u:

_ - JOSEPH YUSHKEVVITZ
Room 10, 718 Mf. Madiaon St. ** *^a

Talofonaa Monroo 3818. ’ ChJcaGO. Vlu1’1*1^
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