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POLITIŠKOS ŽINIOS,
AMERIKA.

Atkakusius dalyvauti' Hudson- 
Foultono sukaktuvių apvaiščioji-1 
me tyčia užkviestus svečius ame
rikonai, kaip, matyt, ne labai šir
dingai priima: su vokiečių jurinin- 

. kais ant New Yorko gatvių užgi
mė muštynės, užpultiems vokie- 

'* čiams policistai padėjo, kitaip tuos 
svečius butų gerai apdaužę. Po- 
licistas apdaužė teipgi užkviestą 
svečią — prancūziško kariško lai
vyno oficierą. Civilizuotuose kraš
tuose reta! kur pasitaiko, kad sve
čius kur muštų, panašiai gali at- 
sitikti tik Chinuose. Neįstabu to
dėl, jeigu sena amerikonų garbė 
nyksta pas kitas tautas.

Ir kitose dirvose, jau svarbesnėse 
. negu mandagumas, kas yra ženklu 

tik gero išauklėjimo, nesutikimai 
gema Amerikos su Europa, o tie 
nesutikimai nesimažina, bet auga. 
Svarbiausi - nesutikimai yra už 
Amerikos muitus, kokiems lygių 

> ’niekur nėra, uždėtus Amerikos ant 
. svetimų išdirbinių. Dideliais mui
tais Amerika, rodosi, nori užsi
daryti nuo viso svieto teip, kaip il
gą laiką buvo užsidarę Chinai ar- 

. ba Japonija, kur europiečiui buvo 
| gana pavojinga pasirodyti. Chi- 

niečiai laikė savę augščiau stovin- 
• čiais už europiečius, kur toliau nuo 

jūrių krantų pasirodžiusį europie
tį patikdavo akmenims. Amerikoj 
teipgi auga nekentimas europie
čių. ' Amerika kraštas turtingas, 
gal galėtų* apsieiti be kitų kraštų, 
jeigu neturėtų nieko atliekamo. 

■*Tuom tarpu ' atliekamų dalykų 
Amerika turi daugY Vokietijoj, 
tūli- vaizbos butai jau ats|liepė į 
Jcitų Europos kraštų tokius jau 
butus kviezdami susijungti vi
siems Europos kraštams prieš 
Ameriką, už jos begėdiškuįs mui- 

. . tus, jai tokiais jau muitąis at- 
-mokėti. Jau seniai Austrijos net 

< po įtekme rando išeinanti laikraš
čiai kvietė kitas Europos: tautas 
susiartinti, susijungti kruvdn* atsi- 
rėmirfiui prieš Ameriką. Bet tą- 

jsyk tas pakvietiinos likosi be pa
sekmių. Ar pakvietimas Vokieti
jos vaizbos .rūmų išduos kokius 
vaisius, sunku pirm laiko įspėti. 
Dar pernai Prancūzijos parlamen
tas užgyrė sumanymą, kad Pran
cūzija sušauktų terptautišk^ kon
gresą, kurio .mieris butų darbuo- 
tiesi visoms tautoms, kad tęrptau- 
tiška vaizba ne 

. , deliais muitais.
euzijos vaizbos

(uos išdirbinius, kokius dabar pa
ima Amerika. Kovą už muitus 
pajustų visi; ne vien Amerika, 
prieš kurią ta kova butų varoma. 
Kova už muitus pakeltų jau ir 
teip nemažą nusikentimą terp tau
tų, padidintų nesutikirhus, kurie 
galėtų privesti prie kruvipo karo 
Europos su Amerika. Kaip toks 
karas galėtų pasibaigti, nieks įspėti 
negali, nes ne visos Europos tautos 
stotų gal vienoje pusėj.

Amerikos prezidentas Taft dar 
nepabaigė savo kelionių po visokias 
Amerikos valstijas. Dabar jis lan
kosi prie Pacifiko valstijose. Kaip 
visur teip ir čia jis, žinoma, lai
ko prakalbas, kuriose išgiria savo 
politiką ir darbus. Bet iš tų 
kelionių, turbut, tauta/ie daug 
lauks sau naudos.

jo 
su-

' MASKOLIJA. ”
Cholera Maskolijoj platinasi 

labiau. Dabar ji smarkiausiai siau
čia Vladivostoke, Siberijoj. Epi
demija. siaučia ir kituose caro vieš
patystės kraštuose; neaplenkia Lie
tuvos ir Latvijos. Vladivostoke 
dėl choleros buvo riaušės, kurias 
suvaldyti daug darbo reikėjo.

Maskolijoj, nors caras važinėjo 
susitikti su Vokietijos ciecoriu, 
nors jam važiuojant į Angliją ir 
Prancūziją, uždarė pašaliniems lai
vams Kielo kanalą, nors jį čia sau
gojo labiau negu Vokietijos cieco- 
rių, auga neužsitiktjimas vokie
čiams. 4 d. spalių Varsa vos ka
riškame teisme perkratinėjo bylą 
dviejų Vokietijos ukėsų apkaltin
tų šnipinėjime kariškų paslap
čių. Meną iš jų teismas pasmer
kė kalėj iman keturiems metams, 
kitą gi 2 metams. . -*

Maskoliją, nužudžiusi savo lai
vus po Cušima, neįstengia suor
ganizuoti naujo laivyno. Negrei
tai dar ji sulauks to laiko, kada 
turės 'vėl kąm nors tinkantį laivy
ną. Dėl neturėjimo laivųf jį jų 
nesiuntė Amerikon dalyvauti ap7 
vaikščiojime Hudson-Foultono su
kaktuvių. Dabar dar pasirodė, 
jog du mūšio laivai Juodųjų jūrių 
laivyno Ekaterina II ir Camie yra 
netikę. Jie bus išardyti ir parduoti 
kaipo seni geležgaliai.

vis

karo išlaidas kaipo atlyginimą, Is
panija pasilaikytų sau visą pa
kraščių apskritį nuo Tetuano iki 
Kap Tres Forcas, taigi dalį tikro
jo Morokko. Kiti rodos sanariai 
tam ne pritaria, nes mano, kad to
ki reikalavimai gali pagimdyti įsi
kišimą kitų Europos tautų turinčių 
Morokke savo politiškus reikalus.

Tuom tarpu pačioj Ispanijoj, 
ypač Barcelionos apskrityj revo- 
liucijonieriai pradėjo smarkiau dar- 
buotiesi. Jų nuraminimui randas 
nieko kito išmislyti neįstengia kaip 
žiaurumą. Mieste Barcelionoj ka
ro teismai vėl pradėjo smarkiau 
darbutiesi, karia vis daugiau suim
tų revoliucijonierių.

4 d. spalių 1500 maurų pasirodė 
prie išpanijonų užimto kalno Mi- 
nier Lira ir bandė tas kalvas pa
veržti, bet išpanijonai kanuolių 
šūviais juos išvaikė. Maurai už
puolė ant išpanijonų stovyklų ap
linkinėse Nado r į bet jų užpuolimą 
išpanijonai atmušė.

"Maurai, atkakę į Mellilę prane
ša, buk užėmimas Zeluano, švento 
maurų miesto, suerzino labai vi-' 
sus maurus ir Morokko viduriuose. 
Dabar renkasi su ginklais dideli jų 
pulkai ir traukia pagelbon kovo
jantiems su išpanijonais. Maurai 
atkakę į Oudja praneša, jog ryti
niame Morokke mulos bažnyčiose 
šaukia
ran su išpanijonais.
paskalai teisingi, tai aišku, kad 
Ispanija negalės išvengti karo su 
visu Morokku.

visus maurus šventan ka- 
Jeigu tie visi

iant su 1908 m. statistika, pasiro 
do kad mokinių skaičius padidėjo 
36380 berniukų ir 13610 mergai
čių.

Visų šitų mokyklų 
išleista per metus 2,27 
76 kap.

Byla apie 
Vilniaus kalėjimo 
dienomis negrinėta 
ro teisme. Teismas Ą. Seliavką, 
p. Pautovą, B. Renkačišeką ir M. 
Rotenbergą pasmerkė mirtim, o J. 
Maušavičių išteisino. ’ Pasmerktie
ji, kaip girdėti, ketina paduoti ka- 
sacijos skundą.

buvo šiomis
Vilniaus ka-

Vilniaus taikos , teisėjų suvažia- 
vimąs turės išrišti šiomis dieno
mis principalinį klausimą, ar turi 
teisę žmogus, ištremtasai iš kurios 
nors vietos tam laikui, kol bus ten 
nepaprastasai stovis, sugrįžti at
gal. To nepaprastojo stovio išriši
mas labai - svarbus ištremtiemsiems. 
Bylą dėlei to klausimo nagrinės 
dabar Vilniaus taikos teisėjų su
važiavimas.

Rugsėjo 9 d. apskričio teismas 
nagrinėjo kunigo * Stačio, Asavos 
klebono, bylą. Kun. Stasys ap
skundė teisman Adomą Habdanką 
iš Žižmarių, kam jis “Dzienniko 
Wilenskio” N. 7, 1906 m. apšmei
žęs kunigą Stasį už kokiuos ten 
litvomanijos darbus.

Pernai

įuoti. Be to dar mokina rankų 
larbelių. Mokslas jau prasidėjo. 
Pernai mokyklą lankė apie 120 
vaikų. Reikia tikėties, kad ir šį
met musų žmonelės pasirupįs lei
sti savo brangius žiedelius-vaiku- 
čius šion mokyklon, kur į jų jau
nas širdis kvėps tikėjimą, tėvynės 
meilę, tikrą apšvietimą,
mokytojas mokė vakarais suaugu
sius. Labai stebėtina, kad vien tik 
mergaitės telankė vakarinius kur
sus. Lyg vyrams nereikia to 
mokslo 1 Taigi, mieli tėveliai, ati
darykite duris prie šviesos spindu
lių savo numylėtiems vaikučiams I 
Ir jus, jau jaunieji sūnus ir duk
teris Lietuvos, nepatingėkite ateiti 
mokyklon mokyties liuosu nuo 
darbų laiku vakarais!;

Janas Lietuvis. 
.(“šaltuos”).

vėžio užu 12 viorstų — miške, pa
lei gelžkelį. Važiuodamas per 
mišką, sutiko 3 plėšikus (žydas 
■pripažįsta juos gudais)4 kurie, už
puolė ji, surišo rankas ir kojas, 
kad neatsikeltų ir, atėmė 500 rub., 
kuriuos vežė į lentpiuvį darbinin
kams mokėti, nuėjo savais keliais. 
Ant rytojaus žmonės atrado žydą 
miške vos gyvą; paliuosavo, pas
kui davė žinią policijai;, ji atva
žiavus surašė protokolą, bet plėši
kų dar nesusekė. Keistas.

(“V-ti»").

rug-

I ■ —r . '
liuosas pirkėjams takas apie pu
santro sieksnio platumo. Apšvie
čia sankrovą langai iš viršaus ir 
galo nuo gatvės ir iš šono, kuriuo 
pirkėjai vaikščioja. Akloji siena 
yra daug augštesnė už languotąją. 
Stogas pasietas.

Tauragės sankrovos namuose 
yra išvengta didelė sankrovų yda, 
kur prekių skyriai esti atskiruose 
kambariuose, nes .tuomet ir prie
žiūra pardavinėtojų ir kasierių yra 
apsunkinta, o ir pirkėjas, atėjęs 
pirkti kokios nors prekės (tavo- 
ro), nebenupirks kitų (tavorų) 
neregėdamas jų.

Vartotojų draugijoms, statan
čioms sau namus, verta butų pri
sižiūrėti šiems, kaipo pavyzdin
giems savo padėjimu, padalijimu 
ir medžiaga, iš kurios padirbti.

P. Juška.
(“V-tis”).

I§ BIRŽIŲ,
Panevėžio pavieto.

Rūpesčiu kunigo Jakubėno 
piučio 9 ir 10 d. buvo įtaisyta du
lietuvių vakaru. Tikslas — labda
ringas. Vaidinama buvo 4 kome- 
dijėlės: “Vienas iš musų turi ap
sivesti”, “Meška”, “Knarkia palie
pus” ir “Tarnas įpainiojo”. Nors 
veikalėliai išrinkti menkos vertės, 
vienok vietiniai artistai mėgėjai 
(pp. Giedratytė, V. Meškauskytė 
ir N. Karosaitė, studentai: §. Gied
raitis, T. Giedraitis, Laukavičia, 
Z. Meškauskis, Puodžiūnas ir 
Rimkevičius) sanžiningai buvo pa
siruošę prie darbo, užtat puikiai 
sulošė savo roles ir-gražiai palinks
mino skaitlingai susirinkusius sve
čius.

Publika, inteligentija ir valstie
čiai, buvo užganėdinta vakarais ir 
savo dėkingumą apreiškė triukš
mingu delnų plojimu pabaigbje 
kiekvieno veiksmo.

Daugiausiai prijuokino publiką, 
stud. Tadas Giedraitis. Šitas ar
tistas mėgėjas, matomai, širdin
gai myli scėną, o prie aiškaus iš
kalbumo, gyvos mimikos ir atsa
kančio gestavimo išeina visai pa
togus ir rimtas komikas, 
galima jam prikišti — kad dar 
per jaunas ir perkarštas artistas, ir 
per tai įpuola kitą kart į šaržą. 
. Medžiagiškai vakarai pilnai pa
sisekė — beveik visos vietos buvo 
užimtos ir tokiu budu labdaringas 
tikslas veikslaus kunigo Jakubėno 
buvo pasiekta. Gryno pelno 
abiejų vakarų liko 72 rub.

Eskulapo Piršlys.
(“Lietuvos Žinios”).

IS SADUVOS, 
Kauno gub., Šiaulių pav. 

šią vasarą mieste^ nuo kokios- 
tai ligos daug kiaulių krito. Kai- 
kurių ūkininkų visos iškrito. Ta 
liga jau antra vasara siaučia. Tam 
tikro gyvulių gydytojo nėra: nėra 
kam patarimą duoti, kaip nuo įvai
rių ligų gyvulius apsaugojus.

— Simet javai gana gražus. 
Viskas gerai užderėjo. Žmonės 
džiaugiasi, kad duonelės turėsią.

— Sodžiai skirstosi viensėdžiais, 
šileikoniai, Alksniupiai, Raginėnai 
ir Pakalviškiai išsidalino. Žolie
nių sodžiaus žemę dabar išmatavo 
viensėdžiais. Matavo lietuvis ma
tininkas Slavinskas.

Lak itin gale.
(“Šaltinis”).

IŠ PAKALNIŲ, 
Ukmergės pav.

Pakalniai nuliūdę. Rugpiučio 
25 d., 12 valandą persiskyrė su 
šiuo pasauliu visų mylimas, per 
pusšeštų metų pakalniečiams tarna
vęs, daug triūso ir vargo padėjęs 
a. a. kunigas Jurgis Kazlauskis. 
Sirgo nabašninkaš 12 dienų plau
čių uždegimu. Nors gydytojai 
dieną ir naktį dabojo, bet nieko 
negelbėjo. Giltinės butą stipres
nės. Laidotuvės buvo iškilmin
gos. Susirinko minios žmonių ir 
9 aplinkiniai kunigai. Palaidojo 
a. a. kunigą Jurgį ant šventoriaus, 
prie naujos, jo paties pastatytos, 
bažnyčios. Turtų didelių nabaš- 
ninkas neturėjo, o ir tuos pačius 
buvo išdalijęs žmonėms: susirgęs, 
vos porą šimtų prie savęs teturė
jo. Matyti, a. a. kunigui Jurgiui

Viena labai rūpėjo ir visuomenės reika- 
į lai. 1 Mirdamas “Vilčiai” t paliko 

loo rub., šv. Karini draugijai žoo 
rub., bažnyčioms, prie kurių gyve
no, po 100 rub.

(“V-tis”).

Rugsėjo 10 d. apskrities teismas 
be prisiekusiųjų teisėjų teisė 18 
valstiečių bylą iš Mačiūnų so
džiaus, Vilniaus apskrities. Juos 
kaltina, kad jie priešinasi valdžiai, 
nenorėdami skirstytiej *densė- 
dijas. A b. *L. k

PORTUGALIJA.
Po užmušimui Portugalijos ka

raliaus, jo vietą užėmęs sūnūs ne 
tvirtai sėdi ant savo sosto. Pavo
jinga jam važinėti gatvėmis, nes 
priešų ne trūksta. Kaip Masko- 
lijos carui, teip ir Portugalijos ka
raliui daug ramiau svetur negu 
namieje. Portugaljos karalius 7 
d. lapkričio išvažiuoja iš savo kraš
to. Atlankys jis Išpaniją, Madri
de išbus kelias dienas; iš Čia va
žiuos į Cherbourgą, Prancūzijoj, 
kur sės ant angliško karaliaus laivo 
Victoria ir atkaks į Portsmouthą, 
Anglijoj. Iš Anglijos, grįždamas 

„ namon, užsuks į Paryžių. Mat 
karaliai svetimuose kraštuose vis 
geriau apsaugoti negu namieje, kur 
locni ukėsai kąrtais būva net per 
daug savo valdonams neprilankus.

' i į
S

Iš JŪŽINTŲ, 
Ežerėnų pa*.

Čia prasiplatino paprotis, jog po 
smukles landžioja ir kortomis lo
šta ne tik vyrai, bet ir merginos. 
Reiktų prieš tai kosmarkiausia ko
voti.

Laikraščius ir knygas čia maža 
kas teskaito. Ūkininkai nelabai 
noriai skirstosi į vienasėdijas, nes 
neišmano, jog viensėdijoje daug 
geriau galima gyventi negu so
džiuje. Vincas Grikis.

(“L. U.v).

Iš BIRŠTONO^ -J 
Vilniaus gub., Trakų per.

Rugpiučio 9 d. paliovė iš Kau
no. į Birštoną vaikščiojęs garlaivis. 
O rugpiučio 20 d. pasibaigė šįme- 
tinis Birštono Vandenų gydymas, 
kuris kasmet prasideda gegužio 20 
d. * Gydymas tęsiasi kasmet lygiai 
trįs mėnesius. Birštone yra išviso 
8 šaltiniai, kurių vanduo gydo vi
sokias ligas, ypač labai gei
bi nuo reumatizmo {romato). Iš 
septynių šaltinių su pagelba ugnies 
traukia vandenį į maudykles, ku
riose lygoniai maudosi, O iš aš
tunto šaltinio, kuris vadinasi “Vik
torija”, vandenį vien lik geria. 
Tas vanduo gelbsti nuo vidurių 
užkietėjimo^ — Kai-kurie. pasako
ja, kad iš to šaltinių viena ponia 
vardu Viktoria gerdama vandenį 
pasveiko. Užtai ir tą šaltinį pra
minė

iš Iš LEKĖČIŲ, 
Dabravalės vai., Naumiesčio pav, 

Mokykla, sako, apšvietimo įstai
ga, tik ne pas mus Lekėčiuose. 
Mokytojas čia lietuvis, dar jaunas 
vyras, bet permažai rūpinasi mo : 
kykla. Mpkyti jis pradeda 2?:? I 
ii—12 vai. rytą; vaikai tankiai lie
ka vieni mokykloje ir ko sprandų 
sau nenusisuka.

Pernai vietinę valdžios girią bu
vo užpuolęs amaras. Todėl šį
met, bijodami, kad tas pat neatsi
kartotų, žiemai baigianties valdžia 
liepė ištepti visus medžius tam ty
čia sutaisyta smala. Tam darbui 
atlikti reikėjo daug darbininkų, na. 
žinoma, ir “pristovų” (prižiūrė
tojų). Ir musų mokytojas parsi
samdė už “pristavą”, už ką gau
davo po 1 rub. į. dieną, šio p. mo
kytojo pasielgimu pasipiktinę, vai
kų tėvai neišturėjo ir įdavė direk
cijai skundą. Neilgai trukus atva-, 
žiavo inspektorius tą dalyką ištirti 
ir kaip sykis pataikė tuo laiku, 
kuomet mokytojas ramiai smalavo 
sau medžius. Kuo 
sibaigs — nežinia, 
kada bus paskirtas 
tojas.

Iš SALOS, 
Ukmergės pav.

Jurkupio sodžiuje, vežant ru
gius, ūkininkas Ciruna "užmušė 
ūkininką Rudoką. Teismas mat 
pripažino Rudokui trečią dalį Ci- 
runos žemės. Vežant rugius, Ru
dokas nuvažiavo laukan ir bandė 
vežti savo trečią dalį. Cirunas at
važiavo iš namų jau prisitaisęs ir 
Rudoką' primušė baisiai: šis tuoj 
ir mirė. Policija Ciruną suėmė. 
Kuomet Rudoko giminaitis nune
šė klebonui ant mišių už užmuš
tojo dusią, tai klebonas nepriėmė. 
Norėčiau žinoti, ar ištikro yra už
ginta klebonui melstis už užmuš
tus žmones, ar tiktai tada, kada 
maža temoka. P. šitulis.

ISPANIJA.
Per greitai Išpanijos randas gar

sino, jog nuvijus Morokko mau
ras nuo Guruga kalvų, karas pa
sibaigė. Randas mat tikėjosi, kad 
maurai turės pasiduoti, bet jų pa
imti ne pasisekė: jie, sau žinomais 
kalnuose lakais, matydami, kad 
kalvų palaikyti negalės, prasišaip 
no. Dabar jie rendasi ant kalvų 
toliau, o tos kalvos teipjau sunkiai 
prieinamos kaip ir Guruga kalva. 
Mauras ne paakina dar karas, 
ijiem^ ateina pastiprinimas iš Mo
rokko vidurių. Kada išpanijonai 
džiaugėsi, laikė bažnyčiose diev- 
maldvstas, kad karas pasibaigė, 
pasirodė, kad ant karo lauko ka- 
riumenės yra per mažai, jenerolui 
Marina prisiėjo siųsti dar vieną 
kareivių diviziją, kurios ir gi gali 
dar nepakakti, ypač, kad gal at
sieis karas vesti su Morokko sulta- 
nu, kuris iki. šiol, nors slapta kur
stė mauras nepasiduoti, bet pats 
į karą nesikišo, 
riumenė renkasi 
kuris persikėlė 
rokko plotus.
nuvys mauras nuo dabar jų užim
tų kalvų, karas, dat; persi
kels giliau į tikro Morokko plo
tus, į jį turės įsikišti sultanas; nes 
nors jis ir nenorėtų, privers jį» jo 
pavaldiniai, o jeigu nenorėtų, at
siras kol'.s vadovas, kuris jį užva
duos, o turėdamas paramą, paims 
ir sostą. Kunigai mauras šaukia

butų varžoma di- 1 
Tąsyk jau Pran- 
ministeris atsakė, 1 

jog iš kongreso nieko neišeis dėl 1 
pasipriešinimo mažinimui Į- muitų 1 
Amerikos. Žinoma, kol te^p kitų 1 
tautų nėra sutarimo, Amerika gali^ 
ant svetimų išdirbinių dėti didelius-l 

; muitus, bet susitarus kitonis tau- ’ 
toms atlyginti Amerikai tu<?m pa- ' 
čiu, ji pati pajustų skaudumą ša- 1 
yo prieš kitus vartojamo ginklo. 1 
Klausymas tik ar Europos • tautos > 
galės susitarti, nes ir jqs t-j-tų tą 
ginklą pajusti, už didelius muitus 
Amerika dar didesniais užmokėtų 
prieitų prie to, kaip Napoleono lai
kuose visoj 

g vo ‘ 
Toj Movoj 
žudytų.

Amerika
siunčia valgio produktų, u 
rasti kitus maisto parūpini 
butų lengva, o be maisto 

rali apsieiti; bet iš pa lengvo 
Etų atsirasti i ;ti kraštai galinti 
įropai maistą parūpinti. Dar 
^cni Taikai, k^da Vokietijai mai- 
\ parūpindavo Maskoliją; • bet 
jkįįus Maskolijoj bado metams.
■ as uždraudė gabenti svetur
■ 5 ir tuom privertė Vokietiją'į šventą karą r4 krikščionims.

Europoj uždrausta bu- 
> išdiiįbinius. 

_ muitus visi daug
^rkti angliškus 
/lovoj už muiti

Europon daugiausiai 
su- 
ne 

nes

Eu

as uždraudė gabenti svetur

dabar,

Mas-

Iptiesi Amerikon. Ir
L •;us augščiau žemd j*bystę 
J ji maistą galėjų pa- 
I i ne vienam Europos kraštui, 
fe įkėlimui žemdirbystes
j| j reikia kitokios valdžios ne- 
J ^abartinė, kuri . net įsireižusi 

kiekvieną žingsnį pirmyn.
h,- maisto* „produktų galėtų Eu- 
Ą parūpinti pietinė Amerika, 
hralija ir šiaurinė Afrika. Tai- 
[sfcvaduoti Ameriką, aprūpinti 
xfpą. maisto produktais butų 

I Bet yra kitas dalykas: Eu- 
10^ fabrikantai ne rastų kito 
ė j greitai, kur galėtų pardu tL

ITALIJA.
Kaip praneša laikraščiai, Rymo 

popiežius apsirgo. Bet dabai* svei
kata jo aut tiek pasitaisė, kad vėl 
pradėjo priiminėti turinčius pas jį 
reikalus. Popiežiaus kojos pradėjo 
tinti ir jis iš lovos negalėjo pasi
kelti.

PRANCŪZIJA.
Prancūzijos katalikiškoji dvasiš- 

kija vėl metė pirštinę randui. Vys
kupai prisakė kunigams apreikšti 
bažnyčiose, jog tėvai katalikai ne
gali leisti vaikų į rando moky- 
kyklas, kadangi jose tikėjimas ne
mokinamas, o istorija mokinama 
ne klerikališkoj dvasioj. Už lei
dimą vaikų* į viešas mokyklas tė
vus gazdina atskirimu nuo sakra
mentų. Nežinia dar, kuom randas 
ant tokio vyskupų atsiliepimo atsa
kys. Bet abejotina, kad jis nusi
lenktų, nes kovoj su dvasiškija jis 

pri-

Dabar sultano ka- 
arti karo lauko, 

jau į tikro Mo- 
Jeigu išpan>’ona;Wuri parlamente daugumą sau

Jau pradžioj karo daugumas Is
panijos gyventojų ne pritarė ka
rui, priešinosi siuntimui kareivių, 
bet tąsyk dar visi tikėjo, kad karas 
greitai pasibaigs, apsirubežiuos jū
rių pakrantėms. Dabar vienok jau 
visi mato, kad karas atseis vesti 
su visu Morokku ir gali ilgai už
sitraukti. Karai reikia pinigų, o 
kad parlamentas dar ne susirinko, 
tai karo išlaidoms raikąlingus pir 
nigus turi parūpinti viešpatystės 
rodą. Bet ir toj rodoj ne vieno
kas nuomonės viešpatauja. Ka
riškoji partija, kuri įgauna vis di- 

jreknv*. reikalauja, kad

(ariančių.

pa-
mi-

.15 LIETUVOS.
¥ -________ -

IŠ VILNIAUS.
Vilniaus mokslo apškryfyje 

skirta 142 tukst. rublių (iš 6
lijonų rublių, paskirtųjų pradinio 
mokslo reikalams Rusijoje), ši
tie pinigai skiriami oabjų pradi
nių mokyklų atidengimui ir jų už
laikymui. Bet šitos pinigų sumos 
vos užteks penktąjai reikalų daliai 
užkišti: taip daug yra vietų, kur 
reikėtų atidengti naujos pradinės 
mokyklos. < 1

Sausio w I dieną šių metų Vil
niaus mokslo apskrityje buvo 2761 
įvairaus typo pradedamoji mokykla, 
kurių 265 mokyklos miestuose ir

tuo vardu.
IlfoHjaj Juosyla.

(“Šaltinis”).

Iš PLATELIŲ, 
Telšių pav.

Pas mus per du metu gyvavo 
“Saulės” skyriaus mokykla. Ją 
ikišiolei užlaikydavo klebonas. 
Ateinančią žiemą ji vargiai beužsi- 
laikys, nes žmonės nei-kiek nenori 
prisidėti, o klebonas savo lėšomis 
neišgali taip ilgai ją palaikyti.

("Mokykla”).

deli 
mo. 
bų

I§ ŠIRVINTOS,
Vilniaus pav.,.

Rugpiučio 10 dieną čia krito di- 
ledai, laukinio obuolio didu- 
Išmušti javai, išdaužyta trio- 

langai. Nuostoliai dideli.
(“Lietuvos Žinios“).

rusų 
(P- 
Ak 

rub.
P«:

IS KAUNO.
Už straipsnį “Lenkų ir 

spauda” “Draugijos” N. 30 
222—223) redaktorius kun. 
Dambrauskas nubaustas 300 
Straipsnis, anot apkaltinimo,
davęs melagingas žinias apie vei
kimą Lietuvos ir Vilniaus archi- 
vyskupo Nikandro, jam važinėjant 
š. m. gegužės mėnesyj* po epar- 
chiją ir tuo keliąs neapykantą prieš 
pravoslavų • cerkvės ganytojus. 
Straipsnyje paduotos ištraukos iš 
Arch. Nicandro dalijamo katekiz
mo.

— Užpaliuose, ITcmergės pav.. 
atidengta pačtos skyrius/

— Josvainiuose, Kaune
nuo rugpiučio 16 d. atideng ta pač 
tos skyrius.-1 .

pav.,

IS OBELIŲ, 
Zarasų pav. • 

Ūkininko M. pasiuto šno. Jis 
liepė savo bernams užmušti šunį, 
ką jie ir padarė. Sugrįžę namo, 
jie pradėjo ginčytis. Kiekvienas 
gyrėsi — jis užmušęs. Ginčijosi 
tolei, kolei vienas neperskėlė kitam 
galvos. Čia, žinoma, pasirodė, ke- 
no tiesa, nes šunį turbut lengviau 
buvo užmušti, negu žmogų. Už
mušėjas suimtas. Mat, ką daro 
žmonių tamsumas. P. šitulis.

I§ PANEVĖŽIO.
Privatinė 4 kl. p. Garbačauskai- 

tės-Verchaustinskienės mergaičių 
progimnazija perkeista į 7 kl. gim
naziją. Šiais mokslo metais atsi
dengė 5 kl. . Priėmimas mokinių

I§ MAŽEIKIŲ, 
Šiaulių pav. j

Lietuvių inteligentijos maža, bet 
apšvietimas kįla. Su si pra tusieji 
lietuviai, negalėdami nukeliauti 
Vilniun į lietuvių scenos 10 metų 
sukaktuvių šventę, rugpiučio 15 ir 
16 d. šventė būreliais susirinkdami 
namie. Vienoje vietoje buvo per
skaityta melodrama “Birutė” ir 
šiaip jau daug kalbėta apie lietu
vių teatrą, kitur susirinkę kalbėjo 
ir dainavo. Smagu buvo matyti, 
kaip kai-kurių širdyse dega "tėvy
nės meilė, kaip jie gerbia tuos, ku
rie pirmieji pramynė taką lietuvių 
scenai. Vargonininkas Glemža su
taisė puikų bažnytinį ir svietišką 
chorą, į kurį mokėjo pritraukti 
netik lietuvaites, bet ir lenkaites. 
Beto, jis moko dainuoti ir “Sau
lės” mokykloje. Klebonas stipriai 
prisideda prie palaikymo mokyklos 
ir apšvietimo platinimo.

L. žolynėlis.
(“V-tis”).

Iš TAURAGĖS, 
Raseinių pav.

Įėjus į Tauragės vartotojų drau
gijos sankrovos namus, malonu 
širdyje pasidaro. Tokių namų tur

— “Blaivybės” dratigija Itiden- prasidėjo rugpiučio' 18 d. ir tęsis
gė savo skyrių Rebeikiuos Uk- per ištisus metus. Be visuotinojo 

mokslo dalykų, reikalaujančioms būti nei viena Kauno gubernijos 
bus dar išguldoma: lietuvių, len
kų, vokiečių ir prancūzų kalbos.— 
Patariu pasinaudoti gera proga ir 
leisti savo dukteris į šitą mokyklą.

Aleksandras Purickis.
(“Mokykla”).

Rugpiučio 27 d., pavakary], va
žiavo žydas iš Panevėžio į tartoką

mergės ’pav.
(“Lietuvos ŽmkMr)u

IŠ ŠIAUUŲ, 4

Kaip jau buvo tašyta

darbininkų draugijos yra mokykla 
su dviem mokytojais. Mokinama

draugiją dar neturi. Tie namai, 
kuriais džiaugiasi ir draugijos prie 
šininkai, skiriasi nuo paprastų 
sankrovų butų tuo, kad jie siekia 
gatvę tik savo galu, per kurį yr; 
įėjimas į pačią sankrovą, ilgume 
apie 15 sieksnių. Išveizdi šiaip: 
Viename namų pakraštyje už bute 
paliai akląją sieną yra įvairių pre
kių skyriai, o antru pakraščiu yr:

tas viskas pa- 
\’isi laukia^ 

naujas moky- 
Jaunaturkis.

(“L. U”). .

IS KYBARTŲ, 
Vilkaviškio pavieto.

Rugpiučio 28 d. Vilkaviškio 
žemsargys suėmė ir nugabeno į 
Vilkaviškio kalėjimą A. Perliba- 
ką. Kaltina jį užtai, buk jis ves-' 
davęs žmones per rubežių. A.P. 
gyvena Kybartuose jau apie 50 
metų, tarnauja prie gelžkelio, kur 
ima 25 rub. algos per mėnesį,; ir 
panašiais 'darbais niekados neužsi- 
imdavo. Rugpiučio 30 d. suimto
jo žmona įdavė gubernatoriui pra
šymą, po kurio pasirašė 20 aplin
kinių gyventojų liudijančių, jog 
A. P. niekuomet žmonių per ■ ru
bežių negaberio.

— Vilkaviškio taikymo kalėjime 
už politiką sėdi 10 žmonių: T. Ru
gienius, A: Rudaitis, Vincas Vili- 
uauckas, A. Perlibakas, J. Gruž
lys, S. MaknavyČia, V. Broniška, 
David ••Vaiš ir Berkus Soskins. 
Antaną Vencių ir Zelmaną rag- 
oiučio 29 d. išvarė į Senapilės ka>-

■m

’lf-
:J J S-



;ejai praKai-svių Ainrnuujt 
kalbėtoju ir Iš. m. Iš karto

lį Pereitą sanvaitę Jungtiniuose 
valsčiuose buvo * 195 nusibankruti- 
nimai, arba 24 daugiau negu už- 
pereitą.

kia panešti lėšos, ir pertai sunkiau 
būva surengti sekančios prakalbos, 
nepasisekus pirmoms prakalboms.

Vincu k s.

GAISRAS.
A’eą* York. Sudegė čia čekola- 

dos dirbtuvė Dunham Manufactur- 
ing Co. Nuostolius gaisro pada
rytus skaito ant $250000.

fOmaAa, Nebr. Streikai tar
naujančių ant čiajiykščių gatvinių 
karų dar nepasibaigė, bet karai re- 
guliariškai bėgioja vedami iš visur 
sugabentų streiklaužių.

g——1?.^ —

1S DARBO LAUKO.

dėjimas, visgi gera dar,- kad bent 
laikraščių negina skaityti.

Antanas Barzdyla.
tt»»\

Susirinkimus laikyti dar tam tikros 
svetainės neturime, nes f 8 nariams 
svetainė samdyti butų p«r bran
gu. Ateinantis bertaininis susirin
kimas bus 17 d. spalių š. m. pas 
p: Grabauską, pn. 1324. Prasidės 
1:3c vat po pietų. Užprašome 
visus lietuvius atsilankyti ir pri
sirašyti prie Susivienyjimo Lie *• 
vių Aifierikoje.

Kuopos pirmininkas,
P. A. Deltuvą

čių. ^matnįpkų atkeliavo tik apie 
700, o ūkininkų tik 26. Iš amati
ninkų 'sulyginant daug siuvėjų 
(185),’dailydžių (106) ir kalvių, 
šaltgeležių, (118). Visai maža 

i-- ““icytų užsėmimų.
imas keliauja pas gimi

nes (is 13000 buvo tokių 12000).

iš vietinių kad kas prisirengtų, — < 
tąsyk nereikėtų vienam 3 valau- 1 
das kalbėti ir butų šioks toks įvai- 1 
rūmas”. Du kalbėtojus šaukti iš 1 
kitur 'būva perdaug lėšų rengė
jams. Čia visada teip buvo: kiek j 
tik buvo čia rengta prakalbų, visa
da razdavosi ir vietiniai kalbėtojai 
ir dekliamatorės, kurie svetį kal
bėtoją pavaduodavo. Ir pats p. 
Pranas Siūlelis, savo koresponden
cijoj išsitarė, jog kada kalbėjo Gu- 
gis, radosi ir vietinis kalbėtojas. 
Kada kalbėjo p. Kasparka teipgi 
vietini# kalbėtojas ir dekliamatorė 
buvo. . O jeigu p. Pranui Siūleliui 
vitinių kalbėtojų kalbos nepatiko, 
tai reikėjo juos pamokinti geriaus 
kalbėti, arba pačiam jų vietą už
imti. Čia gabesni žmonės visuo
met būva pageidaujanti. Jeigu 
Siūleliui rupi labas savo tautiečių, 
tegul dalyvauja su jais drauge ir 
juos, pamokina, bet ne per laik
raščius aimanuoti (ir tame aima
navime nieko blogo nėra. Jau 
blogesni yra tušti ginčai. Red.).

P. Pranas Siūlelis rašo (galėčiau 
sakyti kad meluoja) buk aš “Lie
tuvoje” rašiau apie atsibuvusias 
pavasaryj prakalbas. Aš į “Lie- 
vą” (ir Siuieis to nerašė. Red.) 

. nerašiau. Manau tai galėtų pa- 

. liudyti ir pati “Lietuva”, kad pa- 

. naši korespondencija mano rašy- 

. ta nebuvo “L.” tilpusi. (Korespon
dencijoj buvo saky-ta apie'Vincu- 
kus ir Jonukus, o tas ne reiškia 
vienos ypatos pseudonymą, todėl 
ir “Lietuva” nieko paliudyti negali, 
nes nežino kas tie Vincukai. Red.). 
O jeigu kas neprisirengęs kalba,

Univirsitetas Vilniuje dėlto gal 
dar ir busiąs įsteigtas. Eina gan
das, buk švietimo ministeris ren
giasi tuo dalyku pasirūpinti.

Iš RYGOS. Kaune į vietą Lekeękio, persi-
Grafiškoji draugija Rygoje tai- kėlusio į komercijos mokyklą, 

so šių metų gale terptautinę paro- “Saulės” mergaičių dvikliasėn mo
dą laikraščių (dienraščių ir kito- kyklon ant Žaliojo Kalno patvir- 
kių) ir meldžia visų lietuviškų re- tantas Kamajų pradedamosios mo- 
dakcijų Europoje ir kitose šalyse kyklos mokytojas J. Poderis. 
atsiųsti parodon po egzempliorių Medemrodės (Šiaulių apskričio) 
savo leidinių šituo adresu: F. Ge- mokyklos mokytojas Pranas Kli- 
tumskis, Matviejevskaja gatvė No. maitis persikėlė Vilniun. Jo vieta 
48, Ryga. Už laukiamą išpildymą ligi šiol dar neužimta. Mokyklą 
šito savo prašymo draugijos vai- laiko grapas V ladimiras Zubovas, 
dyba išaugšto sako ačiū. Vilniaus lietuvių dvikliasėje mo-

Plačiai tarp latvių žinomas vie- kykloje prasidėjo mokslas nuo rug- 
šaš veikėjas pabrikantas Augustas piučio 18 dienos. Mokykloje šį- 
Dambrauskas dovanojo 950 rub. met atsidengė ir ketvirtasai sky- 
raikalams leidimo enciklopedijos riu$. Mokinių jau susirinko ,apie 
latvių kalba. 65, tačiaus dar ir daugiau bus pri-

Į politechniką šįmet priimta be imama. Ljetuviškai čia išguldo- 
egzaminų 200 jaunikaičių. Kon- ma: 1) lietuvių kalba (priversti- 
kursiniuŠ egzaminus laikė kokis nai), 2) tikėjimas (priverstinai), 
šimtas ypatų. 3) pirmame skyriuje aritmetika ir

(“R. Garras”). 4) dainavimas. Visi mokiniai iš-
, moksta lietuviškai. Vienos tos mo- 

Iš ODESOS. kyklos Vilniui maža, reik jau dau-
Čia yra dvi lietuviškos draugi- giau! 

jos: Savitarpinio Šelptinos Drau-’ 
gija ir Lietuvių Susivienyjimas 
“Rūta”. Bet nei viena iš jų ne
gyvuoja stipriai. Kodėl? Juk lie
tuvių skaitoma į 5000, taigi ir na
rių draugijose turėtų būti bent ke
letas šimtų. Tuotarpu abi drau
gui turi nedaugiau kaip 100. Ir 
noromis nenoromis skverbiasi gal
von klausimas, kodėl taip yra? kinių. 
Nejaugi musų tautiečiai nenori pri- *!

į šliubą atvažiuoja prisigėrę vieni 
lietuviai.... Liefojiškis.

| ’ (“R. Garsas”).

IŠ LIUDVINAVO, 
Suvalkų gub., Kalvarijos pav. 
Rugpiučio 29 d. buvo čia šv. 

Liudviko atlaidai. Žmonių pribu
vo gana daug. Išgerta nieko sau. 
Nors valsčius nutarė ir valdžia tai 
patvirtino, kad šventadieniais smu
kles uždarinėti, tačiaus, kaip gir
dėti, vienoj smuklėj išparduota 
(gal ne viskas ant vietos išgerti) 
suvirš į 160 bertainiukų alaus. O 
kur da kitos smuklės! Juk čia jų 
nemaža. Kur “pakajmpės”, o da 
kiek iš šalies pribuvo! Iš parapi
jos vienas, atsivežęs 20 gorčių deg
tinės išpardavė?!

Nevienas gal užklaus: kur buvo 
“policija", kad leido pardavinėti? 
O gal “policijai” negardu alus?!

. Vn.
(“Šaltinis”).

IŠ NAUMIESČIO, 
Suvalkų gub. \

Rugpiučio ^23 cL pas Juozą Ra
žaitį, naktį 12 vai. buvo krata. 
Nieko aiškiai uždrausto nerado. J.

. R. suėmė ir nugabeno į Naumies
čio kalėjimą, o iš ten, pralaikę 4 
dienas, išgabeno į Vilkaviškio ka
lėjimą. Suimtasai kaltinamas už 
prigulėjimą prie soc.-dem. partijos. 
Nuo jo nutraukė fotografiją.

— Tą-pat naktį žandarai pada
rė kratą pas kurpių Vincą Vil- 
niauską ir pas jd meisterį V. Pa- 
dlešaitį. Padlešaitis nesuimtas. V. 
V. gi nugabentas į Vilkaviškio ka
lėjimą, kur ikištolei tebesėdi. Kal
tina jį i|i prigulėjimą prie soc.- 
dem. partijos.

A n tanasį Barzdyla. 
(“L. U”).

zm<

pribuvo iš yisų tautų daugiausia. 
Čia lietuviams priguli pirmutinė 
vieta.

7. Mokančių skaityt buvo dides
nė pusė.

8. Ateiviais beveik niekas nesi
rūpina, emigrantų namo nėra, net 
tam tikrų pamokinančių knygu
čių, kaip, į Ameriką keliauti, ne
turime. Red.'

K AMERIKOS.

ŠIMTMETINĖS MIESTO ST. 
‘ LpUIS SUKAKTUVĖS.

St. Louis, M o. ■ Šitas miestas 
apvaikščioja šimtmetines sukaktu
ves savo užsidėjimo. Bus orlai
vių lenktynės, bet svetimų orlai
vių nėra. Uždėjo jį prancūzai.

♦. PIRMUTINIS SNIEGAS. j
Almina, N. Y. Aplinkinėse 

Rundee, į šiaurius nuo Almina, 
1 d. spalių puolė pirmutinis snie
gas, pasnigo gana daug. Tai tru
putį per anksti: sulyg kalendo
riaus, tai dar tik pradžia rudens.

YPATIŠKA SAUŽUDYSTĖS ! 
PRIEŽASTIS .

Cineinnati, Ohio. Kadangi 91 
metų senelė atsisakė už jo1 tekėti, 
nusišovė čia 34 metų muzikas 
Pierce Raymond. Nevisi mat jau
nų moterų įieško.

“Saulės” draugija šįmet norinti 
atidengti dar 13 mokyklų. Perei
tais metais šita draugija laikiusi, 
be prirengiamųjų kursų suaugu
siems : dvikliasių mokyklų 2, vie- 
pakliasių mišriųjų 12, vienakliasių 
mergaitėms 8 ir abėcėlės mokyklų 
19. Tose mokyklose praėjusiais 
metais buvę viršaus kaip 1600 mo- 
" *,. Nuo šių mokslo metų 

...,_ a____ “Saulės” draugija žada pasirūpinti
silaiky ti savųjų, gailisi skaito lie- žmoniškiau savo mokyklose sutvar- 
tuvystės palaikymui, neapkenčia kyli mokimo darbą, kuris liki šiol 
savo kalbos! O gal odesiečiai lie- buvo labai menkokas, išskyrus 
tuviai taip ištvirkę, kad tik gir- Kaune esančias mokyklas. Tam 
tuokliauja ir niekuo nesirūpina?! darbui sutvarkyti centro valdyba 
Gal kai-kurie taip ir mano. Bet pasamdė žinomąjį prity rūsį —’* 
tai netiesa. Taigi pirma, negu at- gogą Tomą Žilinskį. 
sakyti į klausimą “kodėl”, reikia (“Mokykla”),
susipažinti su odesiečiais.

Odesiečius galima padalinti į 
tris dalis. Pirmoji — inteligentai: LIETUVIŲ IŠEIVYSTĖ 
kunigas, keletas valdininkų, f ar- RIKON.
macentų ir studentų — išviso ne- Nuo 1 liepos 1908 m. 

^2 daug; antroji — < 
‘; trečioji 

kelneriai, tarnaitės ir tt. Du pa-

MĖSA PABRANGO, GALVIJŲ 
MAŽIAU.

Sulyg atskaitos žemdirbystės mi- 
nisterio, nors Amerika išgabena 
daug mėsos į svetimus kraštus, 
bet jos plotuose' skaitlius besiga
nančių galvijų mažinasi: šįmet ga
nosi 2189000 mažiau galvijų negu 
pernai. Gali ateiti laikai, kad Ame
rika ne tik valgio produktų, svar
biausio išgabenimo svetur dalyko 
negalės išgabenti, bet mėsą reiks 
pačiai iš kitur parsigabenti.

EXPLIOZIJA.
Roslyn, kVash. Anglių kasy

klose Northwestern Improvement 
Co. No. 4 atsitiko baisi dujų ex- 
pliozija. Iš olos išsimušė liepsna 
ir uždegė aplinkines triobas, bet 
ugnį pasisekė užgesinti. Explio- 
zijos mažiausiai aštuoni darbinin
kai tapo užmušti. Kasyklos užsi
degė. Laukiama tolesnių explio- 
zijų-

peda-

- IŠ LIUDVINAVO,
Kalvarijos pav.

Pažerėliuos pas Akelaitį buvo
krata. Mat turėjo paleisti Juozą ““'•'-•“•e ** -c ------ ....Akelaitį iš kalėjimo, tai pasirūpi- daufU “ darbininkai rank- pos 1909 metų, lietuvių atkeliavo 
no pirma atsilankyti ir persitikrin- P*lnaij . ~ pardavėjai, 1 Jungtines Valstijas Amerikos
ti, ar nėra kur užsilikę “kramolos”. kelneriai, tarnaitės ir tt. Du pa- <5»354» jei Pru^ ėti ar t“0** ur,e
Turbut bijo, kad neužsikrėstų par- stariei‘ savotiškai žiuri save "paliokais arba "ruskiais
keliavęs iš kalėjimo J. Akelaitis. 1 genimą, turi savo ypatingus pasivadino, skaitlius sieks arti 20-
Rado tik laišką nuo brolio iš Ame- palinkimus. Jie norėtų, kad pri- 00a 
rikps. Apsiriko nabagai, larške galint kokion nors draugijon ir 
kramcJos nėra mokant pinigus, turėti iš to reališ-

— Tą pačią dieną buvo krata k? naud^ J* neatsisakytų kiek
pas Fel. Sirutį ir Petrą Staugaitį. savo, uzdarb!o paaukoti ir lietu- 
Sako, pas Sirutį buvo dėl Bliūdžiu. Akiems reikalams, b} tik matytų, 
.Pas jo brolį Julių kląusinėjo apie kad P*nig^j bus, kaip reikiant, 
Aleksą, Verbilą ir Bliudžius. Juo- suvartoti naudingiems dalykams, 
kai ir gana. Kalnėnas. pietos pakėlimui, skaityklai ir

AME-

iki I lie-

J’er ii metų lietuvių atkeliavo
j Amerikon:

1899 m. .............. 6,858.
1 1900 m. ................ 10,311.

1901 m. .............. 8,817-
1902 m. .......... 11,629.
1903 m. ......^ 14.432-
1904 m. ........ 12,780.
1905 m. .......... 18,604.

d 1906 m. 14^57.
1907 m. .......... 25-884.

> 1908 m. .......... 13.720.
1909 m. ...... 15,254.

V, i-fc cj. j. Inteligentija gi už visus kitu<
• IŠ MARIJAMPOLĖS. daugiau atsidavus lietuvystei: ne

- , . •_ . , . . , sigaili triūso, laiko ir skatiko; kairIškrėstas ir suimtas ūkininkas . . , ............ , .
n , ot.-. . . t . moka ir ką gali veikia, bet neviPetras u: ius; paimta 19 pūdų . . . . . ,suomet tas darbas jai pasiseka, nes 

—'■’v'erbvlos magazino knvgų, 4 pu- .... . . ... .... . • ■ ... ,kliūčių, kurias prisieina pergalėti,. dai jų sugrąžinta, o kitos cenzo- . ,
• • • . t. -• 1 nemaža. Kitą kartą pranešiu planui nusiųstos. Tas pačias knygas .. .. .. .. . , .- . ? ciau apie inteligentijos veikimd ir

jau pernai žandaras Kislinskis bu- . . . , , .. , ,. . . i - nurodysiu tai, kas labiausia trukdovo perkratęs. Beto, vos paleistą . ,7. ,Ar 'r 1 -1 A ... t jos darbą. K. Daltaras.X erbylą vėl žada suimti. Ir po 1 - .. . ( Lietuvos Žinios ).
kelis kailius mat pas mus nuo vie-
no imama. Toki .jau laik'*

/(“L. U.”), IŠ MOKYKLŲ IR MOKYTOJŲ 
GYVENIMO.

Iš LIEPOJAUS. Veiverių mokytojų seminarijos
Sekmadienį, rugpiučio 30 d., pirmame kurse šįmet buvo 23 vie- 

Liepojaus klebonas per pamokslą tos. Nors įstojamuosius kvotimus
* labai išbarė žmones už girtuo- laikė 64 vaikinai, tačiaus priimta 

kliavimą: kad prisigėrę atvažiuo- vos 21, nes iš kandidatų per tuos 
ja dagi į šliubą. Atvažiavęs ne- kvotimus daug ko buvo reikalauta, 
seniai šliuban vienas lietuvis taip įstojusiųjų tarpe: lietuvių yra 17, 
prisigėręs, kad nei ant kojų nebe- lenkų — I, rusų (stačiatikių) — 
galėjęs pastovėti. Kiek kartų jam 2 ir vokiečių (evangelikų — 1. 
atsitikę matyti prisigėrusius ar ku- ■ Vilniaus krikščionių mokytojų 
mus ar taip su kokiu reikalu, tai institutan įstojo dar vienas jaunas 
vis buvę lietuviai, kitokių nema- lietuvis, mokytojas Silvestras Am- 
tęs girtų. Keista, argi jau klebo- braževičjus. Tai dabar šioje me
nas nežino, jog Liepojuj katalikai kykloje bus jau 4 lietuviai. Atei- 
mažne visi lietuviai? Kokių gi nantį pavasarį du iš jų turės baig- 
gerbiamasis klebonas gali daugiau ti mokslą.
ir matyti, jei ne lietuvių! Bet, ma- “Saulės” kursuose Kaune moki- 
tyti. gerb. klebonas per lenkiškus nių didžiuma į mokytojus ruošia- 
akinius nemato, jog Liepojaus lie- ma, rugniučio 8 dieną prasidėjo 

;tuviai, jei ką daro gero, visados mokslas. Mokinių šįmet esą arti 
pastatomi lenkais, o jeigu blogo 80.

•— tai lietuviais. Jeigu butų buvęs Utinoje (Kauno gub.) žadama 
negirtas, 'tai butų buvęs lenkas, bet įsteigti keturių kliasų miesto mo- 
kad jąy prisigėręs, tai pasirodo lie- kyklą. Tuo dalyku labai rūpinasi 
tuviu. Tas jau yra gerai pritirta; Kauno mokyklų direkcija.
Gal gerb. klebonas dar apie tai nė- Biržių keturkiiasėje miesto mo- 
ra patyręs, kadangi dar neseniai yra kykloje kvotimai prasidėjo nuo 
Liepojuj. Tas galima faktiškai rugpiučio 10 dienos. Prašymų bu- 
privesti, kad kurs save vadina lie- vo paduota viršaus kaip šimtas, 
tuviu ir skaito bent kiek lietuviš- o vietų vos 40. Valstiečiai tokiu 
kus laikraščius, to nematyti prisi- mokyklos ankštumu yra nepaka- 
gėrusio gulint ant gatvės. Bet to- kinti, nes skirdami šitai moky- 

•'kie daugiausiai*guli, kurie patįs klai penkioliką tūkstančių rublių 
nesižino, kas esą. -- =«««
esą “polskos vieros”.

• stačiai šaukti ant lietuvių tiktai 
yra proga niekinti lietuvius 
tiems, kurie ir taip jau šalinasi nuo 
lietuvio vardo. Paskui išgamos 
džiaugiasi, sakydami: “Girdėjote,

praktai pasakė klebonas, kokie .yra tie j jai dabar • ti 
■'nut ang “t j” jr <tas dar labai ' jcei----- 3 mokytojai

'ako tiktai vien lenkusį o įsoms. Lietuvi

‘ NEDRAUGIŠKAI SVEČIUS 
PklIMA. 4

. New York. Atkakęs su pran
cūziškais kariškais laivais daly
vauti apvaikščiojime Hudsono- 
Foultono . sukaktuvių, iškilmėse 
prancūziškas admirolas Le Pord 
per bekraščius pagarsino, jog ant 
gatvės vieną jo laivyno oficicrą 
užpuolė policistas ir su kumščia 
kirto jpranęųzui per veidą. O vie
nok jyancuzai tyčia buvo Ameri
kos užkviesti dalyvauti iškilmėse.

NELAIMĖS ant GELŽKELIŲ. 
«, Peoria, Ilk Ant’ vėžių Chicago 
& Northwestem gelžkelio, netoli 
Buda, traukinys užbėgo ant sker
sai važiuojančio automobilio, jį su
daužė. Prie to viena ypata likosi 
užmušta, viena mirtinai sumanky
ta, o viena sunkiai sužeista.

NEGALINGA PRAVARDĘ PER- 
’ KEISTI.

Gyvenantis New Yorke vokie
ty s ’fubach, imdamas ukesystės 
popieras, perkeitė savo pravardę 
užsirašydamas Tuback, kadangi to
kia pravarde jam pasirodė labiau 
amerikoniška. Dabar Vokietijoj 
pasimirė jo giminaitis ir paliko di
delius turtjjeir jis nuvažiavo į Vo-‘ 
kieti ją juos atsiimti, bet ne gauna, 
nes dabar jo pravardė kitokia. 
Todėl reiks jam kreiptiesi į teis
mą, kad sugrąžintų tikrąją jo pra
vardę.

Viso ...... 152,544.
Pridėjus išeivystę per tą 11 

tų į Rusiją, Pietų Afriką, Pietų 
Ameriką, Kanadą, Australiją ir 
Angliją lietuvių išeivių skaičius 
bus apie 200,000 mažiausia^

Daugelis į Ameriką keliavusių 
sugrįžo atgal — dalis sugrąžinta 
dabar tapo dėlei neturėjimo 25 
doliarių prie gelžkelio bilieto.

Dabar kaikurie amerikonai agi-j 
tuoja, kad neleisti Amerikon ne
mokančių skaityti ir rašyti. Visi, 
kurie atkeliaus j kaslegarnes jei ne
galės perskaityti keletos eilučių ir 
parašyti 
turėtų. 
grįžtant 
žmonės

me-
TUOM TARPU NEPRIPAŽf-l 
STA NEI PEARY’O, NEI COO- 
KO SURADĖJU ŽEMGALIO. 

IVashinęton, D. C. Direktoriai 
Tautiškos geografiškos draugijos 
nutarė tuom tarpų nepripažinti nei 
Peary o, nei Cooko su radėju šiau
rinio žemgalio, kol specijališka 
mokslinčių komisija ne ištirs 
pristatytų prirodymų. Gal 
vienas žemgalio ne pasiekė!

tai savo prigimta kalba, 
būti grąžinami atgal 
tam pačiam laivui. Seni 
nųp tokio egzamino butų 

liuosi; tas reikalavimas turėtų ap
imti vaikus nuo 8 metų ir suaugu- 
siues iki 25 m. -

Taigi, vaikai, vyrai ir merginos, 
visą liuosą laiką sunaudokite išsi
mokinimui skaityti ir rašyti, nes 
juk pusė žmonių nemoka nei ant 

(knygos skaityti. Juozas.

ju 
nei

IŠ SCRANTON, PA.
24 d. rugsejo “Laisvos Minties 

bendrovės pasirūpinimu surengta 
Scrantone balius ir teatras; atlošta 
“Audra Giedroje”. Kasi ink lošio 
reikia tiek patėmyti, kad tretį ak
tą artistai sulošė ne labai gerai: 
pas kai kuriuos artistus truko 
energijos ir neužtektinai žinojo 
rolę. Abelnai imant, lošimas 
padarė ant žmonių gana gerą įspū
dį. Pažymėtinas yra šitas faktas: 
lietuvių vakarą aplankė rusinu ku
nigas (graikų-katalikų - bažnyčios 
klebonas) AL Pristay. Kalbėda
mas su lietuviais, jis labai nusiste
bėjo iš to, kad lietuvių klebonas, 
kun. Kuras, ignoruoja lietuvių su
sirinkimus ir nesilanko į juos; ne
abejojama, kad kun. Pristay dar 
labiau nusistebėtų, jei žinotų, ko
kios įturos pamokslus skelbia kun. 
Kuras. , Besibaigiant baliui, kuni
gas svetys paprašė leidimo at
siliepti į lietuvius nuo estrados; 
trumpoje bet širdingoje savo kal
boje (kalbėjo lenkiškai) jis pa
žymėjo svarbą tų ryšių, kurie rišo 
per daugelį šimtmečių lietuvius suO r w e | •

nieks negal rengėjams prakalbų j rtrsinais iš politiškų ir ekonomiškų 
uždrausti apie tai patėmyti. Rei- atžvilgių. “iki šiai dienai — bai-

f N erų York, 7000 merginų dir
bančių kaklaraiščių dirbtuvėse ga
vo prisakymą, iškovojimui dides
nių algų, pradėti streiką. Dirbtu
vių savininkai garsina laikraščiuo
se, jog merginų reikalavimai ne 
bus išpildyti.

AMERIKOS IŽDO SKOLOS.
IVashington, D. C. Sulyg iždo 

ministerio atskaitos, Amerikos iž
do viešos skolos siekia $2.648.602- 
846. Pinigų iždo kasoj yra $94- 
206.114. Rugsėjo mėnesyj išleista

kad 
kitas 
apie 
Tai

Tolcie sakosi I tikėjosi lengviau galėsią ten savo 
Taigi taip|vaiku& įstatyti.

. Telšiuose nuo šio rudens leista 
atidengti vyrų gimnazija su val
džios gimnazijų teisėmis. Šitą mo
kyklą steigia tam tyčia susitvėrusi 
draugija. Telšiuose gimnazi
jai dabar ■ tuojau reikalingi 2 

i pirmutinėms 3 klia-

Jau iš tų žinių, kurias atspaudi- 
nome “L. Ūkininke” (NN. 23, 24, 
26 ir šiame) galima padaryti kai- 
kuriuos išvedimus apie musų iš
eivystę:

1. Pirmučiausia matome, 
kasmet išeina į Ameriką ir į 
šalia iš Didžiosios Lietuvos 
15—20 tūkstančių lietuvių,
bus gal net daugiau, negu priau
ga kasmet gyventojų.

2. Į Ameriką keliauja patįs stip
riausi žmonės, nes. 88 iš šimto 
1907—8 metais pribuvusių Ameri
kon lietuvių turėjo nuo 14 iki 44 
metų amžiaus.

3. Atgal tais metais sugrįžo apie 
ketvirta dalis pribuvusių skaičiaus, 
bet tai buvo jerizių, bedarbių lai
kai; paprastai grįžta daug mažiau. 
Taigi, kas išėjo į Ameriką, tas jau. 
gali sakyti, Lietuvon nebegrįž.

4. Daugiausia keliauja darbinin
kai. 1907—8 metais iš 13 tūk
stančių pribuvusių 10 tūkstančių

Iš HERRINVILL.
26 d. rugsėjo L. S. S. parengė 

prakalbas. Kalbėtojas buvo Krū
mas iš Chicagos. Krūmas kalbė
jo apie socijalįzmą. • Savo kalboj, 
terp socijalizmo. priešų perstatė 
pirmininką Tėvynės Mylėtojų Dr- 
jos ir p. Olševskį. Pirmą priešu 
pavadino užtai, kad laike diskusijų 
Westvillėj, ar kur ten kitur, už
klaustas, ką turi darbininkas dary
ti, kada jj nuo darbo astato, at
sakė:' nežinau; kitą gi užtai, buk 
kalbėdamas Chicagoj Turner bai
lėj, pasakė: kada socijalizmas 
įvyks, tai bus teip: susirinks visi 
žmonės prie dirbtuvės ir kas ims 
raktą, kas stulpą ir teip viską iš- 
sidalįs. Toliau jau aiškinimas ėjo 
teip, kaip aiškina ir kiti; būtent, 
kad socijalizmo laikuose moterims 
ir vaikams nereiks dirbti, nes vis
ko, net valgių, galės telefonu pa
reikalauti. Pabaigus, niekas del
nais ne plojo. J. Pranu.

f Omaha, Nebr. Traukiasi dar 
vis streikai tarnaujančių ant gat
vinių karų. Kompanija sutraukė 
tiek streiklaužių, kad karai jau ga
li bėgioti ant visų linijų, tik la
bai mažai žmonių jais važinėja, 
daugumas mat pritaria streikie- 
riafms.

IŠ CLIFFORD, ILL.
čia yra vienos anglių kasyklos, 

jose dirba apie 400 darbininkų. 
Dabar dirba jose gerai. Darbas 
ne sunku gauti. Uždarbiai nema
žesni kaip kitur. Pragyvenimas 
sunkus. Mėsos pardavinė yra tik 
viena. Pragyvenimui mėnesyj iš
eina 20—25 dol.

Lietuvių yra čia 14 šeimynų, o 
pavienių bus apie 50. Nesutikimų 
terp jų nėra, bet apšvietimas jų 
menkas. Laikraščius skaito vos

gė gerb. svetys — tepažinojau lie
tuvius iš istorijos ir šiaip litera-, 
turos, ir šiandien džiaugiuosi, at
siradęs jūsų tarpe. Žinokite, bro
liai lietuviai, kad jūsų kovoje su 
bendrais jūsų ir musų priešais už 
plačius tautystės reikalus mes, ru
sinai, visados prijaučiame jums ir 
esame artimiausiais jušų toje ko
voje draugais bei prieteliais”.

Rusinai Scrantone dikčiai 
aplenkė* lietuvius: turi čia savo 
spaustuvėlę, knygų krautuvę (p. 
V. Hriškos užlaikomą), mokyklė
lę prie bažnyčios ir bažnytinį kny
gyną, arba skaityklą; prie tos 
skaityklos priklauso kun. Pris
tay,* ir joje žmonės gali sau rasti 
visokias knygas ir visokius laik
raščius savo kalboje, pradėjus nuo 
tikėjimiškų raštų ir pabaigus soci- 
jalistiškais. O ką turi lietuviai, 
kurių veik tiek pat randasi Scran
tone? Ką mes turime? Netoli 30 
saliunų — tai musų turtas, kuriuo 
galima pasigėrėti! Apie skaity
klą vietinė socijalistų kuopelė kal
ba jau nuo 1906 metų—bet kalba 
tiktai, o iki praktiškam veikimui— 
tolf gražu! Apie mokyklą kal
bos negali būti, nėsa musų kuni
gai laukia “seselių”, be kurių jie 
nieko, nenori ir negali vętirti ir 
trukdo šiaip žmonių darbą toje

• pakraipoje.

$3-744‘757 daugiau negu įplaukė.

> *SOH13A
PAĖMĖ AMERIKOS ŽVEJŲ 

LAIVĄ.
Pensacolą, Pla. Mexico rando 

kanuolinis laivas su visais žmonė
mis paėmė Amerikos žvejų laivą 
Caldweil H; Colt. Jo įgulą, susi
dedančią išt astuonių žvejų, įmetė 
kalėjimai!. > Matyt jie žvejojo per 
arti Mcxico krantų.

NEDAVĖ UKESYSTĖS PO- 
d r PIERŲ.

Pereituose metuose, taigi nuo lie
pos mėnesio pereitų metų iki liepos 
mėnesiui šią metų, iš reikalaujan
čių ukesystės popierų, 2067 jos at
sakyta išduoti.
J > ; T ™ ~ - 4

NUOSTOLIAI GIRIŲ GAISRŲ 
PADARYTI.

Sulyg žinių surinktų žemdirby
stės departamento, girių gaisrai 
pereituose metuose Amerikoj pri
dirbo nuostolių ant 100 milijonų 
dpliarių. |bet čia. nepriskaityti nuo- 
sboiiai. jaunų, medžių giriose gais
rų padarytų; pridėjus ir tuos nuo
stolius, išpuls girių gaisrų pada
ryti nuostoliai apie 150 milijonų 
doliarių.

LIETUVIAI Almoj.
IŠ SPRINGFIELD, ILL.

29 numeryj “Lietuvos” p. Pra
nas Siūlelis rašo, buk tik Vincukai 
ir Juozukai kalbėtojams užduoda 
klausymus ir kenkia kitiems klau
sti, nes tie bijo išsišokti. Ir to
kiu budu ištikro daug rimtų už
klausimų ir naudingesnių lieka ne
pajudintų, ačiū pp. Vincukams ir 
Juozukams. Bet kas gi draudžia 
p. Pranui Siūleliui uždavinėti rim
tesnius užklausimus? Juk kiekvie
ną sykį po prakalbų čia leidžia
ma kiekvienai ypatai užklausti kal
bėtojo, jei iš jo kalbos ko aiškiai 
r suprato, arba ka jis nori žinoti. 
Kaip kada vedėjas prakalbų, kar
tais ir pats kalbėtojas, po kelis 
syk publikos klausia, kad kas už
duotų klausimus ir nieks neatsilie
pia. Na tai kodėl p. Pranas Siu
ieis su rimtais klaisimais sėdi ir jų 
kalbėtojui neužduoda, juk tai bu
tų visai publikai naudingi rimtus 
klausimus girdėti užduodant ir 
aiškinant juos. Juk tik tam ir 
prakalbos yra rengiamos, kad ką 
nors rimto, naudingo išgirsti, pa
tirti ir tt Toliaus p. Pranas Siū
lelis sako: “Kad rengėjai prakal-

13 d. rugpiučio Antin anglių ka
syklose patiko nelaimė lietuvį 
Pranciškų Gunberį: pagavo jį šū
vis ir užmušė ant vietos. Velionis 
buvo nevedęs, turėjo 48 metus, 
Amerikoj išgyveno tik pusę metų. 
Paėjo iš Kauno gubernijos, Šiau
lių pavieto, Užpelkių sodžiaus. 
Amerikoj yra jo brolis; daugiau 
giminių čia neturėjo.

Iš SHEBOYGAN, WIS.
čia lietuvių yra nemažas skait

lius. Yra 5 lietuviškos gėry- 
klos. Butų reikalingas geras lie
tuviškas siuvėjas, mėsininkas ir 
barzdaskutis, nes dabar lietuviai, 
neturėdami lietuvio, priversti su 
visokiais reikalais kreiptiesi prie 
svetmtaučių. Yra čia lietuviška 
bažnyčia ir turi dvasišką vadovą. 
Yra 2 lietuviškos - katalikiškos 
draugijos: šv. Juozapo ir šv. Ka
zimiero, ir lietuviškas Ukėsų Kliu- 
bas. Tik ne gražu, kad draugi
jos, ir da katalikiškos, kaip girdėt, 
stengiasi draugus atkalbinėti viena 
nuo kitos. Tai labai negražus pa
protys, nes ardo vienybę ir suti
kimą. Teip elgdamiesi, nieko ne
nuveiksime.

Sutvėrėme Susivienyjimo Lietu
vių Amerikoje kuopą 10 d. liepos

* i/M® nariai.

M.” bendrovė nutarė nuo 
lapkričio kas nedėldienis 
viešas paskaitas iš geografijos, 
chemijos ir geologijos; tf darbą 
prižadėjo atlikti kun. V.fJfenbskis, 
Dr. J. £įįupas ir V. K. RačkaUc- 
kas. Užmanymas labai praktiškas* 
ir naudingas, tad linkėtina užma- 
nytojams kuogeriausio pasisekimo.

Rašant .apie Scrantoną, negali
ma nepaminėti dar apie vieną fak
tą. 26 d, rugsėjo, kun. Kuras, 
apie kurį jau daug žino “Lietu
vos” skaitytojai, besakydamas pa
mokslą, taip įširdo ant Tautiškos 
LenkųBažnyčios, ir jos vadovo vys
kupo Hoduro, kad pradėjo nuo4/ 
širdžiai linkėti anos Bažnyčios ku
nigams vesti pečias; išreikšdamas 
linkėjimus, taip nuzovadavo 
nemandagioje ir nešvarioje 
boję, kad visi žmonėm, kaip 
tarę, pasikėlė ir demonstrat 
išėjo iš bažnyčios. Ir ne 
žmonėms įkirėjo jo 
gaidžius, ir iš jų kojų Dr. 
po/ sunkiamus p. M. P 
gerklei vaistus, apie bulių 
rišta po uodega ... 
nės yra taip jau 
pamokslais, kad ■ galima tte| 
kaip to nemato kun. Kuro 
sybė 1 Pasitikiama, kad p: 
nio nedėldienio demonstracija 
sieks dvasišką vyriausybę ir ji 
sirupįs Suvaldyti “doros, teis 
ir tikėjimo apaštalą”, kuris, i 
juozdamas, “gina katalikystę’’. 

į - P- kelmas

savo 
kai

ir tt. j . 
įsipiktil;

IŠ FARESHPORT, N. Y
Šitose aplinkinėse gyvena 

lietuviai farmeriai, vienas 
kitas ne vedęs. Farmos tos 
tos 4000 dol. Paskutinis yra 
gi kontraktoriu Empire Wall
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ter Co. Netoli jo farmos yra ge
ležies kasyklos. Jis buvo pirmiau 
organizatorių lietuvių Didžiojoj 
Britanijoj. Lietuviai į šitas aplin
kines retai atsilanko.
t-L. Antatias Rudžius.

Iš ALSTEAD, N. H.
Yra čia trjs lietuviai. Dirba jie 

miške. Gauna po 25 dol. mėnesyj 
ir užlaikymą, 6 mylios nuo čia 
yra miestas Bellovvs Falls,’ kuria
me gyvena 10 lietuvių šeimynų. 
Ten yra teipgi rubsiuvių dirbtuvė, 
kurioje dirba 30 lietuvių. Lietu
viškos draugijos čia nė jokios nė
ra. - ■ Miškinis Zuikis.

ne- 
kun. 
apie 
dar

IŠ NEW BRITAI N, CONN.
16 d. rugsėjo buvo čia prakal

bos ; surengė jas šešios vietinės 
draugijos, kalbėtojus pasikvietė 
trįs: vietinį kleboną J Žebrį, Dr. 

- J. J. Andžiulaitį ir keliaujantį po 
apielinkes kun. J. Žilinską iš So. 
Bostono, Mass. Bet- susirinkus 
publikai pranešta, kad kun. J. Ži
linskas apsirgo: važiavo su pra
kalba * į Ansonia, Conn. 
automobiliu ir kelionėj kas ten at
sitiko. Dr. Andžiulaitis irgi 
pribuvo; tokiu budu -liko tik 
J. Žrbris. Jis' kalbėjo šiek 
lietuvių ateivystę į šitą šalį;
aiškino skirtumą terp apsišvittusio 
ir apšviestuno; aiškino, jog ap
sišvietęs žmogus niekada nesigirs, 
kad supranta viską, nes mokslas 
yra be pabaigos; menkai apšvie
stam nėra nieko nežinomo, o prie 

vprogos. pasirodo, kad ištikro jis 
nieko nežino. *

Buvo dar dainos bei dekliamaci- 
jos, bet niekas, matyt, neišsimoki
no, tai nenusisekė. Buvo aukos 
renkamos Vadovėlių fondui. Su
rinkta $7.00; pats kalbėtojas pa
aukojo 2 dol. -

Žmonių priėjo apie 400 šimtai.
Kunigą J, Žilinską, rodosi,

1 Dr/ Andžiulaitis parsigabeno 
ir gydė, kol šiek tiek pa-
gijo* Nedėlioję, 19 d. š. m. kun. 
Žebris. užsakė, po mišparų surinkti 
paklausyti kalbos kun. J. Žilinskio. 
Žmonių prisirinko pilna bažnyčia.

- Matyt kalbėtojas nelabai norėjo 
kalbėt bažnyčioj. Kalbėjo gana 
gražiai. Jeigu visi kunigai teip 
pamokslus sakytų, - tai pas lietu
vius išnyktų neapykanta, pavydu
mas, girtuoklystė ir kiti blogi pa
linkimai. Paragino paaukaut kiek, 
kas išgali, Vadovėlių fondui. Su- 

| ' aukavo apie $20.00 su centais.
Ant galo paprašė vietinių lietuvių 
miestelyje surinkti statistiką. Yra 
jau, rodos, išrinkti keli žmones, 
kurie vaikščioja ir surašinėja ant 

. tam tikrų blankų, jo paties 
į sytų.

Jau 
atidarė 

■ Žebris 
mokyt,

kė baliui; vargiai išlaidos apsimo
kėjo. Atsilankę, kaip girdėt, visi 
užganėdinti, o daugelis ne atėjusių 
gailėjos, kad ne atėjo.

26 d. rugsėjo buvo L. S. S. 105 
kuopos agitatyviskas mitingas; bu
vo užkvietę A. Antonovą. Žmo
nių prisirinko ne perdaug. Kal
bėtojas aiškino moterų klausimą; 
aiškino varžymą moterų gyvybės; 
sakė, kad ir jos viską gali atlikti 
kaip ir vyrai ir net ateitis mote
rims priguli nes jos gali užauginti 
sveikus ir dorus vyrus. Jos gali 
dalyvauti parlamentuose (Finlandi- 
jo j jau jos daly vau j a. Red.). Antru 
kartu kalbėjo apie mokslą ir al
koholizmą. Aiškino, kaip vodinga 
vartoti svaiginančius gėrimus. Po- 
taai aiškino, kaip mes, mokslo ir 
gamtos pajiegų nepažindami, pri
darome visokių juokų, kaip pa- 
veikslan.žaibuojant, pradedam žeg
notis, mosikuoti su ranka, kuom 
juk žaibo ne galima sulaikyti. Su
sirinkusiems prakalbos patiko, ką 
rodė delnų plojimai. Kalbėtojas tu
rėjo literatūros, kurios išpardavė 
už 13 dol., “Keleivį” užsirašė 15 
ypatų. Kalbėtojas ant galo kal
bino susirinkusius paaukauti po 
kelis centus nors už salę užsimo
kėti. Kolektoriui perėjus per sa
lę, surinko $5.30, už salę užmokė
ta $1.25, lieka $4.05, kurie pas
kirta 105 kuopos knygynėliui, pir
kimui moksliškų knygų, kurias ga
li imti ir neprigulinti į L. S. S. 
Prie kuopos prisirašė vienas drau
gas ir viena draugė.

Terp vietinių lietuvių tautiškas 
ir draugijinis susipratimas ne augš- 
čiausiai pakilęs, bet daugumas vis
gi žengia pirmyn progreso linkui. 
Kalbėtojui ištariame ačiū.

K. . l’elontškis.

“Erelis”, “Lietuvių Žinios”. Drau
gijos nėra nei jokios.

Darbai gerai eina. Iš lietuvių, 
vieni dirba valgykloj, kiti fdun- 
drėj ir šluotų fabrike ir vienas len
tų plovykloj. Uždirba per dieną 
ne mažiau kaip $2.50. Vienas So. 
Portlande turi namus su lotu, be 
skolos.

No. 39 “Lietuvos” buvo rašyta 
buk čia yra diktai lietuvių, čia lie
tuvių labai mažai (yra 11 “Lietu
vos” skaitytojų Portlande, todėl 
daugiau negu korespondentas pa
duoda. Red.): yra tik žydai ir keli 
lenkai ir finai; yra kiek maskolių 

Siberijos. .. L. T.iš

IŠ LOS ANGELES, 
Lietuvių čia yra 26 
pavienių 30; vaikiukų 

Vyrai veik

CAL. 
šeimynos, 
24, mer- 
visi dir-

o
gaičių 18.
ba prie siuvėjų. Uždirba į dieną 
nuo $3.50—$4.00. Pragyvenimas 
$20—$25 mėnesyj. Savastį turi 
28 lietuviai vertės $141950, sko
los ant visų yra tik $4100. Ran
davo] anti moka randos mėnesyj už 
4 kambarius $16. Vienas lietu
vis priguli prie (Jas Co. Čia yra 
75 kuopa S. L. A. ir Lietuviškas 
Kliubas turintis narių apie 30. 
Mokančiam siuvėjo darbą ir tu
rinčiam šeimyną velytina apsigy
venti Los Angeles, nes čia svei
kas oras, miestas švarus, gamta 
nevargina mažų vaikų, nes per 10 
mėnesių, nesant lytaus, vaikai gali 
voliotis po smiltis. P. P.

Iš BERKLEY, CAL.
Čia gyvena tik .viena lietuviška 

šeimyna: vyras 1, moteris I, vai
kiukai 2, mergaitė 1. Turi savo 
namus vertės $2750, ’ be skolos. 
Laiko gertuvę su kitu lietuviu.

__________________________________

sutai

kaip
Kun.

1 ietu vi škai -angį i škos 
net dvi: panelės M. 
ir civiliško inžinie- 

M. Vinikaičio. Jie

IŠ OAKLAND, CAL. ‘
Šitame mieste yra keturios lie

tuvių šeimynos ir vienas su ame
rikone apsivedęs; viso: vyrų 6, 
moterų 4, vaikiukai 4, mergaitės 
2. Vyrai dirba įvairius darbus. 
Už 9 valandas darbo gauna nuo 
$2.00—$3.00. Pragyvenimas mė
nesyj atsieina nuo $20—$25. Trįs 
lietuviai turi savo namus vertės 
$17600, be skolos. V. P.

irstės kontoroj vaikėsi p^g WfcL 
gatvės New Yorke. Aštuoniolikos 
metų jis buvo knygv&ižiu besida
lino šu savo darbdaviais pel
nais. Dvidešimties dviejų metų 
jis pirko Turtų Mfiinybos* vietą 
už $20.000, kurių sukrovimą jis 
niekuomet neišaikino. ’Z Jis gojaus 
pagarsėjo kaipo šykštausiąs mai- 
nybinis pirklys mainjĮboje. Dvi
dešimties penkių metų jis vedė 
Mary Averill, bankininko ciukterį 
iš Rochcsterio ir paėmėjos didelius 
turtus. Trisdešimties penkių metų 
jis turėjo turtą vertybės $1.000- 
000 ir pirmu kartu pasirodė gelž- 
kclybininki|, tapdamas Illinojaus 
Centralinio gelžkelio viršininku. 
Keturių dešimčių metų jis tapo 
Illinojaus Centralinio gelžkelio pa- 

,pirmininku. Penkių dešimčių me
tų būdamas, ‘jis pasiėmė “Union 
Pacific” gelžkelio perorganizavi
mą, nežiūrėdamas J. P. Morgano 
bandymo nepavykime, šešių de
šimčių metų jis sulaukę savo* bui- 
to didžiuotybės — gelžkelio taislo 
nuo vandenyno iki vandenynui po 
jo asmeniška priežiūra.

Apskritai skaitoma, kad gelžke- 
liai po Harrimano asmeniška už- 
žiura padaro surinktinį bėgyną 
65.000 mylių ilgio. Nevv Yorko 
laikraštis “Journal of Commerce” 
skaito, kad keliai po Harrimano 
įtekme viso padaro‘ kuone 75.000 
bėgių mylių, arba daugiau negu 
tris syk tiek, kiek reiktų apjuo
simui aplink žemę. Jie paskaityta 
šiteip:

Union Pacific .. 5.915 mylių. 
Southern Pacific ............ 9-731
Illinois’ Central ............ 4*278
New York Central.. 12.282 
Atchison ...........................^-SSO
St. Louis and St. Fran

cisco .......................... 6.356
St. Paul .......................... 8.687
Chicago and Northwes-

tern .............................. 7.632
Baltifnore and Ohio .'. 4.442 
Delaware and Hudson ’*!845 
Georgia Central.............. 1-9*4
Whee!ing and Lake Erie, 442 
Erie Railroad 2.3^3

m.
m.
m.
m.

“šalis pradeda palengva pasi- 
liuosuoti nuo slogos, kuri teip sun
kiai spaudė ją per trejus metus, 
išlaikiusi pilną valdžią kiekvienoj 
musų plačiosios tėvynės užkampėj 
ir sutrukdžiusi kiekvieną doro vie
šo gyvenimo apsireiškimą. Rusų 
Lyga sparčiai žengia prie savo pil- 
ningo iširimo be jokios atgyjimo 
vilties. Yra dar kelios vietos Ru
sijoje, kur Lyga padaro viešpaty
stėje viešpatystę;.bet išsiaiškinimas 
jų dalyvavimo sunkiose piktada
rystėse prisidėjo prie jų augan
čios begėdybės ir privertė pilną 
kantrybės taurę lietis per kraštus 
ir mes kas kartas vis tankiau skai
tome protestus prieš šitos krimina
listų rujos ponus. Pavyzdžiui, mes 
skaitome apie didžiausio jų laik
raščio redaktoriaus baycotavimą, 
o mieste, kur Lyga suskundė teis
mui vieną žmogų už jo didybės 
įžeidymą, teisėjas netik atmetė by
lą, bet dar gi apskelbė skundą ne
teisingu.

— Skaudžiai apsirikę savo ap
• skaitymuose su Poltavos apvaikš- 

čiojimu, ant kurio jie dėjo tokias 
dideles viltis, juodašimčiai jaučia 
savo galą besiartinant Vargas f

i Jie gali dabar paliudyti iš savo pa-
• čių prityrimo, jog kliautys* nie

kuomet neateina po vieną. Nese-
» niai .. padaryti toli siekią suradi- 
1 mai, privedė prie susilpnėjimo jų 
1 paramos ir apgynimo; netekimas 

apgynimo nuvedė prie sumenkėji-
1 mo jų iždo, Lygos jiegų, o tas 

savu žarų atgabeno vidurinius vai
dus, varžymą kąsnio vienas kitam 
iš bumų ir epidemišką krikimą.

, Iširimas eina ne dienomis bet va- 
' landomis. Seni, ištirti terorizmo 

, budai nužudė savo užkerėtąją veik
mę”, ąako “Rieč”. X.

prižadėjo atsiųsti jiems šiaudų 
guoliui.

— Ve tau paveikslas musų drau
gijos, — atsikreipė garsus senelis 
į pačią. Šimtas žmonių dirba per 
dieną už 50 kap. ir neturi net 
guolio ant nakties. Kaip gi aš 
galiu miegot ant šienikų, kada toki 
darbininkai neturi net šiaudų. Jei
gu tu butum gera krikščionė, tu 
negalėtum naudotis grožybėms —

— Po 30 metų, — sako Tei
stoj, — privatiška savastis ant že
mės bus tokiu praėjusiu faktu, 
kaip vergystė, terp anglijonų, ame
rikonų ir net Rusijoj.

Aš teipgi priešingas mokesčiams. 
Kad mokesčiai negali būt renkami 
su prievarta, apie tą nėra ką ir 
kalbėti. Visokia prievarta — pik- 
tadėjystė. s

— Kaipgi valdžia gali laikytiesi 
be mokesčių? — paklausė vieną 
kartą L. N.

— Valdžia — tai apgavystė, — 
karštai atsakė Tolstoj, — ir dau- 
giaus nieko. Tas, ką jus vadina
te valdžia, yra vaisius aklo persta
tymo. Kas tai yra valdžia? Žmo
nės, — aš juos matau. Valstie
čiai, — aš juos matau. Tautiškos 
valdžios aš visiškai nesuprantu. 
Tai tiktai vienas legendariškas žo
dis. Valstija — šitai neteisingi či- 
nauninkai, kurie pasirengę apiplėš
ti visus teisingus žmonės, rengt ka
rus, nesutikimus terp žmonių, už- 
mušinėt nekaltus žmonės. Jeigu 
šitie žmonės nebūtų aklais ir nesi- 
lenktų prieš biaurius valdžios įsta
tus, butų daug-dangiau laimės ant 
žemės; tada įvyktų tikra krikščio
nybė. Mums geriau būt po glo
ba krikščionybės o ne valdžios, 
darančios visokias niekšystes. Val-

Matai, sjmet sukako keturiosde- 
šimts metų nuo to laiko, kaip lie. 
tuviai pradėjo nešinties iš savo 
tėvynės į svetimą šalį duonos ir 
laimės ir geresnio likimo j ieško-" 
darni. Tad ir čianykščiai lietuviai 
sumanė parengti didelį apvaikščio- 
jimą, parodyti civilizuotam Ame
rikos pasauliui, kas jie yra ir kaip 
jie žiuri į tokias pažymėtas jų isto
rijoje dienas, kaip kad 40 metų 
sukaktuvės nuo jų išeivystės pra
džios. šiame miestelyje lietuvių 
rasi nemažą būrelį; yra čia bažny
čia su kunigu ir dvidešimts trįs 
lietuviški saliunai; ar tai ne pui
kus skaitlius — dvidešimts trįs 1 
Labai puikus, šių lietuvių kuni
gas klebonas yra labai padorus vy
ras; retai jis tėra blaivus, ir ui 
tą ypatybę parapijonai jį karstai 
myli: atsitikus nelaimei ir užsnū
dus jam “salitlrie”, jie dailiai nu
neša jį klebonijon ir viskas pasi
lieka tvarkoje. į

Ant gatvės šauksmas, užimąs ii 
triukšmas. Beje, tik ir bučiau 
pamiršęs pasakyti, kad visi mar
šalkai ir jų ponai adjutantai ant 
kumelių pasirodė šiandieną bal
tais švarkais, raudonomis kelinė
mis, geltonais čebatais ir mėlyno
mis kepurėmis. Butų papeiktina 
užmirštis iš mano pusės, jei bi|* 
čiau tą aplenkęs.

Kotelio salėje, ant antrų • lubę, 
susirinko didokas būrelis^svečių. 
Į didelį apvaikščiojimą lietuviai už
kvietė būrį anglų: šis, juodakes 
yra išstatęs savo kandidatūrą ant 
teismo sekretoriaus? ansai plikąją 
senis — nori patekti į teisėjus, ta
sai žilas vyrukas baigia savo ta^- 
nystą miesto majoro urėdo Ir jau
čia prisiartinant naujus rinkimus1;

i

t.
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džia — baisus sąmazgis, kuriame ten toliau draugiškai šnekučiuoji

apie poras sanvaičių 
bažnytinę mokyklą.
turi mokytoją lietuviškai 
J. Damkų, neperseniai iš 

Lietuvos atvažiavusį. Angliškai
mokina viena mergaitė, rodosi, ne- 
pabaigus da nei publiškos moky
klos. Mat musų klebonui rupi, 
kad tik butų pigiau. Bet patarlė 
sako: pigi mėsa tik šunims tinka! 

' Neperseniai čia viena lietuviška 
mergina susilaukė kūdikio ir jį 
tuojaus užsmaugė,. įdėjo į skrynu
tę, bet sužinota, ir ja suėmė.
.. Vietines draugijos nutarė sta

tyti savo svetainę. Matyt vietiniai 
lietuviai supranta reikalą šavtfs 
svetainės, nes Lietuvių Lkėsų Ne- 
prigulmingas Kliubas pradžiai pas
kyrė $1000.00, švento Juozapo 
draugija tiek pat, kitos, 
pasiturinčios, žinoma, po

4 dieną spalių prasidės
mokykla. Bus mokinama dviejose 

* vietose. , Vertėtų lietuviams nau- 
dotiesi. Grammar mokykloj mo- 
kįs ir šįmet lietuvis mokytojas J. 
Bu^ulevičius. A. Kamblaitis.

V.*/

menkiau 
mažiau, 

vakarinė

IŠ LEVVISTON, ME.
<25 d. rugsėjo buvo čia balius su 

DUt/ilboms. Parengė tai D. L. K. 
£ nino draugija. Kalbėjo A.

3< nov iš So Bostono apie drau- 
J reikalus, aiškino, kad nerei- 
hnurrfs skirstytis į kelias drau- 

ir net persekiot viens kitą, 
m., ęlabar dažniausiai atsitinka, 
r >Jo nežiūrėt, kas kokios pa- 
1”.^, nes pašelpa visiems rei- 
Ijjga ir bedieviui, socijalistui ir 
t likųi. Juo daugiau prie vie- 
j\ !įh/^ prigulės žmonių, 
Ii veikti. Ant-
1’4

L L*-iW Ar apie 
I ją. Juo bus 
f "j110 galėsime 
[jr£ių prisirinko 
1) *į Mat pirm laiko, vadinanti 
I L gerais katalikais apšmeižė mu- 
h.^-augiją, buk jos nariai bedie- 
tf~įpTie šmeižimai, žinoma, ken 
'noL,

ki;

k a

ju<
rui apie ukesy stės' 

darbininkų pa- 
daugiau pilie- 

daugiau* veikti, 
mažai, tik apie

Iš “BROOKLYNO, N. Y. , 
Metai atgal buvo terp lietuvių 

čia didelis krutėjimas. Vieni ren
gė visokios rųšies krautuves, kiti 
— duonos kepyklą, kriaučių dirb
tuves, bet kaip duodasi girdėt, vi
siems nekaip einasi. Musų miesto 
lietuviai papratę labai bičiuliauti 
su žydeliais, jie sakot žydų kepta 
duona daug gardesnė, buk žydai 
teisingiau elgiasi negu lietuviai. 
Teip kalba ne vien koki tamsunai, 
bet ir “garsiejie”; net kalbėto
jas, dagi sccijalistas nuo estrados 
liepė boycotuoti savuosius biznie
rius. Buvo užmanyta uždėt koope
ratyviška krautuve valgomų daik
tų, tam jau buvo sudėta ir pinigų, 
bet tie, kurie tikėjosi uždėję krau
tuvėje turėti šiltas vieteles, dar
bus kitur gavo ir iš to miesto pra
sišalino; nesant kam remti, iš už
manymo nieko neliko, pinigus rei
kėjo išsidalinti/

Mokyklos 
kalbos buvo 
M. Račiutės 
riaus p. J.
mokino vakarais. Norintiejie pra
simokyti galėjo labai lengvai mo- 
kytiesi. Dabar vos-nevos gyvuoja 
p. Vinikaičio mokykla su keliais 
mokiniais, o p. Račiutės mokykla 
užmigo. Nežinia, ar prisikels ka
da.

Pirmeiviškos draugijos, rateliai 
ir kuopos rengė prakalbas — pre- 
lekcijas, skaitė referatus kas san- 
vaitė ėjo vis lentyn už vienas kito, 
žmonėms net įsipyko, nenorėjo nei 
lankytis į susirinkimus. Šocija- 
listų 19 kuopoj gabesniejie asme
nys patys kalbėjo ir kvietė iš ki
tur garsius kalbėtojus:’ Ba- 
goČių ir Antonovą geizdami įgyti 
garbę. “Progreso Ratelis” pirko 
mašiną paveikslams rodyti; inteli
gentai suko ratą smarkiai, tol, kol 
tarpe savęs nesusipyko, o susipy- 
kus ir rato špykiai baigia byrėt. 
Dabartiniam laike “Ratelis” pasky
rė kelis doliarius pridirbimui pa
liksiu, bet apie prelekcijų rengi
mą negirdėt, nors; oras - šaltas. 
“Ąpšvietos” draugija, neturėdama 
mokytų vyrų, prašė kitų skaityt 
referatu? 4r tt. Inteligentai dar- 
bžvosi teip smarkiai, ne kartą net 
pešdamiesi už “garbės ploščių”.

šįmet ramu, visas Brooklynas 
kaip apmiręs: inteligentai, susirink
dami, vis galvoja, ką čia padaryt 
ir ką pradėti. Sutverti “Rateliai 
draugijos senosios negeros, reikia 
naujo! štai ir sugalvojo uždėti 
naują draugiją ‘vardu “Liaudies 
mokykla”, nes gymdymai esą žmo
nių garbinami. Pažiūrėsime, 
ko ta “L. M.” išmokys. Linkime 
geros kloties, tik gaila, kad jau iš 
pradžios besipriešinimų viens ki
tam terp pačių užmanytoj ų ne 
trūksta. Skruzdė.

Iš SAN FRANCISCO, CAL.
Kiek teko sužinoti, grynai lietu

viškos šeimynos San Francisco yra 
8: vaikiukų 4, mergaičių 12 ir trjs 
maišytos šeimynos: du vedę len
kes, vienas vokietę; viso: vyrų 35, 
moterų 8. Vyrai daugiausia dir
ba prie drabužių siuvimo. Už 9 
vai. darbo prie siuvimo uždirba 
$3.00—$3.50; prie kitų darbų už 
9 vai. darbo gauna $2.25—$2.50. 
Pragyvenimas mėnesyj $25—$30. 
Savo namnus turi 7 lietuviai; na
mai verti $13500. Skolos ant jų 
tik $250. Vienas turi be žemės 
namus. Yra čia S. L. A. kuopa 
No. 100, drauge Lietuvos Sūnų 
Draugija. .Kiek ta kuopa ir drau
gija dabar turi narių ir turto, nei 
pats įkūrėjai nežino. San Fran
cisco yra daugiau lietuvių negu čia 
parodyta. Yra čia apsigyvenusių 
nuo 40 metų, bet dėl nežinomų 
priežasčių nepaduoda nei savo var
do, nei savo antrašo. Yra čia trjs 
lietuviškos gertuvės. Laisnis me
tams $400, randos už žemę moka 
mėnesyj nuo, $40—$75; nes mat 
tose vietose nei už didžiausius pi
nigus žemės neparduoda. Sude
gus miestui, galima sakyti tik vie
ną gatvę baigia atstatyti, kitur dar 
vis krūvos plytų ir geležįs, susirai
tę, riogso. V. P.

Viso 74.212 m.
Sandėlininkų (stockhąlders) ši

tuose taisluose yra 80.O60. Sam
dininkų daugiau kaip 350.000.

Harrimano nuosavybes atneša 
pelno kas mėtas $700.000.000. Jo- 
gi asmeniškieji turtai abelnai skai
toma ant $100.000.000, — skaitli
nė, kurios tikrai jokis žmogus pats 
viens uždirbti negali. X.

Iš PORTLAND, ORE.

GIME BETURČIU, MIRfi MI
LIJONIERIŲ.

Perdidelis pinigų sukrovimas 
visuomet yra nusidėjimu prieš 
draugiją. Perdideli pinigai galima 
sukrauti tik su draugijos pagetba 
ir, jei kas juos palaiko išimtinai 
sau, tai jis tą draugiją, kuri jam 
padeda jo pinigus sukrauti, nu
skriaudžia. Vienok reikia turėti 
gabumas net ir kitą nuskriausti, 
nes kitaip jam tas nepavyks. To
dėl labai žingeidu išgirsti, kaip 
koks bepinigis godunas, pasimu- 
sęs kelias dešimtis metų po drau
gijos dirvonus, miršta šimtamili- 
jonierių. Tokiu buvo Amerikos 
gelžkeHų didikas Eduardas Hen- 
rikis Harriman, miręs 9 d. rugsėjo 
šių metų. Jis gimė vasario 25 d., 
1848 m. nedidelėj medinėj Epis
kopatų bažnyčios klebonijoj 
Hempsteade, L. I., mirė gi sa
vame puikių puikiausiame rūme 
Ardene, N. Y., palikdamas turtus 
nuo $50.000.000 iki $100.000.000 

pasemtas

JUODAJAI ŠIMTINEI ARTI
NASI GALAS.

Keli metai atgal, terorui pasie
kus savo augščiausią laipsnį, Ki- 
šineve, kuomet “Juodoji šimtinė” 
žudė, degino ir plėšė žydišką kvar
talą, vienas žmoniškas' veikėjas 
užsimanė gauti išklausą pas carą 
ir pareikalauti nuo jo juodosios 
šimtinės organizacijos suvaldymo. 
Bet jis nemažai nusistebėjo, pa
matęs įėjusį Mikalojų su Juodo
sios šimtinės žeriklęliu ant kruti
nės. Caras buvo netik jos karštu 
draugu, bet ir rėmė ją nemažai 
pinigais jos pasiėmime revoliuci- 
jonierius naikinti kardu ir ugnia. 
šiteip juodašimčiai apginkluoti ir 
apdrausti, be atsižiūrėjimo darė 
pogromus ir maištus terp žydų, 
medžiojo laisvininkus ir pirmynei- 
vius ir paprastai kėlė neapikantą 
terp tautų. Kelis metus jie šiteip 
viešpatavo Rusijoje. Valdžios au
toritetas laikėsi jų pusės ir jie iš- 
vieno su sląpta policija ir provo
katoriais darė savo juodąjį darbą. 
Juodašimčiai visiškai nesutiko pa
sipriešinimo, nes po revoliucijos 
nuslopinimui geresnieji Rusijoje 
gaivalai įpuolė į 
nimą.

Bet dabar, kiek 
rusų laikraščiuose,
riškos reakcijos ženklai prieš juo
dašimčių valdymą. Neseniai jie 
apturėjo kelis sunkius smūgits ir 
prityrė nepavykimą. Jų galingiau
sias organas tapo nubaustas už 
apšmeižimą; kunigija, dėl .tūlos 
įtekmės, kurios laikraščiai nebega
li dar išaiškinti, pasitraukė nuo 
jų ir jiems tapo uždrausta laikyti 
kongresas Mažrusijoj laike1 ap- 
vaikščiojimo, buvusio pereitą lie
pos mėnesį atminimui mūšio ties 
Poltava. Jie tikėjosi savo kongre
se pasinaudoti šituo didžiuoju pa- 
trijotiškumo nuotikiu savo ■ nau
dai. Bet Dubrovin, lygos pirmi
ninkas, buvo priverstas bėgti nuo 
teismo į Suomiją, nes žmonės pra
dėjo neapkęsti “tikrųjų rusų pa
ti i jotų". Daugumas mano, kad 
j^j žvaigždė nusileido ir laisvoji 
“Rieč” apvaikščioja jų puolimą

visišką nusimi-

duodasi matyt
apsireiškia do-

mynos nėra nei vienos. Apšvieti
mas jų vidutiniškas. Iš laikraš
čių ateina: “Lietuva”, “Kova”,

klosc. Šešiolikos metų būdamas, įžanginiame straipsny], sakydama, saujai? dar

L. N. TOLSTOJ APIE SAVA
STĮ.

(Iš “Rusky j GolosT).
Žinomas Anglijos laikraštinin- 

kasStcad klausinėjo Sofijos An- 
driejevnos Tolstoj ienės apie pa
žiūras jos vyro į savastį.

Ji pasakė, kad L. N. norėjo iš- 
dalyt savo turtą vargdieniams.

— Bet aš šito neleidau. Aš 
jau labai sena ir negaliu užsidirbti 
pragyvenimui. Turime 9 vaikus, 
apie kuriuos turime rupinties. O 
pats L. N. taip silpnas, kad negali 
uždirbti duonos. Ilgai ir sunkiai 
aš kovojau su jo užsimanymu. Bet 
aš pergalėjau, ir dabar visus da
lykus tvarkau pati.

Apie savastį L. N. ve ką kalba:
— Pačios ir vaikai — baisi kliū

tis pravedimui gyveniman idealų.
Turtas yra piktadėjystė ir plėši

mas.
— Žinai, kodėl mes gyvenam ši

tame puikiame name? Dėlto, kad 
mano pratėvis buvo piktadėju. ši
tas turtas buvo dovanotas jam už 
tai, kad jis praliejo daug žmonių 
kraujo. Ciecorienė Ekaterina at
ėmė šitą žemę nuo ūkininkų, kurie 
apdirbo ją savo prakaitu ir dova
nojo mano pratėviui už tą, kad jis 
buvo geru piktadėju kare. Ve 
iš kur paeina musų turtas! Ži
nok, kad turtas, kurį valdo gydy
tojai, advokatai, laikraščių ir kny
gų leidėjai, taipgi neteisingu budu 
įgy tas/ Ir pinigai, kuriuos aš ga
vau nuo pardavimo savo veikalų, 
teipgi neteisingi dėlto, kad mano 
knygas pirko turčiai 
pinigus. •

Tie, kurie sunkiai 
turėt duonos musų 
Jeigu žmogus turi daugiau, kaip 
jam reikia, jis — piktadėjas. Jei
gu tu matai namą pilną visokių 
gėrybių, tai šitas dėlto, kad 
vietose gyvena tūkstančiai 
rinti duonos ir prieglaudos, 
tas — baisi demoralizacija 
draugijos. Piktadėjai ir jų 
nedirba. Dėlto jie apsigema tin
giniais; jie gyvena iš nelaimių ki
tų žmonių, sėja neapykantą ir už- 
vydėjimą tarpe tų, kurie sunkiai 
dirba už duoną musų visų dienų. 
Jeigu tu nori būt tikra krikščione, 
tai tu turi išdalyt savo pinigus ir 
turtą, kad tu neturėtum daugiau 
kaip kiti.

Sofija Andriejevna po šito pa
sikalbėjimo pradėjo dalyt vargdie
niams drapanas, pinigus * ir valgį. 
Ir pasirodė, kad pas juos ateidavo 
ne vargdieniai, nė darbininkai, o 
valkatos ir girtuokliai. Ji apie 
šitą pranešė vyrui.

— Duok kiekvienam — atsakė 
Tolstoj — kas atkiša prie tavęs 
gavimui ranką. Girtuokliai ir val
katos tai vaisiai musų draugijos 
surėdymo.

Vieną kartą senukai Tolstojui 
išėjo pasivaikščioti prie gelžkelio. 
Buvo šakas vakaras. Jie patiko 

kurie kuopoms

darosi piktadėjystės ir Įnešimai, 
šimtai, tūkstančiai činauninkų sėdi 
kanceliarijose, rašo ir pasirašo po 
visokioms popieroms. Paklauskit 
jų, dėlko jie šitą daro, dėlko šitas 
reikalinga? Jie atsakys jums, kad 
jie turi valdyti šalį. Tai tikras 
melas. Jie sėdi ten, kad gyvent 
syvais vargšų. Jie 'plėšia žmonės. 
Tai — valdžia.

Jeigu jus pripažįstate privatišką 
savastį ir valdžią, tai jus neturite 
ateities, ji tamsi jums. Privatiška 
savastis ir valdžia remiasi tiktai 
ant prevartos, kuri ilgai negali lai
kytiesi. Kas tiki į prievartą, ne
supranta ateities ir nieko nelaukia 
prišakyj. Valdžia, valstija, privatiš
ka savastis tautos—viskas pasmerk
ta pražūti. Kaip pražuvo vergystė 
ir kiti įpročiai barbarizmo žmoni
joj, teip pražus valdžia, valstija, 
privatiška savastis ir tautos.

A. J. Brazaitis...

ui priplėštus

dirba, negali 
visų dienų.

kitose 
netu- 
Ir ši- 
musų 
vaikai

PAŠNEKESYS SU KUNIGU- 
LIETUVIU.

‘ (Ne feljetonas).
Ant gatvės ūžia “benas”; sumai

šyti ir sudraikyti triubų balsai ver
žiasi pro langą į kambarį ir užtren
kia atskirus žodžius besikalbančių
jų žmonių. Podraug su muzikos 
balsais galima girdėti ir atskirus 
šauksmus “komandos”: tai mar
šalkai, sudžiuvusias kumelaites ap
žergę, jodinėja gatve ir tvarko bū
rius žmonių, besirengiančių žings
niuoti gatvėmis. Ant gatvės 
žmonių daugybė. Būriais stovi 
ant kampų, riogso tarpduryse, 
tarplahgiuose ir net ant stogų už
silipę sėdi, žemyn kojas nuleidę. 
Tūli žiuręvų želėja “čiutabakį” ir 
laiks nuo laiko tirštai nuspjauja 
rudas seiles ant šaly gatvių; šne
kučiuojasi tarp savęs, balsiai kva
toja ir apžiūrinėja einančius pro 
šalį parodos dalininkus. Dailio
sios lyties atstovės tai šiaip pavie
nėmis, tai būreliais sustojusios ir
gi nenori pražiopsoti parodos; ir 
jos nori matyti, kaip čia lietuviai 
keliaus gatvėmis. Flegmatiškes- 
nės jų" dairosi aplinkui tingiomis 
akimis, retkarčiais atkreipia viena 
kitos atydą tai'į vežimą su vaikais, 
tai į margai pasirėdžiusį klowną- 
lietuvį, pasipuošusį parašais: ant 
krutinės: “1869—1909 Lithua- 
nians” ir ant nugaros; “fidelyty 
to our adopted country”. Kitos 
gi, karštesnės, greitai varto liežu
viu “čiungum”, meto, tarsi žai
bais, akimis į visas puses, balsiai 
juokiasi ir savo juoku teikia ener
giją sustyrusiems nariams darbi
ninkų, sustojusių ant gatvės ir be
laukiančių maršalkų “komandos”.

Ten, tolymais, vaikinas iškėlė 
karūnėlę su parašu “Dr. Vytauto”. 
Ką reiškia tas parašas? Sakytu
mei — daktaro Vytauto karūnėlė? 
Ne. Tai yra Vytauto draugija, 
atėjusi in corpore dalyvauti paro-

miesto “tūzai”: o kertėje sėdį, du 
svečiu lietuviu, kviestu į šį ap- 
vaikščiojimą kalbėtoju. Tretysis 
— visų gerbiamas ir įžymiausias 
tautos veikėjas — pasakoja bud
riui anglų apie savo tautos istori
ją, supažindindina juos su lieti*- 
vių tauta, Anglai su atsidėjimu 
klausosi jo pasakojimo, 
tojas nustebina juos savo kai 
skaistumu, savos tautos meile ir 
istorijos žinojimu.

Sužvengė orkestrą. Drebina 
visokie instrumentai: kometai, vpl- 
tornijos, trombonai, kliamętai, flei
tos ir didelis į muzikanto pilvą at>* 
remtas bubnas. Žaislas labai paj 
neši į maršą. Kas atsitiko M Pri
važiavo automobilius su kunigais. 
Raudoni, pilni, nutukę, išpūrpę 
Anglams paspaudė rankas, lietu
viams padavė po vieną pirštą *- 
pagal kuniginę madą.

Vienas kunigų priėjo prie į nyNr 
nęs, pasisveikino ir paklausė:

— Kaip tamistos pravardė, a 2 
.... Kaip ?

Pasakiau. LLį j
— Aha! žinau, tačiaus girdėjau 

.... man kunigai apie tamistą pa
sakojo. ...

— Gal būti, — atsakiau, — ai 
turiu čia porą savo draugų, 
jais kitą sykį draugavausi.

— O dabar?
— Nebedraugauju. Jie kuni

gauja, doliarius dirba — aš gyve
nu. Kitokios gyvenimo apystovos, 
kitokios nuomonės.... Te jie saiL.4 -

— Aha, žinoma.
— Kaip tamistai, kunige, tinkai 

ta visa paroda? — užklausiau.
— Kodėl?
— Na, tas triukšmas, tie raitė* 

liai, paparčiai ant gatvių, dau
gybė vežimų? Juk tas viskas ii 
neš iš žmonių kišenių kelis šimtui 
kruvinu prakaitu aptaškytų dolia* 
rių.

— O je, žinoma.... Bet jau 
musų žmonės yra taip linkę: prie 
bažnyčios pašventinimo už benus 
moka šimtą doliarių ir daugiau, o 
šventoriui aptverti, altoriui {įtaisyti, 
ar kokiam panašiam prakilniam 
tikslui — penus tegali išspausti.... 
Toksai jau žmonių būdas — nieko 
nepadarysi.

— Ar nebūtų buvę geriau. Jei: 
tuos pinigus žmonės butų apvertę 
ar mokyklą i, ar moksleivių naudai 
.... ar kad knygyną įsteigtų ? Ir 
tą pigiai galėtų padaryti kunigai, 
jei panorėtų geron pusėn išnaudoti 
savo įtekmę ant žmonių..,^’

— Pas mus tas nėra galimu, — 
perkirto mane kunigas. * . '

— Kodėl?
—' Pas mus yra labai daug neti

kėlių, bedievių.... jie visą musų 
darbą trukdo...: '

— Netikiu, kunige./.. — čia! 
jau aš pertraukiau kunigą.

— O argumetas?
— štai, — atsakiau, — rusinai 

ir-gi rtėra aiigščjati už mus pakilę 
kultūroje, pas juos ir-gi yra ti-! 
kėlių ir netikėlių, o vienok jie prie

są

Ką gi ta paroda turi ženklinti?
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Tikėjimų Istorijos Rankvedis
Su paveikslais • ;

Parašė, bendradarbiaujant kitiems mokslininkams,

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

Vertė J. Laukis

yra apvaikščiojamos su muzika ir maldomis. Indijoje po 
šiai dienai daugelis didžiųjų švenčių rišasi su saulės bėgiu. 
Po teisybei metų sezonai visuomet yra pamatu švenčių ka
lendoriui, nors žemės derlingumas yra tame tiek pat svar
bu, kiek ir saulės bėgis. Šeši persų Gahambarai, kurie vė
liaus buvo matomi šešiais sutvėrimo periodais, iš pradžių 
buvo metų padalinimu. Pas semitus gamtos myris ir at
gijimas buvo apvaikščiojami su Tammuzo ir Adoniso šven
čių gedėjimais ir linksmybėmis. Atgabenimas gero sezono 

. ir išgujimas žiemos gerai žinomi iš daugelio kulto veiks- 
į mų pas senovės tautas ir iš liaudinių germanų papročių.

Ypatingai reikia paminėti viduržiemines šventes, šventę So- 
invictus, Jule šventę, kurią germanai apvaikščiodavę su 
aukiškais valgiais ir rftntais prižadais.

Sezonai teipgi ankštai rišasi su žmonių užsiėmimais, 
anų taikomais. Senovės skandinavai darydavę tris didžiuo
sius kasmetinius aukojimus: rudenyj geriems metams, žie
mą gerai piutei ir vasarą pergalei. Nevien žemdirbystės 
reikalai, bet ir gy vulių auginimas rišosi su sežonais ir todėl 
metiniai aukojimai buvo daromi ir dėl vieno ir dėl kito. 
Sėjos ir piutės šventės ypatingai yra skaitlingos: buvo ap
vaikščiojama pirmieji vaisiai ir gera piutė, teipgi vaisių, 
javų ir vyno dorojimas. Todėl kitos didžiųjų atėniečių 
švenčių, k? v. Thesmophoria ir Dionysią liečia laukų ir vyno. i 
apdirbimą, kitos vėl, kaip Anthesteria ir Thargelia yra 
greičiau sezonų šventėmis, bet ištikrųjų liečia dirvos der-. 
lingumą. Teisybė, augščiau minėtos ‘šventės yra labai pai
nios, kadangi prie jų apvaikščiojimo daug buvo pridėta, 
nors pradinė prasmė vis dar gana aiški. Pas izraelitus teip
gi trys svarbiausios šventės yra piutinės; seniaus, regis, jog 
pirmutinė jų, neraugintos duonos šventė, rišosi su piemenų 
velykinio avinėlio švente.

Metai nebuvo didžiausiu laiko dalinimu, kadangi ilgesni 
periodai įvedė taiksliškai atsikartojamas šventes. Sitai 
Upsaloje didelė šventė atsibūdavo kas devintas metas. Ši
tie periodai tankiai buvo nutaikomi sulyg augščiau minėtų 
įterpimų ir buvo jie sulyginimui mėnulio metų su sauliniais. 
Šitą randame, pav., pas graikus, pas kuriuos toksai perio
das “didysis metas” apėmė aštuonis metus, per kurį di
džiosios žaismės paprastai atsibūdavo du kartu. Sename 
įstatyme atsitinka ilgesni penkių dešimtų metų periodai; 
teip vadinami šabasiniai metai butų turėję didžiausią žen
klinimą valstietiniame gyvenime, jei jie kuone išimtinai ne
būtų priklausę tik rašytam įstatymui. Meksikoje Taxil- 
molpilia buvo apvaikščiojama kas penkios dešimts antras 
metas su dideliais aukojimais kaipo naujo kosmiško perio
do pradžia. Senovės Romoje permaldaujamos ceremonijos 
būdavo su kiekvienu histrum, bet vėliaus daugiau prasinešė 
svietiškos šventės. Soeculum, etruskinės pajiegos mąstis; iš- 
pradžių reiškė gentkartę, kurios išnykimas buvo ženklais 
apreikšta dievų. Pasekančios ceremonijos buvo romėnų su
jungta su vietinėmis apeigomis ir priimta savan kultan; 
saeculum tad likosi padėta kaipo periodas 110 metų. Buvo 
tai svietiškas apvaikščiojimas prie Augusto, tankiai atkar
tojamas vėlesnių ciccorių, padaręs ludi saeculares plačiai 
žinomomis.

Šventės išpirmo jungėsi su gamtiškais laiko dalini
mais, bet jos priėmė antrinę prasmę kaipo šventės žmonių 
ar istoriškų huotikių atminimui. Šiteip buvo apvaikščioja
ma. gyvų ar mirusių asmenų gimtuvės, kitos gi šventės ri
šosi su politiškais nuotikiais ar tik nuotikiais gyvenime ku
nigaikščių. Egypte užėjimas ant sosto ir paraono gimimo 
diena buvo viešai apvaikščiojama. Net senovės tikėjimuose 
susitinkame su šventėmis, kurios turi savo pradžią nuo tam 
tikrų politiškų nusidavimų, k. v. persų Magophonia ir atė
niečių pergalė ties Maratonu. Kaikurie žmonės savo šven- 

___ , . tems išpirmo gamtiškoms, suteigė istorišką prasmę,* ypatin- 
matuoja kito- gai izraelitai. Krikščioniškos šventės nuo pradžios buvo 
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matematikos nelengva supuola su senų pagoniškų gamtinių švenčių laikais ir dau

gelis liaudinių papročių per Kalėdas, Velykas ir Sekmines 
---- Skaitlingos šventųjų ir kanki-

visokius raštus ir laikraščius; jie 1 
kelis sykius per metus rengia pa
silinksminimus, teatrus, ir kunigai 
pas juos veikia, kiek gali, žmonių 
apšvietimui ir gerovei.... O pas 
mus?

— Męs turime ir gi mokyklas_
tik vargonininkai negali mokinti.... j 

turime laikyti seseles.
— Mokėkite vargonininkams di

desnes algas ir galėsite daugiau 
nuo jų reikalauti.

— Jie — aiškino kunigas — ne
sugebės užlaikyti mokyklas katali
kiškoje dvasioje.... mums būti
nai yra reikalingos seselės....

— Na jau, kunige, te tos mo
kyklos bus abelnam vaikų švieti
mui, o ne vienpusiškam.... Sese
lių gi reikalingumą aš aiškinu tik

- tuomi, kad kunigams, tur būti, ne
užtenka gaspadinių....

— E.... šliuptamis! — iško
šė kunigas per dantis, pažiurėjo į 

pa.
iš 

kur

baltomis akimis, 
greitai išėjo 

prieangį,

mane
sikėlė ir
kambario . t _
jo “confratres” tarėsi apie tai, kaip 
čia apsiversti, kad neįleisti į ap- 
vaikščiojimą ir prakalbas bedievių-

kalbėtojų.“J ieškokite — surasite” sako 
evangelijos patarimas. Ir evange
lijos sargai (anaiptol ne pasekėjai) 

surado.
Išsiuntė savo “šunytį”, idant pra

neštų anam lietuviui, visų gerbia
mam kalbėtojui, kad jis neprivalo) 
pasirodyti parodoje! Komitetas 
jį kelis gykius kvietė—žmonių dū
šių ganytojai suardė visą jų triūsą!

Visi kalbėtojai išsiskirstė: nu
važiavo namon. Kunigai, prie 
šampano susėdę, džiaugėsi atsiekę 
savo. ‘.‘Benai” ūžė, žmonės rinkosi 
ant prakalbų. B. Žetono. ■

perMeldžiu paaiškinti man
“Lietuvą”:

1) Kokiu budu ir kokioms poe
tai soms išmatuoja žemės platumas 
ir ilgumas paveiksiant kaip gali
ma žinoti po kokia platuma ir il
guma yra Kaunas, \ ilnius, arba 
keliaujant žemgaliu link.

2) Kokioms- pritaisoma ir kokiu 
budu išmatuojama augštis kokios 
nors vietos nuo jūrių paviršiaus.

3) Kokį turi uždarbį taupomie- 
jie Amerikos bankai, ar iš padėtų 

.pinigų ir skolinimo, ar jie daro
kitokius biznius.

' 4) Kas tos spekuliacijos ant VVall
gatvės (N. Y.) ir ant kokio pa
mato jos stovi. 

ATSAKYMAI:
1) Svarbiausi, paprastų laivų 

vartojami instrumentai matavimui 
padėjimo vietos yra — astronomiš
kas laikrodis arba chronometras ir 
sextantas. Padėjimas kokios nors 
vietos- -mafuojasik atsakančiam lai-

* ke padėjimu skales, o tą parodo 
sextantas.
. j2) Mažesnes augštumas, kur 
žmogus gali prisigriebti, matuoja 
barometru; mat juo kokia vieta 
augščiau iškilusi, juo oro spaudi
mas mažesnis ir barometras nu
puola. k Augštesnes vietas, kur pri
sigriebti negalima, matuoja kito-.o_. ________
kiais budais, bet tą nepažįstančiam | skirta istoriškiems evangelijos istirijos faktams, bet jos 
išaiškinti. b ----- l"”* ‘r

3) Kokį uždarbį ir iš kokių šal- turi savo pradžią nuo anų
tinių Uždarbį turi taupomiejie ban- nių dienos priklauso po teisbei kategorijai istorišku šven ka. Amerikoj, sunku pasakyt,; tą cių te.p pas krikščionis kaip ir paT niihonietonus k v 
žino tik arti administracijos sto- --------- --------** . ,clurius> K. v.

vmti: vieni bankai tun didesnį 
uždarbį, kiti mažesnį, o kartais, 
jeigu nuklimpsta į kokias nepasek- 
mingas spekuliacijas, gali ir nuo
stolius turėti. ' Bankai spekuliaci
joms vartoja ir savo ir žmonių, 
padėtus pinigus. Žmonėms moka 
paprastai 3^0, bet pats uždir
ba daugiau.

4) Wall gatvė Nevv Yorke yra 
tas pats, kas Europoj beržės di-Į 
deliuose miestuose. Čia varomos 
visokios piniginės spekuliacijos,

‘ parduoda ir perka akcijas ir viso
kiai turinčias pinigų vertę popie-

Iras.

— e Moharram šventė atminimui tragiško Hoseino myrio.
Bet šitų dviejų švenčių rųšių neužtenka visoms, ran

damoms kalendoriuose. Męs jų turime kelias, vienas Asy- 
rijoje iri Babilione, išlaikytas kyliniu raštu, kitas atrastas 
ant Egypto šventnamių sienų, ypatingai Tėbuose ir persų 
Sirozah, įkūnytą Avestoje. Švenčių kaleina pas senovės 
graikus yra pakaktinai gerai žinoma, ypatingai Atėnuose, 
kuomet Romoje turime calendaria užsilikusias mums para
šuose nors datuotas tik nuo ciecoriškų laikų. Ovidijaus 
Fasti padaro brangią kasyklą tai pusei metų, kurią jis ap
rašo. Bažnytiniai metai Romos bažnyčios ir menkos lieka
nos jų protestoniškame kulte, kaipo ir islamo šventės turi 
daugelį dalykų, kuriuose yra išlikę papročiai ir nuomonės 
senesnių tikėjimų. Nuodugniai visų šitų kalendorių apra
šymas tikrai butų pilna apšnekamųjų tikėjimų istorija. Męs 
paliesime jų tik kelis. Vieni k. v. persų Sirozah kiekvieną 
mėnesio dieną priskaito kokiai dievystei, kalendoriuose gi 
yra kelios šventės, kurių negalima priskaityti nė prie vie
nos kategorijų lygšiol aprašytų, k. a. mėnesinės ar metinės 
mirusių šventės, skirtos ne tam tikriems pavieniams, bet 
mirusiems abelnai. Yra dievų šventės, paskirtos apvaikš- 

— jčiojimui mytiško nuotikio, gimimo, apsireiškimo ir dievy- 
kraštus susivienyti ko- stės pergalės, k. a. gimimo Krišnos dienos apvaikščiojimas 

.... ...........~ 'T'n: to i dar vi«_

t [J Vokietijoj vaizbos rūmas mie
stu Bielefeld atsišaukė į visus to
kius rumus visoj Europoj kviez- 
damas visus k* OOIUO | O ĮZV* j ______—  ____

von su Amerikos begėdiškais mui- Indijoje ir Milthra švente Persijoje. Tai čia, tai ten dar vis. 
tais ant svetimų kraštų išdirbinių, galima atrasti gamtiškąjį pagrindą, tūluose gi šventna- 
Gal toks susivienyjimas- su laiku miuosę švenčių kaleina gaivina atmintį įkūrimo ar pašventi

mo .šventynės. Romos kalendoriuje atsargiai turime at
skirti valstietinį bei rituališką pobūdį tam tikrų dienų. Prie 
pijpios rųšies priklauso dies fasti (pCr quos practoribus 
omnia verba sine piaculo licet Tari) ir nefasti, kuriose nė 
teisimai, nė susirinkimai nebuvo leista, kurios vienok tan
kiai supuldavo su tikėjimiškomis šventėms. Tikėjimiškos 
šventės yra arba feriae stativae, pripuolusios kas metas 
tą pačią kalendoriaus dieną, ar conceptivae, buvusi6s kas 
metas, bet ne tose pačiose dienose, arba imperativae, prie 
nepaprastų atsitikimų. Paskutinės dvi -kartais vadinta indic- 
tivae, ne£ jas reikėjo apskelbti pontifikams ar magistra
tams. Jų, žinoma, nėra kalendoriuose. jŠįį »

-
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tais ant svetimų kraštų išdirbinių, galima atrasti gamtiškąjį pagrindą, tūluose gi šventna-

ir įvyks prieš Ameriką.
Ir

Į| Atkakus iš Rygos į Bideford, 
Anglijoj, maskoliškam laivui, gy
ventojai išgirdo, kad laivo- kapi
tonas nežmoniškai elgiasi su įgu
los jurininkais. Pulkas žmonių 
įsiveržė į laivo vidurį ir ištikro ra- 
’do surakytą tūlą jurininkų skait
lių. Juos paliuosavo, o apie tą 
atsitikimą pranešė maskoliškam

L konsulini.

iTaMik per šventes, dienose ypatingai pašvęstose tar- 
i Dievui, ką kultas pasiekia augščiausią laipsnį. Vy

riausiomis šių švenčių reikšmėmis yra pašventinimas, san
dara ir lįpksmybė, nors kitd^s jų yra skiria gedėjimui ir rau
dai. Dienose pašvęstose dievams visi- vieši ir priVatiški už- 
s i ėmimą L sustoja. Latynų žodis feriae primena mums tą, 
jei tfe sąyo paeiga, tai bent vartone, kuomet aštrus šabasi
niai žydiškųjų įstatymdavėjų padavadijimai parodo iki ko
kiui rubežių šitas užlaikymas gali būti nuvestas. Šventės 
yra charakterizuojamos daugiausiai didžiųjų aukojimų skai
čium ir rituališkų ceremonijų susirinkimų, prasitęsiančių 
tankiai kelias dienas. Kitos jų turi maž-daug skaidrų sim- 

| bolišką pobūdį, k. a. žibyklų pokyliai pas daugelį . tautų, 
švyturinės procesijos, “Arrhėphoria” Atėnuose, ir "Arbor 
intrat” Romoje. Rimtų procesijų ir linksmų pokylių nie
kuomet netruko, tūkstančiai žmonių rinkosi į krūvą, idant 
dalyvauti apvaikščiojime, k. v. senovės Egypte per Bubasty 
šventę, Graikijoje, Olymjijoje ar Atėnuose ir pas šiolaiki- 
nius indus Purije Orisgoje. Tokios šventės sutraukė mu
ges ir viešus pasilinksminimus ir buvo didelės svarbos poli
tiškai ir draugijinei savo žmonių vienybei. Visos-draugi- j 
jinės sienos tankiai buvo prašalinta tam laikui greičiau dėl 
leidimo megii brolybės. Šitą galima matyti per indiškųjų 
sektų šventes, per graikų Kronia ir romėnų Saturnalia.

1 Bet didžiausias patraukimas buvo teatriniuose vaidenimuo- 
se ir žaismėse. Teatrinės žaislės rado savo pradžią mimiš- 
kame ar regykliniame lošime dalies dievų istorijos ir yra 
tankiai minimos. Net krikščionybėje viduriniai* metašim- 
čiai mate bažnytinių žaislių augį (mysterijos), pas maho
metonus gi yra dramatiškai vaidenamas Hoseino myris. 
Graikijoje ir Romoje atletiškos žaismės įgiję didelę svarba, 
Graikijoje, kur išpirmo jos susidėjo iš poetiškų bei gimna
stiškų lenktynių, pytijinės, istmijinės, nemėjinės ir labiau
siai olympijinės žaismės prisidėjo dideliai prie padarymo 
prakilniausios graikų pobūdžio pusės. Romoje išpradžių 
matome lenktynes arkliais ir mulais tarnybėje Marsui ir 
Konui; paskui seka ludi išpildymui prižadų. Prie ciecorių 
šitos lenktynės nustojo savo tikėjimiškos prasmės ir savo 
gausum parodžiu ir žiaurumu pastojo tvirtinančia įstaiga 
ir pasibiaurėjimu akyse rimtesnių žmonių, kaip Seneka ir 
Markus Aurelijus.

' 21. ŠVENTIEJI ASMENYS.
, Pirmiauš įprasta buvo žiūrėti į tikėjimą kaipo į sava

rankišką kunigų gudrybės pramanymą. Dabar kiekvienas 
žino, kad ne kunigai padarė tikėjimą, bet greičiaus tikėji
mas padarė kunigus. Nėra lengva parodyti kunigų įstaigą 
abelnam supratimui. Reville sako, jog kunigai iš tiesų rei
kia laikyti tarpininkais; sulyg jo, žmonių negalėjimo ir ne
vertumo jausmas draugauti su Dievu buvo tarpinfnky- 
stės noro versme, teip kad kunigas turėjo atstovauti žmo
nes akyvaizdbje Dievo ir perduoti svietiškiems dieviškus 
žodžius bei palaiminimus. Bet, nors šita nuomonė gali būti 
daugelyje tikėjimų būtina, vienok negalime jos imti už 
pagrindą visai kunigijos įstaigai. Pas daugumą žmonių 
veltai jieškotume tarpininkystės'noro kaipo pagrindo .kuni- 
giškbsios įtekmės. Teip pat negalime sutikti su Lippertu, 
išvedančiu kunigijos įstaigą nuo vėlių kulto; geriaus perkra- | 
tiriėsime įvairius faktus be jokios įgytos pažiūros teip kaip 
juos rasime pas įvairius žmones.

Sunku yra kalbėti apie kunigus pas laukinius, kadangi 
jų kultas nėra organizuotas ir kunigija todėl nėra kaip rei
kiant apsklembta įstaiga, valdoma tvirtų taisyklių. Pas 
juos yra asmenys atliekanti magiškus veiksmus ir aukoji
mus, bet jie netankiai padaro rųšį patys, kadangi jų įtekmė 
priklauso tik nuo jų buklumo ir jie, suvylę lūkestis, tUojaus 
žudo savo vietą. Negrų Fetezero, raudonodžių vaistavyris, 
augs tųjų azijatiškų burių-Šamanas, visi prie įvairių sąly
gų turi surasti magiškus budus ir vartoti juos teip, kaip 
nuo jų reikalaujama. Jis tankiai pats yra laikomas dieviš
ku, kadangi, teip kaip fetišas, Fetibero yrai dvasios indu. 
Polynėzijoje esą kunigai tiesiog vadinta dieviniais indais. 
Pas žemesnius burius tika šitų asmenų charakteristika yra 
jungti savyje skaitlingus veiksmus. Tankiaus jie yra ma
giškais negu tikrais kunigais, turinčiais atlikti kulto veiks
mus. Jie atranda paslaptis, duoda pergalę, palaiminimą, 
prašalina nelaimę, padaro lietų, žodžiu, daro kuone viską, 
ko geidžiama nuo magijos. Šitas apima jų buvimo pildeny- 
bę ir visokio žinavimo atstovybę, ypatingai tojo, kuris pri
klauso nuo susijaudinimo padėjimų, padaromų priemoniš- 
kais budais. Jie teipgi yra vadinami gydytojai? ir nuo jų 
pažinties bei buklumo laukiama daugelio kitų dalykų. Ši-, 
teipos męs šituose magikuose ir burtininkuose randame typą 
kunigo ir pranašo, galvočiaus ir patarėjo; bet jie nepadaro 
Kastos patys. Tėvas tankiai palieka savo pažintį ir vietą 
savo sunui, ar mokytojas savo mokiniui; bet yra teipgi ki
tokį paveldėjimai, k. a. kur pirmesniojo kunigo užmušėjas 
užima jo vietą, paprotys išlikęs romiškame Dianos šventna- 
myj arti ežero Nemi. Magiškieji kunigai laukinių nepadaro 
dar hierarchijos ar kokios nors draugijos, nors randame tam 
pradžią, pav. pas negrus, kur greta karaliaus randame di
dįjį kunigą, turintį vesti ir užžiurėti visus tikėjimiškus da
lykus. Polynėzijoje teipgi kelios organizuotesnių kunigijų 
yra rasta. - . . .

Kunigų padėjimas pas laukimus gana skinasi nuo 
padėjimo organizuotame civilizuotų tautų kulte. Čion ku
nigija turi savo žinomą konstituciją, tam tikras privile
gijas. įeigas ir priedermes, bet tuomi patim žygiu padėji
mas tiprubežiuotas kitais luomais. 1 as randasi dėlei dviejų 
dalykų, randamų pas civilizuotas tautas, dėl kunigų kovos 
su kitomis galybėmis ir dėl įvairių pildenybių atidalinimo, 
buvusių pirmiau suvienytų juose, bet civilizacijai žengiant 
paakiui dėl būtinumo tapusių atidalintais, ypatingai gi jų 
kunigiško ir pranašiško pobūdžių. Apie pranašus pašne
kėsime vėliau. Kunigų kova su karališka ir didžiumško- 
mis šeimynomis kuoaiškiausiai parodyta mums senovės In
dijoje, kur liudija tą skaitlingos, pusiaumytiskos sakmes. 
Egyptiškoje istorijoje teipgi buvo periodai, kuriuose šitos 
dvi galybės kovojo dėl pirmybės, ir didysis Amono kunigas 
Tėbudse įstengė sykį užsidėti karališką vainiką ant sa\o gal
vos. (Kitose šalyse šitos kovos nebuvo, kadangi kunigai 
veikė kaipo valstijos viršininkai, k. v. Chinuose ir senovės 
Romoje, ir kadangi magistratai tuo patim laiku turėjo ku
nigiškas privilegijas. Bet męs nereikalaujame žiūrėti | 
senoviškas veisles suradimui panašių susirėmimų, kadangi 
iie padaro bažnytinės ir politiškos vidurinių metašimčių Eu
ropos istorijos tematą ir net naujuose laikuose bruzdėjimas 
pavadintas “Cukurkampf” sudrumsčia tautų gyvenimą įvai
riais budais. . ~ • ... ♦_Kunigu įtekmė labiausiai priklauso nuo trijų sąlygų, j 
Pirmiausiai jie turi padaryti luomą patys, antra jie turi 
turėti monopolių tam tikrų piktenybių ir ypatingą žinojimą, 
galiaus jie ttiri būti tikrai išlavintais mokinti ir vesti žmo
nės. Kunigų padėjimas skiriasi sulyg to, kaip jie prilygsta 
šitoms tfims s'ąlygoms. .

Juo kunigija hierarchiškai yra organizuotesnė iš vidaus 
ir atskiresnė nuo kitų luomų, juo didesnė jos galybė. Kar
tais kunigai nepadaro lūomo patys, bet yra viršininkais kaip ’ . 
kiti valstijos viršininkai, pav. Chinuose; kartais jie teip > 
galutinai atidalinti nuo kitų žmonių,-jog yra laikomi atigš- 
tesnėmis esybėmis. Nors tas nevisuomet ir nevigur Indi- • 
joje buvo dalyku, bet bramanų Kasta kartais galėjo tokius 
savinimus kūnyti. Terp šitų dviejų ašigalių yra keli tarpi- . 
niai laipsniai. Egyptantai yra galingos kunigų “tollegia”, 

/ bet net žemos kilties žmogus gali išsikelti iki augštai kuni
giškai didybei, negi buvo laikoma nuodėme duotį svetim
šaliui,. tokiam kaip Juozapas, kunigo dukterį už pačią, 
Graikijoje kunigų nelaikymas savo vietos visą gyvenimą, ne
davė kunigijai labai įžymios vietos. Tai buvo tik piktenybė, I 
kurią galima buvo apleisti dėl kito darbo, arba su juo su
jungtu. Tokiu jau budu Pontifex Maximus Romoje tuo 
pat laiku galėjo laikyti kelis kitus urėdus. Ir bet $ita vieta 
buvo gana svarbi, idant nebūti niekinama tokių žjnonių 
kaip Cezaris ir keletą^ ciecorių. Tas, kas atskiria kunigų 
kastą nuo kitų kastų, yra paveldėjamuoju kunigijos pobū
džiu, ypatingai mokslas, pašventinimas, apsivedimas apru- 
bežiuotas asmenimis jų pačių kastos ir hierarchiškas kuo
pimas i su savo pačių jurisdikcija, neprigulminga nuo poli
tiškos galybės. Kiti kunigai laikė save augščiau įstatymo, 
ir priskaitė sau dievišką prigimtį, kaip bramanai,' aprašyti 
Manu įstatymuose, arba sakėsi esą dievybės įsikūnijimais, 
k. a. įkūnyti kunigai po Dalai Lama Tibete, arba į bent ne
klaidingais pildyme savo priedermių, kaip Romos Katalikiš
kas popiežius. Tik retai teatsitinka, vienok, kad (kunigija 
turi visus šituos kastos pobūdžius ir net kur yra 
kunigų šeimynos, ten paprastai randasi kitos galybės val
stijoje ir draugijoje sulyginimui jų svarbos ir įtekmės.

Kunigų padėjimas daugiau net negu jų giminu ir sto
viu yra užtikrintas jų privilegija galėjimo jiems 
atlikti šventus veiksmus ir kalbėti šventus žodžius, 
joje lik kunigai ką žinojo vediškus tekstus ir gale p 
aukojimus. Šitasm panašaus buvo daugumoj šalių

> z reikalavo kunigų visiems įstatymiškiems skaisti 1 
, pas babiliniečius mokytiems chaldėjiškiems kuniginis vie

niems leista buvo aiškinti sapnai ir daryti'kitoki nt lėmimai. 
Visi dieviškieji teismai buvo kunigų rankose teip 
kinius, kaipo ir pas germanus ir kitur. Net, kaip ąntai, 
Romoje, vyriausiai galybei bdvant tvirtai kitų rankose, bū
tent, magistratų rankose, cum imperio, pontifikai ir! augurai 
buvo reikalingi priderančiam atlikimui apeigų ir išaiškini
mui ženklų. Tai Romos konstitucijoje ką randame aprube- 
žiavimą pontifiškųjų prerogatyvų, kadangi ji leido .magi
stratams teipgi daryti aukojimus ir kitus šventus vjeiksmus. 
Tą patį randame Graikijoje, antai Atėnuose, kur keli arelio- 
nai turėjo kunigiškas teises ir priedermes, ypatingai Basi- 
leus archonas, valstijos kulto galva. Kur karaliams ar ma
gistratams leista daryti aukojimai, ten kunigų įteranė nėra 
viršijanti. Egypte teipgi jų galybė buvo pavesta faraonų 
galybei, bet jie ten turėjo monopolių slapto mokyti 
jamo ir perduodamo savo mokyklose. Šitas buvo 
naujos viešpatystės. .

Kaipo trečią kunigiškos galybės stulpą, nurodėme ku
nigų išgalėjimą. Ką jie yra padarę pastumėjimui civiliza
cijos, tai vargiai galima butų perbranginti. Net bas lau
kinius jie yra svarbiausiais padavimų ir būdų palaikytojais. 
Pirmutiniai taikliški gamtos bėgio pastebėjiipai, 
jais apskaitymai ir neapdirbti mokslo prasidėjimai, 
jo, buvo kimigų darbu. Jų buvo auklėjamas ir vaitojamas 
raštas ir jų mokyklose buvo sudėtos ir užlaikytos seniau
sios knygos, šventų formulų rinkiniai, istoriškieji metraščiai, 
giesmės ir sakmės apie dievus. Jie turėjo didžiausią įtek- . 
mę tyrinėjimui įstatymo ir net pas romėnus, kur, kaip ma
tėme, valdžia nebuvo jų rankose, jų įtekmė į susityerimą ir ' 
naudingumą viešo įstatymo buvo didelė. Kas yra apsipaži
nęs su vidurinių metašimčių istorija, tas žino, kaip svarbus 
buvo kunigų prisidėjimas prie ‘ išplatinimo ir- apgynimo 
krikščioniškos kultūros. Greta su neretai atsitirikatlčiais 
nupuolusios tamsios ir teisingai niekinamos kunigijos pa
vyzdžiais, ka bizantiškoje bažnyčioje, istorija pažysta skait
lingus asitlkimus, kur kunigiškas luomas stovėjo civilizaci
jos priekyje, kurią jis bandė išplatinti terp įmonių. Tan
kiai jie atstovavo padavimą, kurio išlaikymas tikrai buvo 
branginamu civilizacjos palaikymui. 1 įZ-Sj

Dar yra viena kunigiško veiklumo pusė, kurios lygšiol 
neminėjome, nes ji nepriklauso išimtinai kunigams, i bet 
yra apeinama teipgi kitų išvieno šu jais, arba prięš juos. 
Tai yra asmeniškas ganymas vėlių kaipo kvietėjų, tėvų, iš- 
pažindintojų, patarėjų ir viešų pamokslininkų vieta. Tan- * 
kiaušiai tai kunigai, ką užima teipgi šitą vietą ir tubm įgija 
gilią ir plačią įtekmę. Tas buvo Egypte ir Iridi joje, kur 
kunigas ir bramanas buvo mokytojas ir patarėjas. • Krikš
čionybėje kunigijos galybė daugiausiai išeina iš i^pažiny— 
klos ir sakyklos, nors tai kitoniška josios vartojimo forma, 
— arba uždegančiais pamokslais, sakomais žmonėms vidu
rinių metašimčių vienuolių, ar abatų klastomis, kurie prie 
Liudviko XIV rūmų buvo svietiškų sąžinių “dire cteurs”. 
Bet pas daugelį tautų mokytojai atsirado iš žmonių, nesi- 
rišanti su kunigais, k. a. žydiškieji rašto Inokytojaįi, kurie 
buvo kartais kunigų šalininkais, kartais jų priešaiinbsis.

i Nė pas graikus, nė pas romėnus kunigai neturėjo jokįg. 
įtekmės į žmonių apšvietimą; jaunuomenės švietimu ųž^e 
visai kiti ir žmonės abelnai ka»p sofistai ir retorikai, \p 
geroje, teip blogoje prasmėje ' \ žodžių. Valstybiškas L- 
siškos senovybės tikėjimas davė teip mažai paterkinb 
reikalavimams asmeniško dievotumo, kad jo reikėjo jiešM 
kitur, pav., svetimuose kultuose, kurių kunigai geriau žin| 
kaip veikti į jausmus ir vaizdą, ar pas filozofus, kurių ik 
kyklos kas sykis daugiau buvo užimtos praktiškais tik<W 
mo klausimais, ir pas vedančius dorą gyvenimą. Laike 
mos imperijos žmonės, toki kaip Seneka ir Plutarchas, tdr 
tum savo pačių skraituose turėjo urėdus tikėjimiškh paį 
rėjų ar “derecteurs”, kuomet ciniškieji filozofai lošė lij ’ 
dinių pamokslininkų rolę. .

Sunku yra kalbėti apie reikalavimus abelnai, statyi 
kunigams, kadangi jie perdaug priklauso nuo vietos ir lail * 
Vienok kaipo abelną taisyklę galime paminėti, kad die\ J 
daugiausiai tarnavo kunigai, dievėms kunigės, nors rug 
išėmimo. Kartais gyvenimo taisykla kunigams buvo® 
aštri, vienok tankiaus jie buvo tik po keliais, lengvais H 
kymais. Ypatingai jie turėjo būti skaisčiais rituali® 
prasmėje, kas apimdavo kartais tulus maisto uždraud® 
ir teipgi labai tankiai nekaltybę ilgesniarfi ar trumpesnB 
laikui. Flamen dialis Romoje su visais savo namiško 
turėjo pildyti aštriausius skaistybės reikalavimus savo vB 
gyvenimu pobūdžiu. Jam nevalia buvo matyti muštynę.9 
galabinimą ir, kur tik jis ėjo, ten paprastas užsiimi® 
turėio apsistoti valandai.
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IŠ VISOKIŲ AUTORIŲ SULASĖ

■ Jonas Šliupas, M. D.

baigė tiesiok kadi jis ketino išgvildentibaigė tiesiok kadi jis ketino išgvildenti jos 
mįslius. Visi Athėnų gyventojai lydėjo jį į 
kapines. Jis pavedė savo knygyną Nuliui iš 

- Skėpsies. Siekiu jo filozofiškų darbų buvo 
išplėtoti Aristotėliškąję systėmą, išaiškinti sun
kenybes. tamsinančias ją, ir papildyti spragas 
joje užsilikusias. , Diduma veikalų ja dingo; 
tik šitie išliko: 1. Charaktėrės, 30 perskyri
mų, aprašymas ydingų pobūdžių. 2. Pajautų 
percepcija ir tosios objektai; 3. Fragmentas 
MctafyzikoS' 4. Istorija Augalų, 10 knygų, 
seniausias iš užsilikusių rašinys apie botaniką. 
5. Priežastys Augalų, 8 knygos, kurių tik 6 
teliko. 6. Apie Akmenius. Jo aprašymai au
galų yra labai neužtektini, bet jo pažintis jų 
organų ir augališkos fyziologijos išrodo ste
buklinga, ypačiai atmenant, kaip žemai stovi 
ta šaka mokslo per daugelį šimtmečių po jo 
gadynės. Juk tik atsigiihus mokslams Euro-

• poje, botanika tepradėjo vėl tiriama būti.
1 Vedamus Dioskovides, graikiškas gydyto

jas, gimęs Auazarboje, Kilikijoje, viešėjo 1

resnių žinių. Logografai toje gadynėj’e dirbo 
to paties siekio, aprašymais įvairių da

lių žemės; iš tų, gal mums akyviausias pasa
kojimas Karthagenėnd Himilko, kurs surado 
Britiškas salas, ir Oestrymnides, kurias, jis 
sako, esant keturių mėnesių kelionės atstume 
nuo Tartesso.

,Su Hėrodotu iš Halikarnasso (gimė 484 
m. prieš Christų), kurį galima skaityti tėvu) 
geografijos kaip ir istorijos, prasidėjo nauja 
era geografiškame žinojime, nėsa nors jo sie
kiu buvo aprašyti imtynes graikų ir persų, jis 
su tokiomis išgalėmis įpynė aprašymus šalių, 
kurias buvo aplankęs savo plačiose kelionėse 
(o tos apima plotą daugiaus kaip 31° arba 
1700' mylių į vakarus, ir 24° arba 1660 my
lių nuo šiaurės į pietus), kad jo Istorija duo
da munis pilningą piešinį viso, kas žinoma 
buvo apie žemės paviršį jo gadynėje. Toji ži
nia, labai siaura, tai buvo įtikėjimas, jog svie
tas r'ubežiavosi pietuose su Raudonaje mare 
ar Indiškų Okeanu, ir vakaruose su Adančiu, 
o rytinės ribos, nors sakė esančios neapsklemb- 
tos, paisomos buvo kaipo supuolančios su ribo
mis Persijos imperijos, ir šiaurėje baigėsi kur- 
nors šalyje gentarinių žemių Baltijos, kurias 
buvo aplankę Fenicijos jūreiviai, ir su kurio
mis gyventojai Massilijos (šiąd. Marseille) 
susinešinėjo per Galiciją ir Germaniją. Atei
nančiame šimtmetyje, darbai Aleksandro Di
džio ganėtinai paplatino ribas žmogiško žino
jimo, nėsa kuomet jis su armija pasiekia pa
kraščius Indo ir Okso, ir išskėtė savo užka-

TĖVYNĖS-1 MYLĖTOJI! 
DRAUGYSTES REIKALAI.

Visas raitus Tėv. ifcyi. Dr-jos rei 
kaluoss. kuopos j Ir pą vien los ypatos 
malonės siųsti Dr-jos LiL Kom. na
rtai ir redaktorfhl.
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AIŠKIAI RAŠYKITE ANTRA
ŠUS?

Reikalaudami nuo( Centro Val
dybos bent kokių žinių, aiškiai pa
duokite savo antrašus. Štai nese
niai sugrįžo du laišku, iš kurių 
vienas buvo pasiųstas p. šimtel, 
Cordova, Alaska, o kitas p. Da- 
nioniui New York City. Abu rei
kalavo ‘ kuogreičiausio prisiuntimo 

apie Tėvynės Mylėtojų 
antrašai 
Miešto

žinių
Draugiją ~ ir vienok 
klaidingai paduoti, 
vardą dar galima pažinti pagal 
stempelį laiško, bet vardus gatvių 
-reik aiškiai ir teisingai paduoti, 
jeigu norite gauti greitą atsaky
mą.

|Į a. asirodo, kad savo votyse, 
bjik karas su Morokko maurais 
pasibaigė, išpanijonai apsiriko. 
Užėmimas Guruga kalvų ne atėmė 
maniams drąsos, karas reikia to
liau vesti. Ispaniškos kariumenės 
ant karo lauko nepakanka, siunčia 
iš Ispanijos vėl čielą kariumenės 
deviziją. Maurai- renkasi dabar 
ant viršūnių Argan, Nixan ir Mi- 
lont kurios teipgi sunkiai prieina
mos kaip Guruga. * Ispanijon 
atėjo žinia, jog Mulai Hafig slap
ta kursto maurus, kalbina pradėti 
šventą karą su krikščionims. Ir iš
tikto daugelio maurų giminių ka
riautojai iš Fezzo aplinkinių atėjo 
pagelbon kariaujantiems su Ispani
jon ai s. Ispanijos randas bijosi, 
kad ne reiktų karas vesti su visu 
Moiokku. Vokiškiejie laivai ga
bena ginklus Morokko maurams.

lugščiausias ant žemės telefonas: 
yra tai telefonas, ant viršūnės 
Monte Rosa, Alpų kalnuose, augš- 
tyj 4560 metrų arba 15048 pėdų.

|| Lenkijoj, mieste Lodz apsir
go. daug kareivių, matyt nuo ne 
gero valgio; tūli mano, kad karei
vių valgis buvo tyčia užnuodintas.

lk Šveicarijoj atsibuvo balionų 
^lenktynės. Jose dalyvavo 43 vo
kiški balionai, 5 prancūziški, 11 
šveicariškų, 4 itališki, po 2 ispaniš
ki ir vengriški, 1 angliškas ir 1 
amerikoniškas.

|| Finlandijos 
Maskolijos karo 
kalavimą paskirti 
kalams 8 milijonus rublių. Seimas 
sutinka duoti tik pusę -f^rkalauja- 
mų pinigų. Dabar Finlandijoj 
laukia vėl išvaikymo seimo.

seimas atmetė 
ministerijos rei- 
kartumenės rei-

KAIP

B. K. Balevičius.

šimtmetyje musų eros (į 400 metų po Theo-*°riavimus į Siaurinę ir Rytinę Aziją, jis tuomi
phrastoj. Jis lydėjo Romos armijas kaipo 
gydytojas po daugelį šalių, ir susirinko daug 
informacijos ir savų patėmijimų apie auga
lus. Greičiaus herbalistas negu botanikas, sa
vo «tlideliame veikale De Materia Medica, kur 
jis aprašė daugiaus kaip 600 augalų, jis kalba 
apie visas tuomet žinomas medicinališkas sub
stancijas ir jų ypatybes, tikras ar paskelbtas, 
ant papėdės taip vad. “humorąliškos patologi
jos”. Bėgyje 15 šimtmečių Dioskoridės buvo 
laikomas dideliu autoritetu botanikoje ir ma
terijoj mediškoje, kas atrodo, kaip tose ga
dynėse truko botaniško mokslo; dar ir dabar 

‘ jis vra autoritetu pas turkus ir murinus.
Apie tą patį laiką,, senesnysis Plinius at

kreipė atydą ant botanikos, ir raštuose jo ran- 
. dasi aprašymas bent 1000 veislių; tačiaus jis 
žinias rinko iš visokių šaltinių, be didelio at
sargumo, ir mokslu sumiešė su daugeliu klai
dų. Bėgyje ilgų šimtmečių nerandame minė
tino vardo istorijoje botanikos, iki arabai 8 
šimtmetyje vėl apie botaniką ėmė rupintiesi.

V. GEOGRAFIJA.
Seniausia idėja tautų primityviškame gy

venime apie žemę, rodos, buvo tokia, kad ji 
esanti lėkštu apskrituliu, apriestu aplinkui van
denynais, ir apdengta dangumi lyg kokiu bal
dakimu kurio viduryje jų pačių žemė gulėjo. 
Fenicijonai buvo pirmi žmonės, kurie kitoms 
geritėms suteikė žinią apie tolimas žemes; ir 

- nors mažai težinome tikrą gadynę ir plotį jų 
.įvairių išradinių, vienok prieš gadynę Home
ro, jie plaukiojo po visas dalis Euksyno (Juo
dųjų jūrių), ir įsismerkė anąpus ribų Tarpže-

pačiu laiku priekyn pastūmėjo mokslą, siųzda- 
mas ekspedicijas ištirti ir išmatuoti įvairias 
provincijas, kurias jis pamuše, ir daryti rin
klus visoko, kas žingeidu sulyg organiškų ir 
neorganiškų produktų naujai aplankytose ap- 
tubėse; ir todėl pergalės Makėdoniškojo ka
raliaus padarė naują ėrą fyziškame tyrinėji
me visatinai, kaip geografiškame išradinyje 
ypačiai. Kada Aleksandras atidarė Rytus ži
nojimui vakarinių tautų, Pytheas, pereiva-jū
reivis Massilijos, vedė ekspediciją pro šalį Is
panijos ir Gallijos per Kanalą, aplink rytinę 
Angliją į šiaurinį Okeaną, kur, po šešių dienų 
žėgliayimo, jis pasiekė Thulę, ir grįždamas 
įvažiavo į Baltiją, kur jam teko girdėti apie 
teutonus ir gythonus.

Išradiniai todėl išsiskėtė ir šiaurėje ir ry
tuose ant šalių, kurių nebuvimas nebuvo pai- 
sėtas, arba, kurias ikišiol laikė chaotiškoms 
pustynėfns. Svarbų žingsnį geografijoje žen
gė Eratosthenės, garsus graikų raštininkas, 
vadinamas — dėl įvairaus mokslumo — filo- 
gistu. Jis gimė Kyrėnėje 276 m. prieš Chri
stų. - Tarp jo mokytojų buvo gramatikas Ly- 
sanias, ir poetas Kallimachas. Ptolomėjus 
Energetės pakvietė jį į Aleksandriją prižiūrė
ti didįjį knygyną. Galiaus, apakęs ir atgrisęs 
gyvenimo, jis čion mirė badu iš savo dėkos, 
susilaukęs 80 metų senatvės. Kaipo astrono
mas, jis’matavo pažulnumą ekliptikos, ir at- 
siektasai rezultatas — beje kad ans siekiąs 
23° 51’20” — skaitosi he jeib kokia abserva- 
cija, gadynėje, kada jiss gyveno. Hippa^rchas 
panaudojo jo skaitymų, ir taip-pat garsus 
astronomas Ptolomėjuj Tikima, kad Era- 
stothenės surengė kataliogą stovių žvaigž-

panaudojo jo skaitymu 
astronomas Ptolomėjus

minės marės į Vakarinį Okeaną (Atlantiką), džių, susidedantį iš 675; tik jis dingo. Laiš- 
ir tokiu budu jie yra pirmu grandiniu didžiam- kas Ptolomėjui, Egypto karaliui, apie sudvi- 
jame retežyje išradinių, kurie į 2500 metų 'gubinimą kubo, vieninteliai pilnas užsilikęs jo

• • . • • * _ _ 1  t m T nu 1   *' * ' L'^«. 4- 4 z-k z 1 Cino t* 1 tTl'l C Fili —po jų įsteigimo miestų Tartesso ir Utikos, nu
vedė Kol i umbą į tolimus pakraščius Ameri
kos. Be visokių sodybų arčiaus namų, tie 
drąsus pereivos buvo įsteigę natijokynes Ma
žojoje Azijoje apie 1200 m. jjrieš Christų, ir 
šimtmečiu vėliaus jie surentė pamatus mie
stams Gadės, Utika, ir keletui kitų, potam 9me 
šimtmetyje įsteigė Karthageną, iš kur naujos 
srovės kolionizacijos nesiliovė tekėjusios bė
gyje kelių šimtmečių į dalis svieto, iktamlaik 
nežinomas. Fenicijonai, nors ne taip gabus 
kaip egyptėnai,'stovi antri eilėje pagal įtekmę, 
kokią turėjo ant tolynžengos žmogiškos min
ties ir civilizacijos, nėsa jų žinojimas mecha
nikos, ankstybas vartojimas svarstyklių ir 
mierų, o ’ as dar svarbiaus, mokėjimas alfa
betiškai ‘Ali, palengvino ir sudfutino pir- 
klybos j rikius1 tarpe skaitlingų jų pačių 
naujokynių. ir padarė saitą unijos, kuri vei
kiai apėmė visas civilizuotas .tautas semitiškos 
ir helėniškos kilmės. Taip greitai žengė to
lyn geografijos., žinojimas tarp gadynės Ho- 

. ' • mėriškų poemų (kurios reprezentuoja idėjas 
- iš pradžios 9-to šimtmečio) ir laikų Hėsiodo 

(fcOO prieš Christų), kad, kuomet pas Homė- 
rą žemė manomai prilygsta apskritam skydui, 

L^prėžtam ruožu vandens, kurs esąs gimdytoju 
J visų kitų upių, ir vardai Azijos ir Europos da- 
f viami tiktai, pirmasai augštutinėms lankoms 
1 Kaisterio, o pastarasai Graikijai šiaurėn nuo 
| Peloponnėzo, HėsodaS jau pamini dalis Itali- 

t Z jos, Sicilijos, Gallijos ir Ispanijos, susipažinęs 
yra su skytais, ir su aithiopais pietinės Af- 
rikos.

Bėgyje 7-to šimtmečio, prieš Christų tūli 
> fenicijonai, po globa Egypto karaliaus Necho 
I II, užmanę kelionę ištyrimui, ir manoma, kad 
■ . jie apsukę aplink Afriką. Toji ekspedicija 
» /lapo paminėta Hėrodoto, kurs rašo, kad ji iš- 
S /važiavo į Pietinį Okeaną iš Raudonosios marės, 
I ir kad po trejų metų nebūties, sugrįžo į Egyptą 
’ *i pro Piliorius Herkulio (Gibraltarą). Faktas 

tikro apvažiavimo aplinkui Afrikos kontinentą 
] buvo paabejojamas, bet geriausiu atrodymu 
A tikrumo yra observacija, kuri Hėrodotui ro- 

dėsi neįtikėtina, beje “kad jūreiviai, kurie žė- 
J^gliavo anlink Libąją (nuo tytų į vakarus) tu 
l^įrėjo satĮę po savo dešinei pusei”. 7-tas ir 
I z**6-tas šimtmečiai prieš Christų minėtini yra 
j j dėlei didelės tolynžengos žinojime formos ir 

dydžio žemės. Thalės ir jo mokytinis Anak1- 
A|Jfrsimandras, paskilbęs kąipo pirmas piešėjas 
■}' žemlapių (mapų), prašalino daug klaidų, ir 
■ l.of'šgrindo kelią, savo įtėmyjimais, įgyjimui tik-

rašinys. Eratostheno didžiąsias garbumas bu
vo kaipo geometro. Mėgindamas išmatuoti 
dydį žemės, jis įvezdino methodą, šiądien var
tojamą, ir rado apėmį žemės išnešant 250.000 
stadijų, kas — anot Pliniaus — prilygsta 31- 
500 romiškųjų mylių. Bet nežinant, kokio
mis stadijomis Eratosthenės skaitliavo, gali
mu yra daigtu, kad jis arčiaus pasiekė apėmį 
žemės, negu tos skaitlinės rodo. Jo veikalas 
apie geografiją turėjo būti didelės vertės jo 
gadynėje: tai buvo pirmas moksliškas rašinys 
tame dalyke. Eratosthenės surengė organišką 
čielybę iš išbarstytų žinių apie vietas ir šalis, 
minimas keleivių knygose ir tt., randamose 
Aleksandrijos knygyne. Jis pirmas vartojo 
paraleles ilgio ir pločio, ir padirbo žemlapius 
ant matematiškų principų; Nors jo veikalas 
apie geografiją dingo, mes išgirstame nuo 
Strabono, kad jis laikė svietą esant skrituliu, 
besisukančiu su apriečiančia atmosfera aplink 
vieną ir tą pačią ašį, ir turinčiu vieną centrą. 
Jis tikėjo, kad maž-daug tik % dalis žemės 
paviršio' buvo apgyventa, kuomet toliausiejie 
punktai šito apgyvendinto svieto buvo: Thulė 
šiaurėje, Chinai rūtose, Cinamono Pakraš
tys Afrikos pietuose, ir Prom. Saerum (Šv. 
Vincento sala) vakaruose. Eratosthenės taip
gi rašė apie morališką filozofiją, istoriją, gra
matiką ir tt. Jo veikalas apie Senąję Attišką 
Komediją regimai buvo mokytas ir sumanus 
darbas.

’ Protarpyje tarp gadynių Eratostheno ir 
Strabono, daugelis storų veikalų apie geogra
fiją tapo kompiliuotį, kurie ar visai neužsiliko, 
ar tik iš menkos dalies užsilikę yra užrašuose 
vėlesnių raštininkų. Strabono didelis veikalas 
apie geografiją, kurį jis —- sako — parašę tu
rėdamas jau 80 metų amžiaus, buvo laikomas 
už pavyzdį, kokiais tokie darbai turi būti su- 
Ivg metodos kalbant apie tą dalyką.

Strabo gimė Amaseoje, Ponte, 66 m. prieš 
Christų. Palei motynos pusę jis kilo iš grai
kų, ir buvo artymas su Mithridatidais apie 
tėvą ar tėvo šeimyną niekas nežinoma. Kaip 
kilo vardas Strabo (“žvairaakis”), supranta
ma, bet ar kas iš šeimynos taip vadinosi pir
ma jo, abejotina. Strabo buvo gerai išauklėtas 
gramatikų. Tyraunio iš Amiso, Ponte, ir Ari- 
stodėmo iš Nysos, Karijoje, ir filozofo Kse- 
narchą iš Seleukijos, Kilikoje. Regimai jis 
neužsiėmė jokia profesija, bet keliavo ir tyri
nėjo; todėį tui*-but, turėjo turėti nemenkus 
turtus. Jis mirė po 21 m. po Christui; tačiau 

(Toliau bus).

SIŲSTI SĄNARIŲ MO
KESTIS.

kartą buvo organe rašyta, 
tvarkos reik prisilaikyti,

Jau 
kokios 
siunčiant Centrui surinktas nuo 
sąnarių mokestis. Ne visos dar 
kuopos prisilaiko tos paduotos for
mos, o per tai reik Centro Val
dybai sutrukti ir negalima savo 
laiku duoti per organą paliudyji- 
mo apie priėmimą pinigų.

Visi vardai kaip senų, teip ir 
naujų sąnarių tur būt surašyti ant 
atskiro lapo, viršui pažymėjus nu
merį kuopos ir vardą miesto. Tur 
būt paženklinta prie kiekvieno są
nario vardo, kiek jis yra užsimo
kėjęs. Tą surašą vardų reik siųsi 
Centro Raštininkui p. V. A. Grei
čiui.

Surinktus nuo sąnarių pinigus, 
arba ir aukas Kudirkos raštams 
geriausiai siųsti, išpirkus ant pač- 
to “Money Orderį”. / “Money Or
derį” reik išpildyti ant vardo Cent
ro kasieriaus, pv A.:J. Povilaikos, 
parašius ant jo teift: A. J. Povi- 
laika, 804 Bank si., Waterbury, 
Conn. j L

Išpirkus tokį. “Money Orderį” 
reik jį įdėti į tą patį laišką su su
rašo sąnarių vardų ir pasiųsti vis
ką Cetro Raštininkui, p. Greičiui. 
Nedarykite teip, kaip dabar dar 
nekurie daro: pinigus stačiai siun
čia vienu laišku Centro kasieriui, 
o vardus kitu laišku Centro sekre
toriui, Tas labai, supainioja ir 
apsunkina darbą Centro sekreto
riui, nes jis gattęs vardus be pini
gų tur laukti kasieriaus pranešimo 
ir tik tada gali viską apgarsinti ir 
knygose įrašyti. ’

Centro sekretorius, gavęs Jųsų 
laišką su vardais ir “money orderį” 
pats viską pertikrins, įrašys j savo 
knygas, o “money orderį” persiųs 
iždininkui. Prisilaikykit, gerbia- 
miejie, tos tvarkos, jeigu no
rite, kad viskas, butų atliekama 
tvarkoje ir be susivėlinimo.

|| Prancūzijos vyskupai išleido 
aplinkraštį į visus katalikus užgin
dami jiems vaikus leisti į rando 
mokyklas, nes ten vaikiukai moki
nasi drauge su mergaitėms ir ti
kėjimas ne mokinamas. Leidžian
čius vaikus į rando mokyklas gaz- 
dina atskirimu nuo sakramentų. 
Amerikos mokyklose teipgi vai
kiukai mokinasi drauge su mer
gaitėmis ir tikėjimas jose ne mo
kinamas, bet čia bažnyčia ne dry- 
sta keikti tėvų leidžiančių vaikus 
į publiškas mokyklas. Amerikoj 
yra bažnytinės mokyklos, Prancū
zijoj gi jų nėra. Taigi klausanti 
vyskupų tėvai neturėtų kur vaikų 
mokyti. Jeigu prancūzai vysku
pų bauginimų nusigąstų, Prancū
zija tamsoj paskęstų, iš kurios spė
jo pasiliuosuoti. Ne visada mat 
vyskupai protingus leidžia prisa
kymus. Reikia dabar todėl vėl 
laukti Prancūzijoj smarkesnės ko
vos bažnyčios su randu.

|| Garsus maskoliškųjų juoda
šimčių vadovas Dr. Dubrovin, .ap
kaltintas prisidėjime prie užmuši
mo durnos . atstovo Herceisteino, 
bijodamas teismo, išduniė iš Mas- 
kolijos ir yra dabar pietinėj Pran
cūzijoj.

|| Prancūzijoj siautė smarkios 
audros. Perkūnas užmušė kelio- 
liką žmonių. Toulono aplinkinėse 
debesų praplyšimai pagimdė tva
nus. r

AADJI RAŠTAI
N. A. Lciterin. Mūsiškiai 

sienyje. Juokingas aprašymas 
lionis į Paryžių ir atgal Mikalo
jaus ir Glaperos Ivanovų. Išgul
dė Marguns Parvalkietis. Chtca- 
go, Įll. Turtu ir spauda “Katali
ko”, 1909 m. 216 pusi. Tomas I.

už
ke

Y., 3 kuopa, nau- 
Kondrotas, A. G. 
Kaminskiutė, V.

UŽSIMOKRJO UŽ 1909 M.
So. Chicago, III. 33 kuopa, nau

ji sąnariai: P. Simavyčius, S. Šim
kus, J. Diminskas, A. Giačas, R. 
Puišys ir J.. Jankauskas.

Thorp, Wis., 26 kuopa, nauji 
sąnariai: J. Kurtinaitis '(už 1908 
ir 1909 metus), S. Valteraitis ir 
P. Volteraitis.

Brooklyn, N. 
ji sąnariai: A. 
Naunčikas, T. 
Černius. \

Chicago, III., 27 kuopa, du nau
ji sąnariai: P. Petryla ir J. Ci- 
žauskas.

New Haven, Conn., 14 kuopa, 
nauji sąnariai: P. Cibulskas ir S. 
Račkiutė.

V. A. Greičius,
■^T. ‘M. R. sekr.

P. S. Cleveland, Ohio, 20 kuo
pa. S. Palilionis, F. Akšys ir P.
L. Baltrukonis yra . pilnai užsimo
kėję už 1909 metus.

y Jr 
SUSIRINKIMAS.

Baltimorės, Md.,t> 11 kuopa T.
M. D. laiko susirinkamus kiekvieną 
ketverge vakarą po. .15 mėnesio die
nai 8 vai. vakare Lietuvių Centro 
Svetainėj, 506-4-510 W. Barre str. 
Dabar 21 d. spaliiį bus extra su
sirinkimas su prakalboms; bus ga
lima daug gero išgirsti. Užkvie- 
čiame Baltimorės lietuvius atsilan
kyti. Įžanga dyk|i.

Sekr. P. Glaveckas.

[| Kalkutoj, Indi jose, buvo smar
kios muštynės terp indiečių ir tar
naujančių ant gatvinių karų. Stu
dentai nutraukė nuo karų konduk
torius ir motormanus ir 
aukure.

|Į Berlyno aplinkinėse pasibaigė 
lenktynės orlaivių be baliono, ku
riose geriausiai pasisekė prancū
zams. Latharną vokiečiai ant ran
kų nešiojo. Didžiausią dovaną 
10000 dol. ir sidabrinį kieliką lai
mėjo prancūzas Rouguer; jis nu
lėkė 75 mylias; antrą dovaną $3750 
gavo prancūzas Latfiam; trečią ga
vo teipgi prancūzas Farman. Lenk
tynėse už ilgiausią išsilaikymą ore 
teipgi pirmą dovaną gavo Rougier, 
kuris lakstė 2 vai. 38 min ir 18 
sekundų. Lenktynėse už greitu
mą pirmą dovaną gavo Latham. 
Aukščiausiai išlėkė Rougier.

Išsivystymas Dievo anot Dr. Z. 
Hanisho. Lietuviškai sutaisė L A. 
Zelcius. 1909 m. Seattle, IVash. 
9 Pusl.

Ir vertimas šito veikalėlio, kalba 
ir rašyba bloga. Ir pats veikalėlis 
ne iš geriausių veislės. Hanisho 
nieks daktaru nelaiko; tai papra
stas svajotojas. Jo raštų leidimui 
gaila pinigų, ypač kad galima rasti 
daug geresnių gvildenančių tą pa
tį klausimą.

miausios kliasos poIitHkfens sud- 
nnkimams, bet ne draugijų>ir ne 
Jautiškiems. yKJefc vėliaus, Ratė^ 
hs prie svetainės parengs knygyną 
su skaitykla, kur žmonės galės la-jįj 
rinti savo protiškas ir dvasišku 
PSfiasJj Lietuvių priežodis sakot

Kas skaito, rašo, tas t duonos ne
prašo ’. 1 as yra teisinga. Iš kny
gų galima išmokti visko tiek, kiek 
ir mokyklose. Yra žmonių ii kny- 
inrTFaitymo daugiaus išmokusių 
negu kiti lankę augštesnes moky
klas. Jeigu visi žmonės skaitytų 
knygas, tai sviete nė pusės tiek ne
būtų vargų, nelaimių ir ligų. pa_ 
vyzdis. Neapsišvietęs žmogelis blo
gu savo užsilaikymu snmiikme 
skilvio gromuliojimą. Nežino ne
kas, nė kodėl. Jis mano kad “pa
truko”, bet bobelės sako, kad 
gumbas”. Priskutinėja dulkių 

nuo kačergų, šluotų, slenksįų ir/• 
gydo. Dar blogiaus. Jis nusiduš^ 
da pas gydytoją, tas liepia geriau 
misti ir užsilaikyti. Bet jis tą ne
moka išpiįdyti ir nesitaiso. Galop 
nueina pas laikraščiuose pasigarsi
nusį medikališką institutą. Ten 
jam įkalba, kad jis turi kraujo už- 
nuodijimą ir už kokį morkų sky
stimą, vieton gyduolių, išvilioja iš 
jo visus sunkiai uždirbtus pinigus. 
Jeigu jisai butų apsiskaitęs; butų 
apsipažinęs su hygiena, arba kaip 
reikia užlaikyti savo sveikatą, ji* 
butų nesirgęs ir neišmėtęs savo 
pinigus.

P-as Hertmanovičia dėkojo Ra- 
eliui, vardan visų, už įsteigimų . 

svetainės ir knygyno, kas, nors ma
žas dalykėlis, bet dideliu yra Chk 
cagos lietuvių gyvenime. Toliau* 
aiškino apie apšvietą ir jos vertę. 
Bet tas, turbut, bereikalingai buvo, 
nes klausytojais buvo tik apšvie- ‘ 
stesni Chicagos lietuviai.

Svetainėje gali sutilpti į ijgo sė
dynių. Knygyne yra 4 stalai, kiek
vienas, su 4 sėdynėms, šiuo tarpu ‘ * 
knygyne yra laikraščiai: “įlJetu-1 
va”, “Vienybė Lietuvninkų”; “Ke
leivis”, “Saulė”, “Draugas”, “Lie- f 
tuvių Žinios”, “Žvaigždė”,, “Da- j 
gis”. “Keleivio” prisiųsta jo iš- ' 
leistos knygbs.

ji Išpanijonai jau džiaugėsi, kad 
karas Morokkoj pasibaigė; tuom 
tarpu dabar pasirodo, kad maurai 
dar ne tik ne mano pasiduoti, bet 
pats užpuola ant išpanijonų sto
vyklų. 4000 maurų vėl atsirado 
priešais kalną Guruga, kuri buvo 
išpanijonai jau užėmę. 1 d. spa
lių netoli Sokel Junio maurai įsi
viliojo išpanijonus į terpkalnę ir 
čia ant jų užpuolė. Mūšyje 14 
kareivių, vienas jenerolas ir keturi 
oficierai likosi užmušti, o 182 ka
reiviai tapo pašauti. Ant rytojaus 
5000 niaurų užpuolė ant 'ispaniš
kos kariumenės vedamos jenerolo 
Marina.

Susipažinimui I Kas skaito, ra
žo -r- Duonos neprašo. (EleiHen- 
torius). Pirmasis išleidimas. Kal
bą prižiūri J. Šlapelis. Vilnius. 
1909 m.

Yra tai pirmas lankas Elemen
toriaus. Kaip matyt, jis sudėtas- 
praktiškai. . .

Beždžionių prezidentas, parašė 
A. A. Antonov. Šių Laikų Pasa- 

Išleido Jonas P. Raulinaitis.ka.
So. Boston, Mass. 24 pusi.

| Vokietijoj, Turingijoj, 29 d. 
rugsėjo siautė audros su debesų 
praplyšimais. Miestas Jena, gar- 
suš savo universitetu ir pagarsėjęs 
mušiu prancūzų su vokiečiais, ku
riame Napoleonas I baisiai volde 
čius sumušė, vandens užlietas. 
Sugriuvo daug namų, nes pamatus 
paplovė vanduo. Vandens užlie
tas ir miestas Erfurt, garsus savo 
daržais ir kvietkų augykloms.

Iš Chicagos Lietu
vių Gyvenimo.

'Atidarymas Liet tižių KHubo ar
ba Ratelio svetainės, 2 d. spalio. 
Prakalbos buvo* apskelbtos 7 vai. 
vakare, bet mažai kam tesusirin
kus, jų pradėjimas nusitęsė net iki 
10 vai. vakaro.

Pirmas^ kalbėtojas buvo adv. F. 
Bradchulis, Kliubo pirmininkas, 
antras kalbėtojas — “Lietuvos” 
leidėjas A. Olševskis, trečias — 
p. Hcrtmanavičia.

Iš p. A. Olševskio kalbos suži
nota apie Lietuvių Ratelį štai kąs: 
Ratelis turėjo 12 sąnarių. Ratelio 
tikslas ne koks “biznis”; ne pašel- 
pa, ne jo ypatiškas labas, bet la
bas visos tautos. Jis nori surišti 
visus inteligentus į vieną ryšį, kad 
visiems drauge kelti Amerikos, 
ypač Chicagos, lietuvius. Kad pil

|| Paryžiaus Dr. Leveran, moks
lo akademijai perstatė naują vai
stą nuo miego ligos, kurios iki 
šiol daktarai nemokėjo išgydyti. 
Naujas vaistas likosi išbandytas 
prancūziškoj valdyboj SencglT <IyH savo tikslą, Ratelis nusprendė 
(Afrikoj) kur terp negrų miego _1 ! J *’-*
liga tankiai siaučia ir pasirodė pa
sekmingu. ' >

pirmiausiai įsteigti draugysčių " su
sirinkimams ir kitokiems rcika- 
lams, svetainę. ’15raugijos mitin
gams ir prelekcijoms gaus tą sve
tainę už mažus iškaičius, būtent 
už tiek, kiek atsieina šviesa, šildy
mas ir išvalymai Kainos bus' maž
daug sekančios: susirinkimams: 
50 žmonių vienas doliaris, 100 žm. 
— $1.50, 250 žm. — $1.75, augš- 
čiaus 250 žm. — $2.00. Repeti
cijoms. dainoms, prelekcijoms, nut 
50c. iki $1.00. Tiesa, saliunuost 
salę mitingams galima gauti dy
kai, bet užtai draugijos sąnariai j 
saliuną nuėję daugiaus prageria 
negu čia reiktų užmokėti už keliu 
susirinkimų svetainę. rNcbe t o da. 
jrie salūmų~sąnariifi pratinasi gir- 

u y *vuuu4.--ju u. rugsėju ukvsi auuai via sro- lv.<■kliautį. Čia gi, vieton prie ba- 
ir daug jų |vykia garsaus prancūziško raštiniu-|ro gerti, žmonės, suėję, galės pa 

—u. ko, Victoro Hugo. skaityti naudingus raštus. Saliu

|| Paryžiuj, rando užstato namai 
parduoda užstatytus jame ir ne
išpirktus auskarus buvusio Mo
rokko sultano Abdul Aziso.

|| Peterburge nusišovė senato
rius Kovalevsky, buvęs direktorius 
policijos departamento. Mat jo 
suhus dalyvavę kokiose ten muš
tynėse ant gatvių, kuriose daug 
žmonių tapo užmuštų ir sužeistų 
Tas senatoriaus vaikų pasielgimas 
ir privedė jį prie nusižudymo.

|| Paryžiuj, sode Palais Roya' 
30 d. rugsėjo likosi atidaryta sto

Po M. Petrausko ir "Birutis^ į 
choro kencertas, 3 spalio, Music 
Hallėj, nusisekė labai gerai. Žmo- ! 
nių buvo daugiaus negu pirmajai i 
me p-o Petrausko koncerte. Sė- ' 
dynės visos buvo užimto*.- 1 

“Daily News”, 2 spalių, buvo 
pagarsinta, kad tai pirma lietuvių 
kencertas Chicagoj, bet tas netei- ' * 
singa, nes pirmasis koncertas buvo 
1907 m.

Koncerto programą nereikalinga * - 
atkartoti, nes jau jis pirmiaus bu
vo “Lietuvoje” pagarsintas. Prio 
progranio p. Petrauskas sudainavo -.A 
dar 3 dainas daugiaus :i “Rust! ~~ į. 
mergelė ’, “Laukiu, kolei paliepsi \ 
laivuželį irkluot” ir “PankšteJM 
čiulba”. “Birutės’* choras, apart 
pagarsintų, sudainavo dar viehą 
daugiaus: “Noriu miego, saldau* / • 
miego”.

P as Petrauskas viso padainavo 
18 dainų, terp kurių 11 lietuviškai; 
2 italijoniškai, po vieną — francu- 
ziškai, lenkiškai, rusiškai, volai- / 
kai ir angliškai. Iš gražesnių dai- 
nų, galima paminėti šias: “Paša- 1 
kyk, Lietuva, mylimoji”, “Rusti. 
mergelė ”, “Ditiatko”, “Laukiu, ko
lei paliepsi”, “Jojau dieną, jojau 
naktį”, “Paukšteliai čiulba”. Žmo
nėms geriausiai patiko “Rusti mer
gelė” ir “Jojau difeną, jojau nak
tį”, kurios veik ,Visus prajuokino' ’ 
ir potam sekė didelis plęjimas ir 
šaukimas atkartoti

• Akcmpanijatoriu buvo p. Po
cius. Jis teipgi skambino solo ant 
piano Mendelssohno koncertą 
G-mol ir porą trumpesnių šmočiu- 
kų Schumanno ir Chaminadėa,

Ponai Daukša, Strumskiš, Janu
šauskas ir Limentas dainavo M. 
Petrausko kvartetą “Gamta graži”.

Birutės choras sudainavo 5 dai
nas.

P-ui Petrauskui i.ūbaigua giedo
ti, “Birutės" choras jam suteikė 
gėlėms išpintą lyrą.

Ant programo buvo paminėta, 
jog. netolymoje ateityje bus Pet
rausko mokinių koncertas.

Kun. Ambrazaitis sumani atsta
tyti Aušros Vartų bažnyčios var- 
gonininką p. Struniskį* kam jis at
sisakė per žiemą kuryti pečių ir 
šluoti bažnyčią, teippat už tai kad 
jis pasišventęs “Birutės” choro la
bui. P-ui Strumskivi nežinant Ji* 
jieškojo kito vargonininko.

P-as Strumskis, dažinojęs apw 
tai, atsitraukė pats pirmiaus. negu 
jį galėjo atstatyti. Tokiu budu 3 
d. spalių “suma” atsibuvo labai . 
‘žėlabnai”, ries niekas negrajino.

Parapijonai tariasi pareikalauti .

ta
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nuo kunigo mažiau sauvališko ei-j lėtą žodžių tart pasiteisinimui, 
gimosi ir darodymo, kokią jis tu
rėjo tiesą sauvališkai, be kaltės, 
prašalinti gerą vargonininką.

P-as Strumskis, esant p. M. 
Petrauskui 
tės”. choro 
ir visoms 
draugiją ir

Europoje, buvo “Biru- 
vadovu arba derigentu 
pajiegoms stengėsi tą 
jos chorą palaikyti.

, Tūlas lietinių skaičius apgyvena 
m apie 45-tos, 46-tos ir 47-tos tarp 

IVentuorth ir $th avė. gatvių plo
tą. Čia lietuviškų šeimynų gali bū
ti terp 70 ar 100. Jie daugiausiai 
dirba teip vadinamose “Round- 
housėse” arba lokomotyvų triobo- 
se. čia ‘kiek pimiiaus buvo susi
tvėrusi draugija, bet išnyko.

Čia yra 4 Tuleikis,
. Kumpikiewic, Eidimt ir Steponai

tis; 2 valgių krautuz'čs: A. Krau- 
• za, J. Krauza; I barzdaskutis — 

y. Jonauskas.
Kiek žinia “propertninkų” yra 

aP*e 5: J- Bidimt, vertės $4200; 
Vj- Tuleikis — $1500, J. Zigmun- 

toiez — $4500; A. Rauris 
^^$3000 ir F. Rumžas —$1590.

Seniausias “biznierius” yra 
Tuleikis, turintis saliuną. apie 
metų.

Čia aplinkui yra dar ir daugiaus 
lietuvių vertelgų, bet kadangi jie 
po vieną išsisklaidę y vairiose vie
tose, tai visus iki vienam sunku 
sužinoti. Skirtumas visgi 
bus didesnis kaip keli.

J-
IO

ne

Atsišymėjfs, trumpų vaizdelių, 
l)ei apsakymėlių rašytojas, origina- 
listas, p. šliburis, atvažiavo į Chi- 
cagą ir ketina čia apsigyventi. Jis 
yra, kaip ir daugelis lietuviškų įžy
mesnių veikėjų, savamokslis išsi
mokinęs iš patyrimų, kokius sutiko 
savo gyvenime, gyvendamas tarp 
paprastos lietuvių kliasos.

P. Antonov, “Lietuvos” N. 39 
užmeta man, buk aš pranešiau su
sivažiavimui V. Kom. linkui jo 

. neganėtino užsimokėjimo į sanjun
gos iždą. Nesistebiu, kad p. An- 

1 tonov, teip rašydamas, apsilenkė 
su teisybe, nes jam tas paprasta. 
Bet kadangi laikraštį skaito visuo
menė, tad turiu pasakyt, jog Veik. 
Kom. link p. Antonovo {mokėjimo 
į sąnjungos iždą tik 40c. pranešė 
Turtų Kontrolės Komisija. Tą 
jam, Antonovui, minėta Komisija 
rašė. Kodėl p. Antonov jai netiki, 
tai aišku: mat iš papratimo nori 
dar vieną, prie daugelio kitų, dar
belį pridėti.

Primeta man p. Antonov, kad 
pamiršau apie jo agitaciją ir kitus 
darbus. /Anaiptol, nepamiršau, ir 
kaipgi galima pamiršti, jei išvisų 
pusių už p. Antonovo didvyriškus 
darbus meta mums paniekos piršti
nę.... Bet aš, nebūdamas teisėju, 
p. Antonovo pasiliulymo negaliu 
priimti, bet tik išdalies galiu per
sergėti nuo jo tų užpelnų. Jo didvy
riškų darbų, būnant jam L.S.S. 15,14 
ir 115 
prisiimt; primena juos kiti. Juosi 
palieku '
Svirskiui 
simildami, gerbiami skaitytojai, ne
lyginkite: P. Grigaitį, Z. A. M. 
Bevardį, su p. Antonovu ir jo 
darbais. J. Griniuj.

Malonėtume, kad tuom ir užsi
baigtų tie asabiškiejie dalykai. ,

Ked.

yra surengtas paminėjimui 40 metų 
sukaktuvių emigracijos lietuvių Ame- 

1 rlkon. Ant apvalkščlojimo bus pra
kalbos, dainos, dekliamacijos ir tt, 
taigi kviečiame visus lietuvius ir lie
tuvaites. senus ir jaunus be skirtu
mo, ateiti ir linksmai tą gražų va
karą praleisti. Salė atsidarys 4 vai 
po pietų, o prakalbos, dainos ir tt. 
prasidės lygiai 5 vai. Sąnariams, 
katrie sykiu su draugijoms ateis dy
kai, o kitoms ypatoms 15c.

Visi Chicagos lietuviai ateikit net 
bus labai iškilminga diena

Su guodone, Komitetas.

“Birutės” Vakaras.
Chicago. "Birutės” Dr-vė stato ant 
scenos p. M. Petrausko operetę 
“Kamlnakrėtis fr Malūnininkas" 

ir vieno akto komediją 
“Vlenaa Ii muaų tur apsivesti" 
Nedėlioj, 7 d. Lapkričio (Nov.), šv. 
Jurgio parapijos svetainėje. Po vai- 
denimo balius su lietuviškais ir pui
kiausiais svetlmtautiškais šokiais. 

_________ “Biruti”.

kuopose, teipgi nenoriu

pačiam p. Antonovui, 
ir kompanijai. Tik, su-

5. L. A. 36 kp. balius, buvęs 3 
dieną spalių, tame pat laike ka
da buvo p. Petrausko ir “Birutės” 
choro koncertas, nusisekė gerai, 
nes pelno nuo baliaus liko į 75 do- 
liarius.

Užpereitame “Lietuvos” nume- 
ryj, skyriuje “Chicagos Lietuviai” 
patilpo žinia apie Jaunų Daininin
kų Draugiją, kur buvo pasakytai 
buk draugijos vadovas Lankelis, 
tarnaująs saiipne, toj vietoj pa
rengė koncertą; buk mokiniai dai
nuoti mokinasi tik prie alaus stiklo. 
Buk mokinių priederme yra užrun- 
dyti laike repeticijų. Tos žinios ne
teisingos: koncerto saliune nebuvo, 
ten pas savo vadovą atėjo tik keli 
nariai ir neilgai trukus išėjo. Jau
nųjų Dainininkų draugija yra pa- 
šelpinė, ji turi 90 narių, jos mit
riai ne mokytiesi dainuoti prie 
alaus, bet šelpti savo narius ligoj.

SU NAUJAIS 1910 METAIS 
išeis pirmas “Laisvos Minties” nu
meris. Užsirašykite, kas dar ne- 
užsirašėte, idant bendrovė žinotų 
kiek egzempliorių reikia atspauz- 
dinti. Kaina metams $2.00, pusei 
metų $1.00, į Lietuvą $2.50. Prie 
“Laisvos Minties” bendradarbiaus 
įžymus rašytojai iš Lietuvos.

Dar galima nusipirkti “Laisvos 
Mintie/’ akcijas. Akcijos kaina 
$10.00; parduodama ant išmokėji
mo 4 mėn. laike. Pinigus siųskit 
šiuo adresu: Dr. J. Šliupas, 1419 
N. M ai n avė., Scranton, Pa. Re
dakcijos adresas: “Laisva Mintis”, 
1102 Blair avė., Scranton, Pa. .

Redakcijos atsakymai.
Žinių i. Jeigu prireiktų vi

sus rašte privestus apkaltinimus 
prirodyti juk nebūtų galima. • Tą
syk galima apkaltinimus daryti, 
kada* rankoj yra medega jų priro
dymui. Kitaip gali išpulti blogai, 
jeigu atsieitų už raštą atsakyti.

TARIAME AČIŪ.
Tariame širdingą “ačiū” visiems 

tiems, kurie teip maloniai savu 
darbu bei entuzijazmu prisidėjo 
prie praplatinimo koncerto tikietų 
bei pagarsinimo. Smagu ir links
ma dirbti turint tiek daug prita
rėjų bei- užsidegusių darbininkų 
ir todėl tas suteikia mums dau- 

drąsos ir didesnę viltį atei- 
Su didesniu atsidavimu bei 

eisime kaskart prie savo 
siekio pakėlimo lietuvių kultu- 

• riškai pe\ dailą, o ir pasitikime, 
kad su page^ba mums užjaučiančių 

.asmenų bei d2jk» mėgėjų su laiku 
^pamatysime nor^ mažus vaisius sa-i 

vo darbo... “birutės” Valdyba.

* P. S. “Birutė*' rengia pastatyti 
ant scenos operetę “Kaminakrėtis 
ir Malūnininkas” 7 d. lapkričio. 
Prie operetės bus pridėta vieno 
akto komedijėlė “Vienas iš musų 
turi apšivesti”. Svetainė paimta 
Šv. Jurgio parapijos, Auburn avė. 
ir 32 Place. Po vaidenimo bus 
balius su lietuviškais bei kitokiais 
geresniais šokiais.

Teippat “Birutė” rengia kitą va
karą toje pačioje svetainėje 25 d. 
lapkričio (Thanksgiving Day). 
Kąs bus statoma ant scenos tuo 
laiku — pagarsinsime vėliau.

Kviečiame jaunimą prisidėti prie 
choro, ypatingai merginas. Repe
ticijose p. M. Petrauskas mokina 
muzikos teoriją, teip kad kiekvie
nas besilankantis repeticijosna tu- 1 
rėš abelną ir tikrą supratimą mu3 1 

. zikos. Beto repeticijose mokina- 1 
ma visi gražieji lietuviški bei sve- 1 
thntautiški šokiai. Repeticijos at- ‘ 
sibuva kas utarninką bei pėtnyčios I 
vakarais, Mark White Sųtftre sve
tainėje, 3Ota gatvė ir Halsted.

Pranešimas.
Statistiškos žinios iš lietuvių gy

venimo Į “Lietuvos” Kalendorių 1910. 
ei. patnps tiktai tbs. kurios bus prC 
siųstos iki 20 d. spalio. Vėliau prl\ 
siųstos žinios nepatllps, nęs tuo laiku 
jau bus Kalendorius spaudoje. To
dėl malonėčlau gauti dar iki tam 
laikui statistiškų žinių 
miestų ir miestelių, 
gaus dovanas.

Su pagarba,
J. II gandas 

3252 So. Halsted st.. Chicago, III.
P. S. Tos žinios iš lietuvių gyve- 

h.mo, kurios užgriebia plačiau negu 
kad kalendoriuje gali tilpti, bus vė
liau patalpintos “Lietuvoj", kadangi 
jos bus labai naudingos visiems lie
tuviams. »

iš visokių 
Prisiuntėjai

APGARSINIMAI

sutvertos. Teip ilgai, kol 
yra stovyje atpildymo nu- 
celių, teip ilgai kūnas yra 
Jeigu gi nuostolis yra di- 

negu atitaisymas, tuomet

NUOSTOLIS IR PATAISY
MAS.

Žmogaus kūnas yra pąveikslu 
visatos darbo, čia apsireiškia nuo
latinis lenktyniavimas su išlaimė- 
jimu vienoje pusėje ir pralaimėji
mu kitoje, nuostolis ir pataisymas. 
Mažosios celės miršta, iš kurių 
susideda kūnas, o jų vietą užima 
naujai 
kūnas 
žudytų 
sveiku, 
dėsniu
kaikurie organai kūno nusilpsta ir 
pradeda sirgti. Tokiame atsitiki
me Tamista turi būtinai vartoti 
Trinerio Amerikoniškąjį Eliksyrą 
Karčiojo Vyno; kuris yra tikriau
siu sutvirtintoju organizmo ir ku
ris tuojau atpildo -nužudytąsias da
lis ir sutaiso visą organizmą. Var
tok vaistą nuo visų ligų, kurios 
apsireiškia su netekimu apetitu bei 
organizmo nusilpnėjimu. Gauna
mas aptiekose. Jos. Triner, 1333 
—!339 So- Ashland avė., Chica
go, UI-

TIK KELETĄ ŽODŽIŲ!
Jei leista buvo p. Antonovui 

“Lietuvos” špaltose užmest man 
biaurią neteisybę, tad leiskite ke-

Draugysčių reikalai.
IAPVATKŠCIOJIMAS 40 METU LIE

TUVIŲ EMIGRACIJOS JUBI 
.« lejaus.

Spalio 10 d.. 5 vai. vakare 1909 
m. apvalkščiojtmas stribus

K‘ ^t*?p1308 :int Brldgfr 
M>rto. Chieagoje. Apvaikščiojimap

Ant Dk> f Al o Irs m ra 11 Je,gu Uu nepatinka, gali išalkrau-rairaavimo. ytl kitur, S jeigu ir tenai dar ne-
—■■■ 7~ įtinka, tai gali vėl kraustytis, nors

fiekvleną mėnesj.
Pažiūrėkime dabar, kiek naudos 

1 t neša toks protavimas. Nepasida- 
xjjo tau ruimai — kraustykis kitur, 
t^abai gražiai skamba, žmogus, ro- 
loai, butų teip laisvas kaip paukštis, 
Aur nori čia gali pritūpti. Bet persi- 
eraustyt be kaštų ir vargo nėra ga
lima. Už pervežimą daiktų reikia 
mokėti. Reikia teipgi sugaišinti lai-i 
<ą, teip išsikraustant kaip ir atsi- 

‘trausčius. Daug indų tankiai susi
laužo. Naminiai baldai susinaikina. 
->aug daiktų kurie tinka vienoj vie
toj, netinka kitoj. Pakol surasi sau 
naujus ruimus, turi sugaišinti laiką 
ir pavargti bejleškant. Jeigu kam 
y ra malonu pakelti tuos ' visus kaš- 
<us, nuostolius ir vargus, tai žinoma 
yra tai jo ypatiškas dalykas, bet 
naudos nieks iš to ne turi

Verčiant dalyką | kitą pusę, atra
sime, kad savininkas namo, jeigu 
jam kas nepatinka, tai gali sau teip 
pataisyti kaip jam patinka. Jisai ne 
moka raudos, o kaštus pataisymų ap
simoka dešimtgubai. Apart to, sa
vininkas žino, kad j( nieks iš jo 
vietos nevarys laukan, nieks Jkm 
jokio skaudaus žodžio nepasakys. 
Geli jis pasipuošt savo name kaip 
ponas, gali gyvent kaip gyvulys. Tai 
yra jo dalykas.' i

Todėl, kas nori būti ponu savo na
muose, tas perka namus. Mes turi
me ant pardavimo įvairiausius na
mus — ' nuo pigiausių iki puikiau- , 
šių. Kas nori apie viaką daslžinoti, 
tegul ateina ( musų ofisą. Mes ne- 
priverčiam pirkti. Parodome dykai, 
čia paduodame trumpą surašą, kur( 
perskaitykite au atyda.

Pigiai parsiduoda lietuviškas sa 
Hunas geroje“ vietoje, šalę didelių 
llrbtuvių. Gryno pelno atneša j mt 
vesi nuo 8100' iki 8135. Priežastį 
.lardavlmo —nusffpirkimo fermos 
Atsišaukite adi'eeu.

P. Šatkauskas
Cor. 35 ir Morgan0et., Chicago, Iii.

Parsiduoda Balionas, geroje lietu 
vių ir lenkų apgyventoje vietoje. Ar 
tl lietuvių ba^iyčiua Parsiduoda iš 
priežasties Hgęą. Pigi randa. Rašyk 
ar atsišauk asmeniškai:

August Marazšs
4524 So. Wood st, Chicago, III ]

Reikalavimai.

1 Knygų Katai jogas
No. 4 Aiiuma Ir kitos pasakos Guy 

de Maupassant’o, vertė J. Laukis. 
Telpa šios pasakos: L Alluma, 2. Ne
tikri brangieji akmenys, 3. Baimė, 
4. Du maži kareiviai, 5. Dienynas pa
dūkėlio, 6. Mėnesienoje, 7. Vaidulys, 
8. Užšalusio! padangėj, 9; Atsikirti
mas, 10. Vienatvė, 11. Tėvas ir sūnūs 
ir 12. Rožė. Guy de Maupassant yra 
vienas iš geriausių raštininkų pasakų 
iš žmonių gyvenimą Chicago, Ui. 1908, 
pusi. 133. ............................................. 35c

ginu gyveno už kitus, apsivedusius s« 
turtingoms, flita apysakėlė užima 
■kiekvieną jauną vaikiną ir merginą ir 
lė. kaip turtingo prekėje sūnūs spsl- 
Telpa čia sekanti apsakymai: 1. Šun
takiais, 2. Viesulą, 3. Motiejus Bali a. 
4. Laisvės šventė, 5. Juras, 6. Redak-

No. 200 Akie ui aki, dantis už dan- 
4. Juokai viename akte. Perdirbta i* 
vokiško. Chicago, III. 1907, pusi. 29. 
Kaino.................................................. 1Oo

No. 210 Dėdė atvažiavo. Komedija 
viename akte. Pagal lenkišką sutai
sė B. B—a ir M. P—is. Chicago, I1L 
pusi. 62..................................................20cNo. 27 Gyvenimo mokykis. Paraše 

Orison Bvett-Marden. Lletuviškon kai 
bon išvertė K. žegota. Užrašai pag&r 
įėjusių žmonių. Labai naudinga kny
ga. Didelio formato. Chicago, Iii. 
pusi. 235. .... ...4 ....................$1.25
Apdaryta.......................................<1A0

No. 35 Gyvenimo vaizdeliai, suside
danti iš devynių sekanėlų gražių pasa
kaičių: Atsisveikinimas, Vagia. Kas 
kaltas, Gatvės vaikai, Paparčio žie
das, Miško sargas, Signalas, Keleivis, 
Būvio esybė. Chicago, Iii 1902, pus
lapių 99.................«..........................15c

No. 43 Ii gyvenimo lietuviškų Vė
lių bei Velnių. Pasakos surinktos d-ro 
J. Basanavičiaus. Šioje knygoje telpa 
keli šimtai gražių pasakų, apie rojų 
(dangų), čyščių, peklą; apie giltiną, 

| marą, cholerą; apie dvasias (dūšias), 
velniue, jų vaidln’mąsl ir tL Pasakos 
užrašytos tokioje tarmėje, kokioje bu
vo girdėtos. Panevėžy) — pagal tar
mę panevėžiečių; Šiauliuose — pagal 
tarmę šiauliečių; Suvalkų gub. — pa
gal tarmę suvalkiečių; Prūsų Lietu
voje — pagal tarmę Prūsų lietuvių; 
Dzūkijoj — pagal tarmę dzūkų ir tt 
Chicago, III- 1903, pust 470. Popieros 
apdaruose................................... 81.50
Audimo apdaruose. ................... 32-00

No. 44 Išmano atsiminimų. (Bu au
toriaus pa v.) Parašė Dr. Vincas Pie
taris. Spaudon parengė d-ras J. Basa
navičius °’<tųs bljografiškl apipase 
kojlmal ka.-xurių Lietuvos vietų. Chl 
eago, IU. 1905, pusi. 301.................... 7So

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

No. 63 Karės Laukuose. (Kareivio 
atsiminimai.) Parašė Vsevolod Garšln. 
Vertė A. Lalls. Užimanti pasaka iš lai
kų karės maskolių su turkais. Chica
go, 111. 1906, pust 8L................... 20c

No. 226 Gedaus vėliaus, negu nie
kad. Komedija viename akte. Pagal 
lenkišką sutaisė K. B—a ir M. P—is. 
Chicago, 111. 1902, pusi. 43. .......... 15c

No. 257 Kun. Gramu los raštinyčio 
Js. Komedija viename akte. Parašė 
kun. Fr. Hudor. Gražiai parašyta ko
medija, tinkanti perstatymui. CUca- 
go, III. 1906, pusi 14.................... iiėo

r
Reikalaujame agentų visuose mie

stuose rinkti orderius moterų ir vy
rų siutams ir ploščiams (overeoats) 
darytiems sulyg miera, ant orderio. 
Gera mokestis gabiems agentams. 
Rašyk lietuviškai adresu:

Independente Tailortng Co. 
180 Adams et., Chicago,

Reikalingas agentas pardavinėti 1I-* 
k i erų s ( namus. Atsišaukti tarpe 11 

ryto ir 2 vai. po pietų adresu: 
J. Rot>ensweig

W. 43rd st., arti Wallace 
Chicago,- III. .

Pajieškojimai
Pajleškau ___ _________

Kontrimo; Kauno gub., Šiaulių pa
vieto. Papttės voi., Blaklaukio so
džiaus. Pirm vienų metų buvo Cbi- 
cagoje, o iš čia išvažiavo { Pennsyl- 
vanlją. Aš esu ką tik trys mėnesiai 
atvažiavusi iš Lietuvos. Jis pats ar 
kas kitas malonės duoti žinią adresu: 

Barbora Kontrimaitė
50 Bjinker st., Chicago, III.

, Pajleškau savo dėdės Juozapo Šlu- 
pio ir švogerio Antano Lemonalčio, 
Kauno gub.. Šiaulių pavieto, Kuršėnų 
parapijos, žiūrinės kaimo. Taipgi pa- 
j iešką u savo pusbrolio Motiejaus Po- 
nilaičio; tos pačios gubernijos ir 
pavieto, Kuršėnų parapijos, Redekanų 
kaimo. Jie patys ar kas kitas ma
lonės duoti žinią adresu: 

Jurgis Stupuras 
29 Monroe sL, Schenectady, N. Y.

Pajleškau savo draugų Tamošiaus ji*' toks.
Margio ir Franclškaus Miežio; abu Lietuviai, yra daug girdėję terp sa- 
Kauno gub., Šiaulių pavieto, Lygumų kalbant apie darbua Dr. prof. E. 
voi., Stačunų sodžiaus, Franc. Mie- C. Collinso, kuria daugybę ir lietu- 
žis Sakalų sodžiaus. Jie patys ar vi? išgydė nuo visokių ligų; su pa
kas kitas malonės duoti žinią: slgėrėjimu klausosi apie tą mokslo

T. F. Dikšas ’Trą pasakojimus; vienok, kad dau-
3.11 Auburn avė., Chicago, III. gurnas^ klausinėja, kas J1^ toks, (teip

Pajleškau savo brolio L___ ...__
Ripalio 3 metai kaip Amerikoje. 
Pirm lauš gyveno Pawnee, III. 
Kauno gub.. _
miestelio. Jis pats ar kas kitas 
lonės duoti žinią adresui 

Jonas Ripalis 
401 Mecker avė., Joliet,

Pajleškau Sofijos ir Elzbietos 
četaičlų, Kauno gub., Panevėžio 
vieto, Aloiząvos filijos, Vyčunų 
džiaus, pirmiau gyveno Pittsburg, 
Turiu labai svarbų reikalą Jos 
čios ar kas kitas malonės duoti 
nią adrosu:

Peter 
30.i Q 80 -*L,

Paj ieškau savo w____ ____ _
Dalangaskienės. po tėvais Taiserska. 
kuri 4 d. lapkričio išvažiavo kartu 
su kitu vedusiu vyru Stanislavu šik
šniu Amerikon. . Moteris 27 metų 
amžiaus. 5 pėdų augščio, tamsus plau
kai. pilkų akių, smagios minos, de- 
šintos rankos viduriais pirštas trum
pesnis. Ji pasiėmė su savim dviejų 
metų vaiką. Mykolą vardu, taipgi ir 
pinigų. Vyras SL šikšnia 26 metų 
amžiaus, vidutinio ūgio, juodų plau
kų. rudų akių, nešioja akinius, taip
gi nešioja ir barzdą, kalba daug kal
bų. Aou paeina iš Kauno gub., Šiau
lių pavieto,' šlaulėnos parapijos, No- 
tuniškio sodžiaus. T’ J__ _2 ---------------- -
no malonės duoti man žinią adresu: |New Yorice; iš 
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savo tėvo Kazimiero

Papilės voi., Blaklaukio ao- 
Plrm vienų metų buvo Chi-

UI.

vai.

552 ■t,

Žiūrėkite.
Bravoras turi gerų saliunų parda

vimui, gerose vietose. Jeigu neturi 
visų pinigų, tai gausi (šmokestimis 
lengvomis išlygomis. Atsišaukite ar
ba rašykite pas Breving Co. Agentą, 
Washington Inn , 434 Hlgh st, Porth 
Amboy, N. T.

vlmui, gerose vietose. Jeigu 8) 2 lubų kampinis' mūrinis na
mas. 6 pagyvenimai. Lotas 35x148, 
randa 345 | mėnesi. Kaina .... 33700.

11) 2 lubų, puikus medinis namas 
Randa 328 ( mėnesi. Kaina .. 32500.1

No. 262 Mindaugls, Lietuvos kara
lius. Istoriškas pavoikslas 5-se aktuo
se. Lenkiškai parašė Julius Slowac- 
kl. Lietuviškai vertė V. Kapsas (pr. 
V. Kudirka). Chicago, DL 1900, pu* 
l*ptų 86................................................. 25<

No. 286 Pirmi Žingsniai. Drama ke
turiose veikmėse. Parašė Br. Varg
šas. Drama parašyta iš revoliucijos 
judėjimo Lietuvoj. Chicago, Iii. 1909, i 
pusi. 50...............................................  20o

NO.2&5 Piotro Caruso. Vieno veik
smo drama. Parašė R. Bracco. Vertė 
K. Puida. Valksmo vieta Neapolis, 
šių laikų atsitikimas. Chicago, UI 
1908. pusi. 33..............  10<

No. 302 šiaurės Karžygiai. Keturių 
veiksmų tragedija. Parašė H. Ibsen 
Iš rusų, lenkų ir vokiečių vertimų vor 
tė K. Puida. Veikimas atsibūva Nor
vegijos šiaurėje karaliaus Eriko Kru
vinojo Kirvio laikuose. Chicago, IU. 
1908, pusi. 77...................................... 25c

15) Mūrinis n-jnas 2 pagyvenimai, 
9 ruimai. Kaina .........  82000.

23) Mūrinis namas, 6 kambariai, 
arti musų bankos. Kaina .... 81500.

51) 2 lubų mūrinis namas. Krau
tuvė su 4 ruimais ir 2 pagyvenimai 
po 4 ruimus. Btaldas. Kaina 84500.

52) 8 ruimų mūrinis namas, 2 pa- 
——«—.  Lotas 83xl<7

Kaina 82300.

_ __ ______ 56) Pulkus’3 lubų mūrinis namas.
Senio sūnūs CyprljonaR 3 pagyvenimai po 6 ruimus su mau- 

*’ dėlei, su t mm dykloms ir 6 ruimų gražus mūrinis
>_x ... 1---- **-•>- —•--*-* Raudos neša 857

.................. 86700,

57) Labai gražus mūrinis namelis, 
— ~~------------------- * “ Ušpa-

8~2OOO.

60) 6 ruimu mūrinis namas. Lo-
♦•n 25x1*5. Kairia .................. 81200.

61) 6 ruimų mūrinis namas. Lo
tas 27(4x127^. Kaina ...... 82100.

73) 2 lubų mūrinis namas.

Arti

vyrą pasakojimus; vienoj

kaip kiekviena tauta gfeį.o a utuaBiiu* į -oi) 5 ruimy murin 
Benedikto «ai«). paiiryžofne pranešti gyvenimai. Kampinis.
Įm.HVAU Dr. Collins iš paėjlmš yra lietu- pėdas, arti Halsted st 

Iš vy*- Jo dėdukas 1814 metuose, Iš 
Telšių pavieto. Sėdos Lietuvos atvyko ( Angliją, vadinosi 

— 3 ma. Kalinžkas. P „ 
prasisiekė ir “biznio" <------ - - * “•*
pino pravardę ant Collinš ir teip va-1 namelis užpakalyj. 
-------1-------- ________ -^,1----- -— — 1.--------- - -------- 1 
taras Edvardas C. Colltjjs, kuris ir] 
yra gimęs An 
universitete n 
rlaus medicint 
Anglijos, kai pi 
tins, buvo išsi 
pedlcija l Au.«_________.
darbus karalteh*1 yičtoriS, 
jo su aukso medautum. < 1 
sirgimo karaliaus Edvardo, — — 
buvo kviestas ir važiavo j Londoną 
kame ir labai daug ptl................ ..... ..............
karaliaus išgydymo. Ku... gyvenimai po 6 kambarius,
karalius Humboldt, per anarkistą bu ,5xl36 -|22 ?rtl
vo nužudytas, tad našlė (gavo širdies Kajna ..........................  ■.
ligą, o Josios Išgydymui i( buvo šauk

ri moksli n-

No. 331 žilė galvon —- velnias vuo- 
dsgon. Komedija viename akte. PA 
gal lenkišką sutaisė M. P—1*. Chi
cago, Iii. 1902, pusi. 3L.................. 10c

No. 381 Gyvybė (kantatas) ir kitos 
trumpos poėmos. Prirašė Jonas VU- 
koška. Telpa čia eilės: Gyvybė, Iš
tvirkėlis, Vylius, 3 sonetai, Proverbal 
ir Jautimai. Chicago, IU. 1907, pus
lapių 41............  IBo

IH. | dinos! mumžinomas vėliausias dak j I mėnesj. Kaina

Pu
pa

ii-

Jacobs
So. Omaha, Neb.

pačlos Viktorijos

IIjoj Ir išėjo Ozfordo 1 . _______ _ ________ ________,
kalą, su f pirmo sky aukštas ponamis ir viškai.
e atsižymėdamas. Iš KaJyJ« staldas. Lotas 27(4x127H pė- 
aaftaras E. C. Col

‘tas su moksliška ex
uš moksliškus

1, apdovano-
Vėlesniuost

,j, ne karty

(Įsidėjo prie
taip Italijos

das. Kaina

25x135. 
Kaina

Lotas 
parko 
32500.

vo nužudytas, tad našlė (gavo širdies 
ilgą, o josios Išgydymui i f buvo šauk-j 
tas Dr. Collins, už ką ordinais likosi cnx » ___

R"d* »“ K,la*
daug jaunų amerikonų medicinoj be--- 
profesorJaudamas tikrais genijais p. 2Šxf25 RAnda |21
darė. » _

Kad savąranklškai galėtų liuobiau .................................................
mokslui atsiduoti ir tąm visą laiką r-- -.........................

"• .plintaSAVO VATU U Institutu, KUrlS V&din&Sl &q 1 ar 1 114
Kas apie juos žl-1 Collins New York Medicsd Institutas, 

_ ____  IT. . ____ j; iš kurio broliai lietuviai,
Kanstantinas Dalangaskls daugybės apturėjo sveikatą, pagar-

Washington st. New Britaln, Oon. sėjo savo gerais darbais terp vien-
I genčių, be paliovos sutelkdamas kiek-
ijleškau savo brolio Juozo Pau- vienam pagelbą. Z.;—: L 1.1 
kio. paeinančio iš Suvalkų gub., parašė ".Vadovas ( Sveikatą’ 
aviškio pavieto, žaliosios gmtno, vlams. 

Andriškio kaimo. T‘ ~ \
Genome St. Louis, Mo., palikau J( 
dirbant siuvėjo darbą ir nuo to lai
ko nežinau kur jis yra. Jis pats ar 
kas kitas malonės duoti žinią adresu:
1S5 81..^°“3 232.- 8.0 LIETUVIŠKAS ŠIUPINYS

rtMcl^o. <» UtuvUkl fokl.1: Suktinu. N^y.,|pi^ ,^1‘<>A“bu™ i«.
Aguonėlė chorui su pritarimu piano; 1Pajleškau Jokūbo Naujokaičio iš Klumpakojis ir Suktinis pianui; due-

Suvalkų gub., nuo Virbaliu. Pirm 6 ‘
metų gyveno Pittsburg, Pa. Jo ama
tas

No. 67 Lietuviškos pasakos Įvairios. 
Surinko Dr. J. Basanavičius. Dalis I. 
čia telpa 141 labai gražių, juokingų, 
išmintingų i: žingeidžių pasakų. Chi
cago, Iii. 1903, pusi. 280.............  31-25
Drūtai apdaryta............................. 31A0

No. 68 Lietuviškos pasakos įvairios. 
Surinko Dr. J. Basanavičius. Dalis II. 
čia telpa 205 labai gražių ir juokingų 
pasakų, bovijančią kiekvieną skaity
toją ir klausytoją ir labai naudingos. 
Chicago, Iii. 1903, pusi. 330.........  81-25
Drūtai apdaryta. .... t....... 81-50

No. 69 Lietuviškos pssakos (vairios. 
Surinko Dr. J. Basanavičius. Dalis III. 
Čia telpa 202 dar gražesnės ir juokia- 
gesnės pasakos. Chicago, III. 1904, 
pust 333.............................................8L25
Drūtai apdaryta.............................81-50

No. 70 Listuviškoa pasakos (vairios. 
Surinko Dr. J. Basanavičius. Dalis IV. 
Chicago, 111. 1905, pusi. 299. tioje da
lyje, teip kaip ir pirmesnėse dalyse 
Dro. J. Basanavičiaus surinktų pasa
kų, telpa keli šimtai užimančių ir juo
kingų pasakų. Kiekvienas, nusipirkęs 
iš paminėtų knygų I. II, III ar IV 
dali, turė^ per visą savo amžių neiš- 
semamą pasakų turtą.................81-20
Drūtai apdaryta.............................81-50

Ne. c71 Laikrodininko atminimai. 
Pasak Erkman-ėatrijaną sutaisė S. M. 
Paveikslas iš Napoleono I paskutinių
jų kariavimų. Chicago, III. 1907, pus
lapių 44................................................. 1So

No. 76 Maxim Gorklj. Pasakojimai. 
Ii rusų kalbos vertė A. L—ii. Turi
nys: Giesmė apie sakalą. Nenaudėlis, 
Makaras čudra. Rudenyj, DviėeMmts 
Šeši ir viena. Chicago, III. 1906, pus
lapių 103............................................... 25c

No. 397 Keptos kančios. Eilės. Pa- 
raše Liepukas. Chicago, IU. 1909, puą> 
lapių 28............    10o

No. 436 Revoliucijos dainos. Sur» 
klotos iš visur 24 d.dnoa naujos ga
dynės iš revoliucijos atbalsių. Chlcar 
go, I1L 1908. pusi. 80.................... 1$c

No. 442 Svajus arba vaizdas siek 
mo augštybėa Tragedija-poėma. Pali
ktuose aktuose. Parašė Jonas ViskoA- 
ka. Yra fantastiškas piešinėlis, para
šytas sceniškoje formoje. Chicago, II. 
1907. pusi. 135.............................. t..

No.471 Akyvi apsireiškimai svietai, 
kuriuos žmonės nuolat žiuri, bet jh 

gerai nesupranta. Su 7 paveikslėliai. 
Labai naudinga knygelė tiems kur ) 
nori sužinoti, iš ko darosi žaibs , 
griausmai, lietus ir sniegas. Kas yrį 
debesiai, ant ko jie laikosi ir tt Chi
cago, Ui. 1894, pusi. 79................... 25c

t;"fl

2 pa- 
Lotas 25x 
.... 32400.

,81) 2 pagyvenimų medinis namas. ----- --------- - - — KjU 
82250.

89) Pulkus trijų lubų mūrinis na 

lotas šalyj ui . ..7. 36000.

1 lotas ant 34 st., 25x125. 
................ 8500.

aht stulpų. 10 
Kaina 81750.

namas, 2 gyve- 
Lotas 25x150. 

.............. 82300.

91) 
Kaina

. 93)Apart kitko jis ir rujnin. 
‘ ‘ j” H«tu-

Nors trumpą, bet miela bi- 94) ; 
Pirm 7 metų gy-1 ographlja^ y MedicaĄ Institute.

yra siuvimas. Jis pats ar kas ki- 
malonės duoti žinią adresu: 

Jonas Didžiulis
N. Ohio st. Los Angeles, Cal.

Pajleškau apsivedlmul lietuvaitės, 
nesenesnės 28 metų, mylinčios sp- 
švietą^ir dorą, taipgi laisvą gyveni
mą. Merginos malonės atsišaukti že
miau paduotu adresu, o atMfcgmas 
bus suteiktas kiekvienai. Apie toli
mesnes informacijas laišku.

M. F D.
Box 98, (Corbon Co.), Bear Creek, 

Mont.
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Pajleškau savo giminaičio Jono 
Mosgerio, Kauno gub., Šiaulių pa
vieto. Akmenės miestelio. Metai at
gal gyveno Indiana valst. mieste In
diana Harbor. Turiu labai svarbų 
reikalą Jis pats ar kas kitas malo
nės duoti žinią adresu:

A. J. Mosger
Virginia Motei, R. 17, Vlrginla, Mlnn.

825.00 ATLYGINIMO.
Tam, kuris duos žinią apie mano 
brolj Mikolą Noreiką, kuris apie 7 
metai atgal gyveno 80. Omaha, Nebr. 
Jis paeina iš Kauno gub , . Šiaulių 
pavieto, Sakinos parap., Ketoediškių 
kaimo. Turiu prie jo labai svarbų 
reikalą. Jis pats ar kas kitas malo
nės duoti kuonogrelčlauslal žinią 
resu:

Anton Noreika
So. 15th st., Sprlngfield,1900

ad-

111.

Namine Mokykla.
Ctramatika anffMkot kalbos moky

tis be mokytojo (apdaryta).. 81.00.
Vaikų Draugat arba kaip mokytis 

skaityti ir rašyti be mokytojo.. 15c.
Naujas Budas mokytis rašyti be 

mokytojo ........................................ 10c.
Aritmetika mokytis rokundų be 

mokytojo (apdaryta) .................. 35c.
Pinigus siųskite per Money Order 

Šiuo

Box

adresu:
P. MIKOLAINIB, 

62, New York City.

I' MOKYKLA ŠOKIŲ
Prof. Julius S. užtikrina, kad išmo

kys šokti kiekvieną jauną ar seną. 
Išmokina valcą 6 rųšių ir taip kad 
gali drąsiai eiti Šokti publikoje. Taip
gi išmokys ir kitus šokins su 6 va
karais už 83.00. Kas moka vaikščio
ti, tas gali išmokti ir šokti. Kas 
nori mokytis tegul ateina ( Jono Paū
gės svetainę, 1900 -Union 8(4 kampas 
19tos, arti Halsted, Mokinama kas 
itamfnkas ir pėtnyčioe vakarais.

Aguonėlė chorui su pritarimu piano;

tas sopranui ir tenorui | iš operetės 
“Kamin. ir Mal ”. Prie šokių yra 
paaiškinimai kaip juos šokti. Kaina 
81.00. Gaunama pas kompozitorių.

M. PETRAUSKAS
3327 Lowa ava., . Chicago, III.

Uklninkystel Zemčs.
Pasiturinčiuose Rock Jsland-Frtsco 

Valsčirose Texas» Oklahoma, New 
Mexico, Kansas, Arkansaa ir Mlseourl 
yra daugelis tūkstančių ąkrų derlin
gos gerai drėkinamos žemės, šitie 
akrai laukta TAVĘS juos Išdirbti. 
Mums linksma mis pagelbėti ener 
glškam praktiškam žmogui be skir
tumo tautybės sužalti gerą vietą, 
šituose valsčiuose padėjimų aprašy
mai atspausti vižokjose kalbose ir 
lengvai suprantami reikalaujant bus 
pasiųsti apmokėta krasa. Adresas:

C. B. Schmidt, Room 1100 La 
Sullė Station, Chicago, III., arba 
Room 1100 Frisco, St Louis, Mo.

FIRMOS! PARMOS
rlkos Lietuvių'1 Fafmerių kolionijoj, 
kurioje gyvena Jau ^augelis lietuvių, 
žemė lygi ir gera, ne akmenuota ir 
ne balos. Puikiausia vieta žmogui, 
jieėkančiam geros ir nebrangios že
mės. Galima gauti lengvomis išmo- 
kestimis; relkhp- (nMIkėtl mažą dal(, 
o kitą galima jšmjkėti per daugel] 
matų. žemė derlinga, auga visokį' 
javai: kviečUi, ucugtid, vasarojai, bul
vės ir kiti. Yrą, žemės pagal upes ir 
ežerus, su toklkis-pht laukais kaip 
ir Lietuojo, todėl męs ir vadiname 
tą žemę Naująją Lietuva. JI guli 
vakarinėje dalj'fs Michlgano valsti
jos, nepertoll ovą £hicagos, šalę pa
vietinio miestelio Mantstee, Mlch. 
žemė parsiduoda dabar po 88.00 aks- 
r s ir brangiau. Norėdami daugiau 
dasižinott ar apžiurtu tas žemes, at
važiuokite ar susldešklte au manim, 
gyvenančių ant tu žemių, šiuo adresu:

Antan Kiedft, 
Peacockį Mlch , Lake Co.

Persikraustymas.
Daug žmonių yfa tokių, kurie tu

rėdami gana pinigų nesiperka sau 
namo, vėlina samdyti ruimus, nes gal 
nešino to. kad nusipirkęs sau namą 
turi visada ant vietos gyventi, o ka j 
ds KFveni paraudavo tuose ruimuose. I

Mūrinis namas 
Randa >18.

2 lubų mūrinis 
po 5 ruimus.

95) 
venimal.

3 lubų mūrinis 
Randa 847.

namas, 6 gy- 
Kaina >4700.

>6) 2 lotai. '50x150 pėdų ant 33 
......... 31600.

98)
ruimų, lotas kampinis 31x147
Kaina .. . ....................................

Du mediniai namai 5 ir 4 
pėdų. 

32000.

99) 2 lubų mūrinis namas, 
gyvenimai po 8 ruimus, su 
naujausiais {taisymais. Garu 
domus. Namas 25x72 pėdų. 
27%xl25 pėdų. Akmenų priešakls. 
2 lubų mūriniai staldai. Randa 365. 
Kaina ......................................... |6600.

2 pa- 
visats 
apšil

imo tas

101) 2 lubų mūrinis namas. Sto
ras ir 3 pagyvenimai, po 4 ruimus. 
Lotas ‘
reikia

25x82. Randa 327. ii 
įmokėti tik 31400. Kaina

kalno 
>2850.

No. 90 Olltlpa. Graži apysaka iš 
laikų savitarpinės karės 'šiaurinės 
Amerikos indijonų. Vertė A. Olšev- 
skls. Antra pataisyta laida. Chicago, 
III. 1906, pusi. 95............................. 25c

No. 97 Pamokslai išminties Ir tei
sybės, išguldlnėti galvočių visų am
žių Lietuvos valkeliams. Parašė kun. 
Tatarė. Trečia laida. Čia telpa 138 
juokingų, bet išmintingų Ir pamoki
nančių pasakaičių, mokinančių doros 
ir išminties. Chicago, III. 1899, pus
lapių 183..............................................lOe

102) 
vietoj, 
namls. 
Kaina

103) 
25x135.

2 lubų mūrinis namas 
4 pagyvenimai.

Randa 345.

geroj
Aukštas po 

Lotas 25x125. 
.........  32750.

Geras lotas ant Halsted st
Kaina ...............  31000.

104) 6 lotai ant Union avė. arti 33 
gatvės.
31000 ar

Iš kalno reikią (mokėti tik 
mažiau. Kaina 33250. 

lubų mūrinis namas (dvi- 
I pagyvenimai po 4 ruimus. 
1 lotas 30^x147. Randa 340. 
...................................... 33950.

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

A.Oiszevvski
3252 S. Halsted St.

105) 2 
gubas) 4 
Kampinis 
Kaina

Vincas Pūkas
Vincas Pūkas, ' 

liaujantis agentas 
aplankys lietuvius 
Kansas valstijas, 
lankys galite prie

Lietuvos” ke- 
ėiose dienose 
Oklahomos ir 
Kur jis atsi- 
jo užsirašyti

laikraštį “Lietuvą” užsimokėti jam 
prenumeratą ir teipgi duoti pini
gus ant šifkorčių ir išsiuntimo 
krajų. Mes už jį atsakome.

.A. OLSZEWSKIŠ, 
“Lietuvos” Išleistojas.

i

No. 472 Apsireiškimai atmosferoj 1 
arba meteorologija. Pagal profesort | 
Vojeikov’ą nutaisė šernas. Aprašo, i 1 
ko susitveria ore žaibai ir griaustiniai, 
nuo ko atsiranda ant dangaus 
rioa šviesos ir šešėliai, ir daugyb I 
kitų (vairiausių ore apsireiškimų. Pis > 
čia! ir labai suprantamai paaiškinta, 
kaip galimą sužinoti oro permainas .1) 
daug kitų (domių dalykų. Kiekvižr 
nas aprašymas, aiškesniam supratb 
mul, parodytas ant paveikslo. Norint 
tiems arčiau susipažinti su oro ypa^ 
tybėmls, verta perskaityti. Cbi< 
IU. 1907; pusi. 23š........................ ..
Apdaryta. ..

No.98 Pragaro atgijimas. Parašė 1 L. Tolstol. vertė Z. A. Kritiškas pie
šinys dabartinės draugijos tvarkos, 
alegoriškai parašytas. Chicago, III. 
1908, pusi. 22..................................10c

No. 100 Pasaka apie kantrią Aleną, 
dukterį turkų ciesoriaus Antonijaus, 
kurt per 22 metus vaikščiodama po 
svietą, daugybę bėdų ii vargų išken
tėjo. Antra laida. Iš lenkiško vertė 
A. Olševakis. Chicago. III. 1902, pus
lapių 66...........v................................20c

No. 103 Pasaka apie Adomą Ir Jla- 
vą. Priedas prie Nulyginamosios my- 
thologijos. Parašė Paul Lafargue, pa
gal vokišką vertimą lietuviškai sutai
sė P. Mtškink. Chičago, III. 1908, pue- 
lapių 31.................................................10c

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

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

No. 130 Revoliucijos žmonės. Para
šė A. Nlemojetvskl. vertė K. Puida 
torius, 7. Paukštis. 8. Ponas Jėsus , 
Varšuvoje. Knygelė (domi kiekvienam. , 
Chicago, Ui. 1908, pusi. 76.............  20c

♦10.

No. 473 Apis žemę Ir kitus. svietsąL, 
jų buvj ir pabaigą. Pagal Hellperną, 
Falbą ir kitus sutaisė šernas. Aprašą 
kas yra žemė, iš ko ji susideda, am 
ko laikosi ir kaip sukasL Kas yra 
lė, žvaigždės, mėnulis, planėtos, ko
metos ir kitos retai matomos žvaigž
dės. Bu 30 astronomiškų paveikslui 
Yra tai vienatinė knyga, iš kurioą 
žmogus tikrai gali apsišviesti. Chicat- 
go, III. 1896. pusi. 255. 766
Tą pati apdaryta. ........................... 81.00

No. 480 Biologija arba mokslas apie 
gyvus daiktus. Pagal profesorių Nu» 
haumą sutaisė šernas. Mokslas, ko
kiu budu radosi gyvi sutvėrimai ant 
musų žeaiės' kaip jie vystėsi, pradfr 
jus nuo nažų vabalėlių, iki daėjo Ug 
paukščių, žvėrių ir paties žmogaus. 
Su paveikslėliais. Chicago, III. 1901, 
pusi. 147................................................4<te

No. 490 Dvi Kelloni j Tolimą šiau
rų. Sutaisė' S. Matulaitis. Labai žiu)’ 
geldus ir naudingas aprašymas iš ke
lionės | šiaurės poli ūsą. Chicago, I1L 
Kaina....................   20e

No. 507 , Gamtos Istorija Pagal t 
vertė Dr. A. Bacevičia. Knyga su J ' 
geliu vabalų, šūvių, žmonių, nr 
Ir akmenų paveikslėlių; trumpai* . 
klai ir suprantamai išaiškina ga J | 
istoriją, ypač tuos dalykus, i kuri 
žmonės žiuri, bet jų gerai nesupras 
Chicago, III. 1903, pust 209............|

No. 508 Gamtos pajiegosAr kslp'rtf / 
jų naudotis. Pagal Bitneij sutalsA 
šernas. Svarbios moksliškos vertX 
knyga, su daugybe paveikslų Jvaij 
mašinerijų ir kitokių prietaisų i n< 
dėjimui gamtos pajiegų. Chicago, P 
1904, pust 238...............................    sį

No. 516 Iš kur atsirado musų nan»' 
nlal gyvuliai ir auginami augmenys 
Pagal i^onkovičių sutaisė šernas. 3 
paveikslėliais. Chicago, III. 1901, pd 
lapių 73...........................................  M

No. 134 Sidabrinis kryželis arba dai
lidė II Nazareto. Apysaka iš laikų 
kankinimo Kristaus. Eugenijus 8ue. 
Vertė J. Laukis. Chicago. Ūl. 1906. 
pusi. S X. (bitą knygelę Vilniaus vys
kupas uždraudė lietuviams skaityti.) 
Kaina............ ............. ....... 6Oo

No. 185 toogus nepiluėkls. Vertė ii 
j v-p»ko N erų Laimi graži apyuakė- 

‘ varginga mergina ir įsūnio-

No. 525 Kaip gyvena augmenyf 
Pagal Lunkevičių ir kitus sutaisė šf 
nas. Su paveikslėliais. Yra tai ap| 
šymas apie (vairius musų žemės a nė 
lūs, jų sudėjimą ir atmainas, gyvll 
plėtojimąsi nuo pat menkiausių psl 
dalų iki didžiausių ir tobuliausių. Cft 
cago, IU. 1901, pusi. 129.....................A

Na. 526 Kada ir kokiu budu evletB 
sutvertas. Parašė Prof. Dr. M. 
Meyer. Iš vokiečių kalbos vertė ■' 
Ugandos. Aprašyta, kokiu budu ti® 
riasi dangiški kūnai ir kaip musų <■< 
■mė susitvėrė, teipgi, kokiu budu at* 
rado ant jos gyvybė. Su paveikslais. 1 
Chicago, III. 1906, pual. 140............. 35a 4
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. No. 627 Kada Ir kokiu būdu gali karalystės, kunigaikštystės, reapubli- 
* vi eta* kada nors pasibaigti. Parašė ko* ir tt Klek kurioje žemėje yra 
Prof. Dr. M. Wt|b.Mi 

aprašyta svieto paba

_______ ___..... B vokiečių gyventojų; kokie jų tikėjimai, kalbos, 
kalbos vertė J. Ilgaudas. Knygelėje' P*P»očlal, užsiėmimai, pramonės, iš- 
aprašyta svieto nebaigs. Kas nori aš- darbiai, ir tiesos; kokie miestai, su 
uiltaoti, kada ir kokly, budu gali aria kl®k gyventojų, fabrikų, pramonių; 
tas išsibaigti, žagui perskaito šitų k«r kokie oęal: šalčiai ar karščiai, 
knygelę. Chlcago, 11 L, 1906, pusi. 135 ^ųa ar giedros; kur koks ilgi* die- 
Ka^a.___________W -- ---------- - -

W s* .
Ne. 546 Nemrteml priešai Ir drau

gai žmonių. PagdĮ Bitnerj sutaisė šer
nas. Aprašymas’ smulkiausių bakteri
jų, gimdančių visokia* liga* pas žmo
nes, Jų susekimas, | vystymusi ir tt 
Su paveikslėliais. Chlcago, III. 1905,( 
pusi. 113................ - . ........................

no* la nakties. Knyga didelė 6x9 co
lių. ant geros standžios popleros spau- 
dlnta. Chlcago. III. 1906, pusi. 469. 
Kaina...............................................82X0

Ta pati apdaryta audimo apdaruose, 
parašai ant nugaros ir šono.........82.50
•No.655 Istorija abelna. Dalis L

ąrv-’* Nuo ®®al««8ių laikų Chlnljos — 2800 
* m. pr. Kr. iki galutiniam išdalinimui 

. 1 imperijos Aleksandro Makedoniškojo
No.648 Ora», Vanduo, ėvlesa Ir 81-1 m- VT.

tam.. l»keUa Prot. Bloch
▼lų; typus kunigų ir kareivių. Hiero- 
glirus Akkady rašto ir tt. Chicago, I’L 
1904, pusi. 498.................   81X0
Ta pati tvirtuose apdaruose. ... 81-25

taisė šernas. Visiems suprantamai ap
rašyta ypatybės chemiško ir fiziško 
proceso, aiškesniam parodymui kurio 
yra daugelis tam tikrų paveikslėlių. 
Chlcago, UI. 1907, pusi. 138.......... 40c

No. 657 istorija Suvienytų Valstijų
No. 566 Senų gadynių Išnykę gyvi šiaurinė* Amerikos nuo atradimo ir 

sutvėrimai. Pagal Hutchinsouų sutaisė ‘ dar prieš atradimų Amerikos iki 1896 
Šernas. Su paveikslėliais. Aprašo se- m. Aprašo, kaip Kolumbas atrado 
niausiu gadynių įvairius sutvėrimas, Ameriką, kokie čia tada žmonės gy- 
gyvenuaius ant žemės dar prieš atsi- veno, kokie žmonės pirmiausiai iš 
radimų žmogaus. Šiandien tų šutvė- Europos pradėjo plaukti | Amerlkų, 
rimų kunus žmonės, kasdami gilius , kokio* karės buvo, už kų kariavo ir 
šulinius, kanalus, arba imdami iš še- į kokiuose metuose; kiek buvo prezi- 
mės anglis, randa giliai palaidotus še- dentų, kokie ir kiek kuris gero šiai 
mėje. Tūlų sutvėrimų atrado člelus,; šaliai padarė. Prie galo knygos telpa 
_____ JS__ą__  ..ILI.i._ ūi.trlnątriii V.l.fH" V11H

labdarybė ir III. Buržuazų labdarybė. 
Chlcago, IU. 1908, pusi. 36. ,... 10c

No. 925 Moteris ir jos vieta žmoni
joj*. Parašė J. Laukis, šitų knygelė 
aiškina moterų klausimų, todėl yra 
akyva perskaityti moterims ir vy
rams. Kalbėtojai joj* atras sau daug 
medžiagos. Chlcago, Ui. 1908, pusi. 47. 
Kaina. ...................  .... .... 15c

No. 946 Priedelis prl* klietuviško 
klausimo. Raštelis gvildenantis lietu
vystės reikalus po valdžia Rusijos ir 
po jtekme lenkystės. Chicago, DL 
1905, pusi. 38. .... ........................... 10c

No. 970 Tautiško* Politiko* Knygy
nėlis. Telpa čia Rusijos policijos vieš
patavimas, persekiojimas ypatos lais
vės, draugijų ir susirinkimų, laisvė* 
žodžio ir sužibta, ir kame išganymą* 
Chicago, 111. 1907, puaL 47..........1Pž

No. 1102 Auginimas Ir tnaltinlma* 
mažų kūdikių. Parašė Dr. J. Kulia 
Chicago, Iii. 1907, puaL 28. .... 10c

PIRMA LIETUVIŠKA RANKA AMERIKOJE
3252 SOUTH HALSTED STREET, Kampas 33Cios, CHICAGO, ILL

A. OLSZEWSKIS, Savininkas.

nesugadintus kunus, užklotus kelioli
kos sieksnių storio žemės eile. Jie 
yra šiandien išstatyti (vairiuose mušė
juose, iš kurių žmonės mokinasi pa
žinti, kaip sena yra musų žemė. Mok
slinčiai, pagal storumų ir senumų že
mės sluogsnių. kuriuose tų sutvėrimų 
kunus randa, gali spręsti, kaip sena 
yra musų žemė ir kaip seniai žmogus 
ant jos atsirado.. Chlcago, Iii. 1900, 
pusi. 370. 
Apdaryta.

Suvienytų Valstijų Konstitucija, kuri 
yra reikalingiausia žinoti kiekvienam 
žmogui, gyvenančiam Šioje šalyje. 
Chlcago, III. 1896, pusi. 364........... $1X0

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

No. 1135 Hygiena arba mokslą* api* 
užlaikymų sveikatos. Pagal Berneeų, 
D-rų Noll ir kitus sutaisė šernas. Kas 
Jų- su atyda perskaitys, pataikys ap
sisaugoti nuo visokių ligų, užlaikyti 
člelybėje savo sveikatų, pailginti sa
vo amžių ir užauginti sveikus Ir tvir
tu* savo valkus. Chicago, Iii. 1897, 
Pust 133................................................36c

No. 1140 Išsivystymas vaisiau* gy
vūnų. P;.rašė Dr. J. Kulis. Bu dau
geliu paveikslėlių iš embrioUogljo*. 
Chicago, III. 1907, įusl. 21. .... 10c

•1X0

Paėjimas organiško svieto.

» __ V ' •
T

^!S!^==s^s=sa^BS^ss^^^ g 
išguldytus lietuviškai. Prie kiekvieno 4 
angliško žodžio kabėse^^pridėta 
tarmė, kaip žodžius an^Hu tarti, 
teipgl kiekviena* žodi* paženklintas 
kursyvom* literoms prie kokio gra
matikos skyriaus Jis priguli. Knygos 
formatas 6x9 colius. Gražiais drūtai* 
apdarais, nugara ir kampai drūtos, 
gražios moroko skaros, šonai audimo^ 
ant nugaros parašas aukso 11 taroms, 
lapų kraštai marmuruoti............84X0
Ta pati knyga popleros apdar. 83X0

No. 1420 Tikyba ar mokslas. TikA 
Jlmiški, moksliški ir drauglškal-poik 
tiškl tyrinėjimai, surankioti I>ro X 
šliupo. Antras pataisytas ir padidin
tas spaudimas. Chlcago, III. 1901. pus- . 
lapių 211.............................................. ste,

No. 1428 
piežių Pijų 
go. Antra 
Kaina. ....

Vaišės Kristau* paa pe
ik, Parašė Viktoras Hu 
laida. Chlcago, m. 1907.

...................................  lOo

No. 1498 
surinktas iš daugelio svetimų saptf

Ll«tuviška* Sapnlnykae

kai - eglptiškų sapnlnykų, su aprašy
mu planetų atspėjimo ateities. Ge- ♦4 
riausiai išguldo visokius sapnus, ko
kie tik žmogui prisisapnuoti gali. Chi
cago, III. 1895, pusi. 205.................. 50o
Tas pats drūtai apdarytas...........65v

Nu 1457. Dangau* Augštuma* Ir 
žmogau* Senumas; Anykščių šileli* 
ir daugelis naudingų žinių. Sutaisė 
P. M. Pusi. 112.................................15o

ŠITA B ANKA skolina žmonėms pinigus pirkimui namų ir lotų mieste Chicagos nuo ma
žiausios 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 iimokesčių.

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

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

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

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

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

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

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

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

dien nuo 8 valandos ryto iki 9 valandai vakaro, o ned^dieniais ir šventomis dienomis nuo 9 
valandos ryto iki 9 valandai vakare. I

Olszewskis pats Bankoje būva šiose valandose: 1
šiokiomis dienomis: A •

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

Nuo 11 valandos ryto iki 4 valandai po pietų.
Panedėliais: .

Nuo 8 iki 9 valandos ryto , iki 1 valandai po piety ir
Nuo 8 iki 9 valandai vakare.
Norintieji su patim Olszewskiu asmeniškai (asabiškai) pasimatyti malonės kreiptis augs-1 

čiau nurodytose valandose.
GYVENANTI tolymeshiuose miestuose kreipkitės prie musų laiškai* adresuodami.

A. OLSZEVVSKI
3252 SOUTH HALSTED ST. CHICAGO, ILL

■ - --if-JJ!-------F

f No. 553
Pagal Bitnerj sutaisė Šernas. Knyga 
didelės moksliškos vertės. Ji aprašo 
tvėrimus! viso sutvėrimo ir visų gam
tos sutvertų daiktų; parodo, pagal se
niausius ir giliausiu* žemės sluogs- 
nius, daug milijonų metų atgal gyve
nusius ant žemė* augmenis, vabalus, 
žvėris, paukščius ir tL Su paveikalė- Į 
liala. Chlcago, I1L1905 pusL 137. 35c

No. 569 Svieto pabaiga. Iš rusiško 
vertė Pr. Siūlelis. Kas nori atsišino- 
ti, kada bus svieto pabaiga, tegul per
skaito šių knygelę. Chlcago, 111. 1902, 
pusi. 3L..............*........................... 10c

No. 658 Istorija Chicagos Lietuvių, 
jų parapijų Ir kun. Kraučuno prova su 
laikraščiu “Lietuva", buvusi balan
džio mėnesyje 1899 m. čia telpa ap
rašymas: kiek lietuvių yra Chlcago- 
je, kiek lietuviškų draugysčių, su ko
kiais vardais ir siekiais; chronolo
giška peržvalga Chlcago* lietuvių dar
bų nuo pat čia jų atsiradimo iki pa
baigai 1900 metų; istorija Jų parapi
jų ir prova kun. Kraučuno su “Lie
tuva". Chlcago, 111. 1901, pusi. 580. 
Kaina.......................... i ........ >1X0
Apdaryta............................................11-50

No. 1167 Koks privalo būti vilkų 
auklėjimas? Raukius raštę., parašytų 
D-ro J. šliupo. Chicago, m. 1908, pus
lapių 9L..............................................25c

No. 1176 Pamatas Visokiai Refor
mai. Vadovas sveikatai, turtui ir lais
vei. Populiariškas raštas apie klausi
mų valgybos. Parašė Otto Carųue. 
Su -raštininko leidimu vertė J. Laukis. 
Knygutė nurodo, kad mėsa ir kal-ku- 
rie kiti, telp pavadinti dilginanti val
giai yra netinkančiais žmonėms mais
tais. Chicago, UI. 1907, pusi. 113. 80c

No. 1515 Nauja* pilna* Orakulas 
arba knyga bortų, monų ir visokių pa
slapčių ir praktiška C. C. 8t Gerinai n 
Delnažinystė, su paveikslėliais. Su
rinko ir išguldė iš svetimų kalbų J. 
Laukis. Yra tai didžiausia ir praktiš
kiausia monr knyga, burtų ir delną- 
žinystės mokslo. Formatas 6x9 co 
liūs, ant viršaus apdarų ko tori uotas 
paveikslas burtininko ruimo. Chiea- 
go, 111.1904, pusi. 412. 
Apdaruose. ................

82X0
83.00

No. 678 Lietuvių Patėviai Mažoj* 
Azijoje nuo senovės iki Jie pateko po 
valdžia Persų. Parašė Lietuvos My
lėtojas (Dr. J. 611 u pas). Knyga turi 
283 puslapiui ir 4 dideles mapas, pa
rodančia* vietas, kur senovėje gyve
no lietuvių pratėvlal. Aprašo lietuvių 
padėjimų dar 809 metų prieš Kristaus 
gimimų. Chlcago, ui. 1899. .... 60a

No. 1209 Angliško* Kalbos Vadovė
li* tiems, kurie nori trumpu laiku pra
mokti angliškai susikalbėti £asdleni
niuose reikaluose. Sutaisė J/ Laukia. 
Antra pataisyta laida. Chicago, III. 
1908, pusl^90................................... 25c

No. 1521 Paslapty* Magijos bei Spi
ritizmo šviesoje mokslo. Pagal sve
timu* šaltinius lenkiškai sutaisė F. J. 
Lietuviškai vertė J. Laukis. Yra tai 
išaiškinimas monų darymo, šioje kny>< 
goję atrasite visas monų ir burtų pa
slaptis ir jas suprasite, nes aiškiai 
aprašytos ir paveikslais parodytos vi- 
sos slaptybė* ir budai jų darymo. CM- 

.. ..................... 50*cago, III. 1903, pusi. 262.

No. 597 Žvėry* Ir žmogus. Pagal 
Bchmehll sutaisė š<rua» Mokslą* 
apie snbuJavojimą kuuo visokių žvA 
rių. paukščių, sąnarkojų, žarnapilvlų 
ir žmogau*. Kiekvienas žvėris arba 
gyvis aprašytas kas sau su visomis jo 
ypatybėmis ir kokių gyvūnų giminę 
Jis tveria. Su paveikslėliai*. Chica
go, Iii. 1906, pusi. 313. t.............
Apdaryta......................................

No. 606 Airija. Lapai iš istorijo* ! 
Airijos. Parašė A. Jasulaitis. Chlca-I 
*0. 11L 1908, pusi. U.i..........

No. 630 Ethnotogija arba mokslą* 
ipte žemės tauta*. Pagal Dr. M. Ha- 
berlandų parašė ėeruas. 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 mašiau-

No. 722 Trumpa senobės istorija. 
Pagal prof. R. Vlpper vertė iš rusų 
kalbos D. Su paveikslais senoviškų 
liekanų ir 5-ials spalvuotais žemla- 
pials (mapomis). Yra tai tikriausia 
svieto istorija duo seniausių laikų, 
daug metų prieš Kristaus gimimų iki

No. 1210 Aritmetika. Sutaisė S. 
Skačkauskas. Lengvas būdas išmokti 
skaitliuoti (rokuoti). Knrga padalyta 
i penkis skyrius. Skyrius I — Apie 
skaitlius. Skyrius II — TrupinlaL 
Skyrius III — Dešimtiniai trupiniai. 
Skyrius IV — Prilyginimai ir propor
cijos. Skyrius V — proporcijų prieva- 
dlnės. Chlcago, Iii. 1897, pusi. 104. 25c

No. 1525 Rankvedls gromatų rašy> ■ 
mui. Knygelė pamokinanti, kaip ra- . 
Syti gromatas j firmas, pažįstamu*, 
gimines, prieteitus, mylimus ir myli- ' 
mas prieš apsivodtmų, j ponus, kuni
gus, vyskupus ir kitas augštos Ino- 
m oe y pa tas. Pasveikinimai ant Nau« į 
jų metų, dienoje varduvių, gimimo ir t 
kituose atsitikimuose. Chicago,, -I1L 
1895, pusi. 116....................   350

.. 81X0 nupuolime Rymo viešpatystės. Chica- 

.. 81-28 8°> UI 1904’ P”®1- 305.....................<1-00
! Drūtuose apdaruose. .į.................81-25

___ l No. 851 Apie turtų (įdirbimų. Pa- 
... 15c Bebram. Vertė & M. Veikalas 

gvildenantis politiškų ekonomijų. Ko
kiais keliai* išsidirba turtai, kaip 'Ji* 
susikrauna ir kaip atsiliepia ant gy
venimo draugijos. Chicago, 11L 1900, 

pusi. 139. .... ... ............. 35c

No. 1300 Rankvedys angliško* kal
bos. Pagal Ollendorfų, Harvey, Max- 
well ir kitus surašė X Laukis. Yra 
tai praktiškiausia knyga Išsimokini
mui angliškos kalbos pačiam per sa
ve be pagalbos mokytojo. Chicago, I1L 
1906, pusi. 307.............................. 81.25
Apdaryta. ........................... .... 31x0

No. 856 Aukos Karė* Dievui. Para- 
_ _____ __________ __ ,_______ 1 šė Jonas Gražys, ši knygelė aprašo.

I šių šalelių žmones Ir jų paveikslu*, j kokio* kada buvo karės, kas buvo jų 
Aprašo jų kilmes, parvų. tikėjimų, pa- j priezasčia, kiek biėdlea padarė ir daro 

I pročius, užsiėmimų ir abeinai viekų. Į žmonėms ir kas J Jus žmoni jų stumia.
Kas nori pilnai pažinti žmonių isto- Chlcago, IU. 1902, pusi. 40. 
rijų, tegul perskaito šių knygų. Chl- ‘ 
cago, III. 1903, pusi. 667................|2X0
Apdaryta............... 1...................  82.50 Lietuvoje. Iš rusų kalbos vertė V.

. 10c

No. 861 Dr. J. Basanavičius. Lenkai

No. 1328 žodynas tietuvlškai-angliė- 
ko* ir angliška, lietuviškos kalbų (abi 
dalys — I ir I» ty. No. 1326 Ir No. 
1327) vienoje knygoje. Yra tai reika
lingiausia knyga norintiems gerai pa
žinti angliškų kalbų. Formatas ir ap
darai tokie pat kaip No. 1337. 86X0

Ne. 641 Geografija arba žemė* ap
rašymas. Pagal Geikle, NalkovskJ ir 
kitus sutaisė Šernas. Su paveikslė
liais. Aiškiai ir suprantamai aprašo 
teusų žemę, jos pavidalų, didumų ir 
platumų; jos kalnus. Jų vardus, augt- 
Ū vulkanus, metančiu! iš savęs ug
nį; iš-kokių sluogsnių susideda žemė, 
kur ir kiek Joje yra anglių, geležies, 
aukso, druskos ir kitų gėrybių; kiek 
marių, ežerų, upių. Jų vardai, plotis, 
gylis; kokie kuriuose vandenys: sū
rus, prėski, kartus: kokie Juose gy
vena gyvūnai ir tL žemė aprašyta da
limis: išskaitytos visos viešpatystė*.

Gintautas. Nurodymai, kaip lenkiška 
kalba sunaikino ir sudemoralizavo 
Lletuvų ir kaip Ji kenkia lietuvystei 
sulyg šiai dienai. Chlcago, I1L 1903,

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

No. 921 Labdarybė pirmiau* Ir da
bar. Parašė P. Lafargue. Verti M. 
N—a*. Telpa čia: I. Senovčs pagony

------ ■ .'UTi*'-. ?-----------

^i'sž 5F2fc\M<

No. 1329 žodynas. Tas pats kaip 
No. 1328, tik pilnai apdarytas bran
gia, gražia moroko skūra, (čia audimo 
nėra nė blakio.).....................  87X0

No.1326 žodynas lietuvlškal-angliė- 
koa kalbos. (Dalis L) Sutaisė A La- 
lls. čia rasi visu* lietuviškus žodžius 
išguldytus angliškai. Kožnas žodis pa
ženklintas kursyvoms litaroms prie 
kokio gramatikos skyriaus Jis prigulk 
Knygos formatas 6x9 colius. Kieti 
audimft apdarai. Chicago, IU. 1902,
pusi. 382................................ i.... 82.00
Popleros virtais.............  .... 81.75

No. 1327 Žodynas angllškai-lietuvlš- 
ko* kalbos. (Dalia II.) Sutaisė A. La- 
lls. čia rasi visus angliškus žodžius

. . . h u.

1

Maldaknyges
Maža* Aukso Altorius —- KataflkHk 

ka Maldę knygeli.
Šios 7 knygelės yra naujausio spau

dimo ir gražesnės už seniau spaudln- 
tas. Popiera balta, slidi, drukaa stam
bus, didumas knygelių 3X4% colio. 
Maldos: rytmetinės, vakarinė*, prie 
spavtednės, komunijos, mišių, mlšpak^ 
rų. ir daugybė kitę. Mišių maldos su 
abrozėllais; mišparai lietuviški ir lo
tyniški. Keletas lotyniškų giesmią, 
giedamų prie išstatymo SS. Sakra- . 
mento, procesijų, pakraplnimo ir tt 
6 Litanijos, psalmės Sv. Marijos P. 
ir Karaliaus Dovydo, aktai, rąžančiai, 
stacijcHB, karunka, keliolika šventų 
giesmių ir tt.

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

No. 1802 Prastais, drūtais apdarais, 
auksintais kraštais, . apkaustytoms 
briaunoms pasidabruotoms blėtelėms, 
su kabute. .... ............................1 80*

No. 1803 Moroko skuro* minkštais 
apdarais, apvaliais kampais, auksinti 
kraštai, parašai ir auksuota kvAttka 
ant vieno šonu .... .... .... $L*

Gary, Indiana.
Skubinkis su kitais savo draugais pakolei dar laikas pirkti Lotus šitam diddarbiniame mieste Gary, Indiana

\ įrėminėtame mieste stato didžiausius milžiniškus fabrikus, kaip parodyta ant augščiau patalpinto paveikslo. Į fabrikus reikalaus šimtus»tukstančių darbininkų. Dabar jau patilpsta tūkstančiai darbininkų prie darbų 
v kasdieną, o kaip tik užbaigs statyti daugiau fabrikų, kuriuos skubinu, tada neužtektinai reikalaus dar daugiau. Dirbtuvės bus sekančios:

Pirma. Didžiausios plieno liejyklos visoje pasaulyje, statomos UNITED STATE STEEL CORPORATION', kaštuos $150.000.000 
milijonus) tonų geležinės rudies į metus; bus dirbtuvėse 16 (šešioliką) tarpinimo pečių (furnace), 84 (aštuoniasdešimt keturi) vėjiniai pečiai ir 6 
tonų plieno relių į mėnesį. Į tas plieno dirbtuves reikalaus 25.000 (dvidešimt penkis tūkstančius) darbininkų kada užbaigs statyti. Dabar jau dirba 
kasdien reikalauja daugiau darbininkų.

■ « Antra. THE AMERICAN CAR AND FOUNDRY Co., didžiausia karų dirbtuvė reikalaus daugelį 
Trečia. THE AMERICAN BRIDGE CO., didžiausia tiltų dirbtuvė reikalaus penkis tūkstančius .

(šimtą penkiasdešimt .milijonų dol.). šios dirbtuvės sunaudos 5.000.000 (penkis! 
(šeši) volai. Vieni volai išvarys 75.000.000
tenai 10.000 (dešimti tūkstančių) darbininkų.

darbininkų, šitos dirbtuvės išvarys per dieną šimtą dvidešimt penkis karus.
RĮMHHHĮHH . iHĮHI. darlininkų. y

Ketvirta. THE AMERICAN STEEL AND WIRE CO., plieninės dratąunės reikalaus šešis tuksiančius darbininkų.
PenHa. THE AMERICAN LOCOMOTIVE CO., bus didžiausios lokomotyvų dirbtuvės visoje Ameęikoįe. Jose padirbs keturiasdešimt penkis gatavus inžinus į mėnesį. Dirbtuvėse 1

Jr darbininkų. Taippat rengiama statyti ir daugiau fabrikų umu laiku. ii «n
Šios viršminėtos milžiniškos dirbtuvės suteiks darbus begaliniam skaičiui darbininkų ir duos gerą uziųokųštį; o darbininkai su pasidžiaugimu apgyvęs puikų miestą GARY, IND., Vos trečias metas kaip miestas 

prasidėjo, o į tą trumpą laiką jau apsigyveno tenai dvidešimt tūkstančių darbininkų, o bėgyje kelių metų, kada užbaigs statyti šiuos rtiilžiniškus fabrikus, jame apsigyvęs imki du šimtai tūkstančių darbininkų. Taigi, suprask 
Tamista kaip augštai pakils lotai trumpame laike. Todėl dabar kiekvienam yra gera proga padvigubinti savo psmgvs perkant lotus šiame augančiame mieste. Dabar patogiausias laikas apžiūrėti ir pasiskirti sau lotus, bizniui ar 
gyvenimui uz prieinamiausias kainas, žinoma, .tamistai sunku suprasti augimą šitą miesto, bei jo progas ir jo ttmįiita negalėsi suprasti net iš daugelio aprašymų, todėl geriausia yra pačiam nuvažiuoti ir persitikrinti savo akimis

(septyniasdešimt penkis milijonus)' 
šias dirbtuves skubina statyti ir

jinu 
usių.

apie augimą miesto; o pamatęs miestą tikrai pasirinksi sau lotą, nes pamatysi, kad tikrai uždirbsi.
Mes parduodame dabar lotus labai pigiai ir lengvais išmokėjimais. Iš* pradžių reikia įmokėti 

tiktai $30, d paskui po $10 mėnesyje; o jeigu tamista norėsi tai mes net ir namą pasthtysime lengvais 
išmokėjimais. Kiekvienas pirkėjas gauna grynos savasties popieras. Dabartinė lotų kaina nuo $200 i/ 
augščiau, o trumpame laike kainos pakils antratiek.

GARY, IND. statomas labai puikioje vietoje. Visur yra lygumos, guH prie ežero 1 
Arti prie Chicagos, nes tiktai 26 mylios. Miesto gatvės liejamos cementu, šalimais gatvių sodinami me
džiai. Per miestą bėga upė Little Calumet River, kuri labai miestą dabina, ir naudinga gyventojarna.l 
Taigi, neatidėkite ilgesniam laikui, bet atminkite, kad anksti kėlęs nesigailėsi. Atsilankykite dabar musų] 
©fisan asmeniškai ar rašykite laišką, o mes noriai suteiksime platesnes žinias kaslink miesto stovio ir jo] 
vertės. Užtikriname, kad mes galime užganėdinti kiekvieną ir su visokiais reikalais kreiptis musų ofisan | 
Musų ofisas atdaras kasdien ir nedėdieniais. |

SECURITIES COMPANY

Michigan. ■

GARY
583 BROADVVAY

MIKE
ROOM 9 GARY, INDIANA.'^

ROZKNSKU Vlc*-pr«L Ir geaecallėka* agente*

r*--;
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Ng. K780 Dabartinis Popiežius Pi. 

.-sis. 3Žiora 18x25,  ........................ 3.
No. K928 Aniuote* sargas, graži 

>aveikslą*. Miera 22x28............. .. 5
D-ret Marija Dowiatt-Sass

Moterų te Valką Ligų Specialistė.

No. K891 Kražių sksrdynė. Pavei. 
Mas ano baisau* atsitikimo 22 d. laj 
criClo 1893 m. Kražių miestelyj*. Rr 
leintų pav., Kauno gub. Miera 22x21 
Kaina..................  W

No 8766 Gedemlns*. Didi* Lietu v o. 
Kunigaikštis apima Kijavos pil| 13U 
metais, o maskoliai puola prieš j 
ant kelių Ir paduoda jam duoną 1' 
raktus. Miera 17x24........... .... 30<.

No. K820 Martin Luthsr. Mlen
22x28.................................'................. 50<

No. 899 
felmyna.

Martin Luther su visa saro 
Miera 22x28. .... .... 59c

BUSTAS, 2**1 W. Harriran St.

VauknDOe: Iki*vai

SVARBUS'DALYKAI VERTI APSVARSTYMO
-I EIGŲ )■ •• uustbodu landšioti p».» visokius daitarpalalkius ir
w - • ■j’’** •*»<» lUtf te teisti lirai islsenė. 1 per daktarų n>

NMP5KMUK PATS 5AYE
Vyrai ir moteris, kurie apstoaudtaė ją patys, yra didžti 

priešai. Dievaa dar g Tau h veikaZL tadJąhan s ą turte. idaz 
gėtumei ir atsakančiai naudotumėte Didelės npis susilieja

iq.

Sifkortss ir Pinigu Siuntimas.
Jei nori, kad tavo Sifkortč butų gerai ir greitai išsiųsta ir 

’ tad tavo pasažierius gerai atvažiuotų, tai siusią ją per,
A. Olszewskio Banką

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

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

prie, laikraščio “Lietuvos” išleistuvės 1893 metuose mažytėje pa
samdytoje stubelėje po No. 941 3jrd Place, o kad žmonių reikalus 
kaipo tai: Siuntimą pinigų, Šifkorčių ir kitus reikalus geriau ir tei
singiau vedė kaip kiti, tai šiądien tas pats Olszewskio ofisas randasi 
savame, didžiausiame ir gražiausiame šios miesto dalies name 
vertame $110.000.00 ir gėrisi geriausiu pasisekimų, kurio net musų 
konkurentai mums užvydi. Męsgi ant keno užvydėjimų nepai
some, bet savo biznį kasdien platiname ir stumiame pirmyn, ir 
čia vėl paduodame dabartines kainas Pinigų ir Šifkorčių, kad žmo- 
lės žinotų kiek jos kaštuoja ir kur jas geriausiai pirkti.

Dabartinis pinigų kursas yra $53.35 už 100 rublių.. Dabartinės 
šifkorčių kainos atvažiuoti Amerikon, nuo Tilžės iki Chieago yra 
sekančios:

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

. North German Lloyd Linija, perplaukianti mares iš Bremo į 
Baltimore per 12 iki 16 dienų .................  $63.20.

. North German Lloyd Linija, perplaukianti mares iš Bremo į 
New Yorką per 9 iki 12 dienų ..................................... $67.20.
North German Lloyd, Expresinė Linija, perplaukianti mares 
iš Bremo į New Yorką per 6 iki 8 dienų........... >.................$69.70.

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

6. Red Star Linija, perplaukianti mares iš Antwerpo į New
Yorką per 8 iki 10 dienų .. . ........... . ................................. $66.3a
Canadian Pacific R. R. Linija, perplaukianti mares iš Antwer- 
po į Montreal per 12 iki 15 djenų ............................     $62.80.
Russian-American Linija, perplaukianti mares iš Liepojaus 
į New Yorką per 13 iki 18 dienų ..........................   $57-5°-
Hamburg Philadelphia ...............................     $59-10.

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

I. Holland-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 .........................  $53.20.
North German Lloyd Linija, perplaukianti mares iš New 
Yorko į Bremą per 9 iki 12 dienų................................... $54.20
North German Lloyd, Exfiresinė Linija, perplaukianti mares 
iš Nevy Yorko į Bremą per 6 iki 8 dienų ......................... $61.20.

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

6. Red Star Linija, perplaukianti mares iš New Yorko į Antwer-
pą per 8 iki 10 dienų........ ................   $55.80

7. Canadian Pacific R. R. Linija, perplaukianti mares iš Mont-
• real į Antwerpą per 12 iki 15 dienų ...................  $56.85.
8. Russian-American Linija, perplaukianti mares iš New Yorko
- į Liepojų per 13 iki 18 dienų .. .................   $51.00.
.. Išvažiuojantiems Lietuvon parūpiname ir pasportus nuo 
Rosijos konsulio, teip kad kiekvienas gali drąsiai eiti per ru- 
bežių policijos netrukdomas.

• Reikalaujanti šifkorčių į kitus miestus 
norite išvažiuoti ar iš kur parvežti, o jeigu 
kitę mums visų vaikų metus, o męs atgal 
visų linijų Rainas, tada jus pasirinkę «sau 
prisiųsti mums pinigus per Money Qj <ri 
kuo greičiausai išsiųsime.

Adresuokite mums visada šiteip:

A. Olszevvskl
3252 So. Halsted St. Chieago, Iii

I.

2.

3

4-

• 7-

8.

. 9-

2.

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

ir męs jūsų ^ticortes

No. K9 
rozo, nuo 
ono XIII.

Visi Popiežiai ant vieno ab; 
pirmutinio iv. Petro iki Le- 
Mlera 24x30. ..v.............81.23

No. K853 lipšni Ja priima Kolumbą 
mieste Barcelo-oje 15 d. balandžio 
1493 m., kada sugrįžo, atradęs Ame
riką. Miera 28x42. ........ |1.50

No. K857 Nlkalojus Kopernikas, ku
ris atrado, kad žemė sukasi aplink 
saulę, o ne saulė aplink žemę. Mie
te 22x28................................  50c

No. K649 Visi Suvienytų Valstijų 
Prezidentai ant vieno abroso, nuo Jur
gio Washingtono iki Roosevelto. Mie
ra 22x28.......................  50c

No. K765 Wllllam McKInley, prezi
dentas Suv. Vaist. Siaurinės Ameri
kos, kuris tapo nukautas 1901 m. Mie
ra '22x28.................   60c

' No. K10C6 Teo. Roosovelt, Suv. Vai. 
būvąs presld. Miera 22x28. .... 50c

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

No. K845 
Francuzljoa
Kalaa. ....

Nspoleonss I, garsiausias 
ciesorius. Miera 22x28. 
..................................... 50c

No. K850 
Miera 22x28.

Chlcagos Miestas 1779 m. 
50c

No. K1033 Maskolių su Japonais ka
rė prie Llaoyang tvirtovės Mandžlnri- 
joje, rugsėjo 1—10, 1904 m. Miera 
22x28....................................................... 50c

No. K1034 Japonai atima Ik masko
lių tvirtovę Port Arthur, -1 d. sausio 
1905 m. Miera 22x28......................... 50c

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

No. M784 Didi* Lietuvos Kunigalk- 
itl* Vytautas. Miera 22x28. 35c

No. M785 Didi* Lietuvos kunigaik
šti* Keistutis. Miera 22x28........... 35c

No. M786 Didi* Lietuvos Kunigaik
šti* Algirdam Miera 22x28. .... 35c

No. M787 Didi* Lietuvos Kunigaik
štis Oedeminas. Miera 22x28. ... 35c

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

No. 3790 Slmana* Daukante*, Lie
tuvos istorikas. Miera 22x28. .... 35c

Stereoskopal arba Teleskopai,

Teloekopal Ir 8tereo-Kas tai yra 
skopei 7

Teleskopas yra tai prietglsa su pa
didinančiais stiklais, kaip matote ąnt 
virk padėto paveikslėlio, per kurto 
stiklus kad žiuri ant mažo abrozėlio, 
tai abrozėlis žymiai pasididina ir ja
me atslskirsto ypat* nuo ypatos, trlo- 
ba nuo trlobos, medis nuo medžio ir 
jau tada matai ne abrozėl|, bet gyvą 
paveikslą, raturališką regyklą, teip 
kad pats esi toje vietoje arba toje 
trtob.oje ir apllkui save viską matai, 
kaip kad ten būdamas.

KAINA TELESKOPUI 81X0.
No. 1804 Francuzlškos slidžios ska

relės minkštais apdarais, apvaliais 
jjainpais, aukso kvietka, kryžius, pa- 
iašal ir kraštai.................  $1.60

žūtis ant kono, auksuoti lapų kraštai.
K*1™ .............................   40o

No- 1305 ' Apdėta baltais slonlaus 
kaulais Ir celulolda, 3 sidabriniai me- 
dalikėliai kabo ant lenciūgėlių, akso
mo nugara, apkaustytos briaunos si
dabruotomis blėtelėmls, su kabe, auk
sinti kraštai. ................................. 81-25

No. 1903 Juodos francuzlškos sku
relės kieti -ygus apdarai, auksiniai 
parašai ant šono ir nugaros, lapų 
kraštai apsčiai raudonai auksuoti, 
raudini kampai. .....................  73c

No. 1806 Baltos celuloidos apdarai, 
▼lenų ornamentai kaip ant šio pa
veikslo, kitų gi graži aukso šakelė ir 
aukso 11 taroms .knygos vardas at
spaustas, su kabute, auksinti kraš
tai. .........................................................81.50

No. 1904 Juodos francuzlškos lygio* 
skurelės, minkštai Iškimšti apdarai, 
kampai išmarginti,' auksiniai parašai 
ant nugaros Ir šono, raudonai apsčiai 
auksinti lapų kraštai, randinl kampai 
Kaina....................................................|1>00

No. 1905 Baltos skurelės kieti drū
ti apdarai, gražus Išspausti išmarginl- 
mai, auksuoti lapų k raktai............ .. 50c

» No.1807 Baltos celuloidos 
ant vieno šono kvietkuotas 
su kauline kabute,, auksinti 
Kaina. ........................  .

apdarai, 
kiellkas, 
kraštai. 

... $1J5

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

ta Katalikiškai Lietuvės Jaunuomėnei.
Knygelės miera 2%X3% col. Pus

lapių 140, storis . col. Mažiausia, 
gražiausia ir smagiausia maldaknygė 
neštis bažnyčion. Mišios, mišparai ir 
suplikacijos yra dviejose kalbose: lie
tuviškai ir lotyniškai. Turi visas rei
kalingas maldas ir kalentjorlų, teip 
kaip didelė knyga. Balta, plona, ge
ra popiera. čia yra jų paveikslėliai ir 
kainos:

No. 1908 Baltos skurelės minkšti 
apdarai, per abudu galu auksuoto* 
juostos, auksuotas kryžius ir ant nu
garos parašas, auksuoti lapų kraštai, 
raudini kampai................................. 85C

A. Olszewskl
3252 S. Halsted 8t., Chieago, IIL

STEREOSKOPAL
Stereoskopal yra tai paveikslėliai, 

arbd* abrosėltai, kurie dedasi | Tele
skopą ir J juos žiūrai per Teleskopo 
padidinančius stiklus. Stereoskopal 
su Teleskopu yra tai gražiausia ir ge
riausia zobova. Bu jai* gali ne tik 
pat* gražiai pasibovytl, pamatyti sve
timų žemių miestus, bažnyčias ir ki
tas gražiausias trlobos, daržus, sodus 
ir puikiausias vlao svieto vietas, bet 
gali gražiau t lai užbovyti ir savo drau
gus, svečiu* ir didžiausią susirinkimą. 
Stereoskopal Interesuoja visus, vyrus 
ir moteris, jaunus ir senus, didelius ir 
mažu* geriau kaip koks teatras. Esa
te girdėję apie Rymą, Jerozolimą, Pa
kas, sė kelionė tau nekaštuo*.

Čia paduodame Stereoskopų gatun- 
kus ir kainą.

SERIJA I. Susideda Iš 12 Stereo 
skopiškų paveikslėlių pundelyje. Kai
na pundeliui................................... 40c

SERIJA II. Susideda Iš 25 Stereo- 
skoplškų paveikslėlių dėžutėje. Kai
na dėžutei. -,... .... .... .... 65c

No. 1901 Juodi, kieti, drūti audimo 
apdarai. Išrodo kaip skurinlai, gražų* 
išspausti išmarginimai, lapų kraštai 
raudoni................................................... ....

No. 1902 Juodi, kieti, drūti audimo 
apdarai, išrodo lyg akuriniai, gražų* 
įspausti iš marginimai, auksuota* kry-

Svietiszki Abrozai
Litografuoti Abrozai, Vienoje Spal

voje — Juodai ant Balto. Ploti* 22, 
Ilgi* 28 col.

Kaina 60c. Vlen*rn«
Kotcluška.

Kažlm. Pulaski*. >
Jonai sSbieskl*.
Juoz. Poniatovskis.

- -------- Jonas, Sobieski* III, Len
kijos Kandlus, sumuša Turkus tie* 
Vlndabona 12 Rug*. 1683 m.

8ERIEJA III. Susideda iš 25 Stere- 
oskopiškų paveikslėlių iš Kristaus gy
venimo. Kaina dėžutei. ..;. .. 75c

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

No. K639
No*K<8ž
No. K6$8 
liou K877
No. K892

Kur gauti “Lietuvą”.
jBalima gauti kiekvieną savaitę 

“Lietuvą" už 5c. pas šiuos agentus:
Brooklyn, N. Y.

72 Orand Street
37 Hudson avė.

215 Berry Street
124 Orand st

E. Fromas,
Ant Jankauskas, 
T. Jermalas, 
J. MUew*kl,

f./ 7 , jr Utelė Am B11 W
’ k u nSra priuik/ti prb-11 oibut^sir-

'**'<4 rtiokimini kame, a Ui an- ■T\V* iėšmane yiatliksi ar laiški', o gaus>ii uai*\n>ion patar.mi wktai llgM'k"1Q,t'l<UkU,'*r ****n** kurt-7ydope»^nJtoni"-

Kodčl aš garsinu?
Vi? ^.‘v!^!H^iuyki.tonke.

»pietaU,tų.----------- --------------- ‘ ---- * ' užtarų ir
i^sBin0* *** **l*1D<*1 P*”**/41 taką tisms, kirti 

DEL utal^m^atsVnvfs.*1"0*1 •*re‘nf Patarimą k Alink visokių reikalų, nes aš semi vienvail- 

DE L T O KAD At netik pampinu paie'cmiagus daktaras Ir specialistus e vdvmut visokiu l‘« i-

MTBy. knrtemikslaUjaSe^uero ip<etaitete, ku-ls gydo pasekmingai paslaptingas ligas: 
kTlnk rero «Ielf|lrJ* **}’*( stenėdami rara ilgę. o gausite gintų
k »katte gydo tuk ** ligas pasetanfouni ’ ’
.... JKKaU turtti kuktą nors reikalą i 
tlškal ar atrašykite lašėki I 
greitam^Mykymuj 

Nuo 11 pietą iki S papSetų
Su tirai* reikalais kreipk V irs šiuo adresu:

JOSEPH YUSHKEVVITZ
Room 10, 716 W. Madlaon St, Netoli Halsted gatvė*.

Telefonas Monro* 3818. CHICAGO, ILL.

. . » gal-inklto taiko vi oktetus niekams, kielpkit't y *• 
darni [niūrimą. Kalint laiškus visados įdėkite marke uito 
Mus Dykai.
ryto nuo 10 iki 8 vakare. Nedėliomi* ir kitokioms šventi ašie:

Chieago, III.
281 W. Nortb Ar*.

I St
P. M. Kaltis, £21
M. J. Tanancviče, 168 W. i8th

Elizabteh, N. J.
Bočkua. m First

JER8EY CITY, N. J. 
Ant Rėklaitis,

Dom. 8b

Instituto.

234 Wayne St

A. Ramanauskas,

Mentalios
B. P. Misakini*,

101 Oak Street

35 Arthur St

And.

John

Johnson, 85 Chamber

Phlladslphts, Pa. 
otas, 1028 So. 2-nd Street

Portland, Oršą.
Brosrman. Brovrman Nears Co.

Foreign and Domestlc 
Periodical A Nevspaper Agency

Paltanavlčia, 18 Milbury Street.

•Lirruvor’ agentai.

kytl ‘Lietuvą** metams ar pusei 
metų ir užsimokėti. >

Jom*. Januta* keliaujanti* Agentas 
po Illlnoi*. valstiją.

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

St 
st

Bsltimor*, Md.
Petras Glaveckas, 635 W. Lombard st
L. G*wlls, 1834 N. Castle Street 
Vincas Šelvis, 803 So. Para st

Chieago, III.
Jonas Balčaa, 1098 So. Leavltt st
Vlnc. L nH, 124 W. 21st St.
K. Steponis, 873 — 34th PL
K. T. (Jrbutis, 4552 So. Ashland. A v*. 
Ant žukauskis, 871 — 34th

Cleveland, Ohlo.
Pov. žūkle, 6524 Formas Av*. 8.

Csmbrldgspcrt, Mas* 
719* Mato 

Washlngton
Pet. Bartkevičių*, 
C. Kavolius, 42

Kar.
HARTFORD, 

Leaevičius,
CONN.

40 Mulborry

Pi.

St

Herrin, Illinois.
J. T. Adomaitis, Box 708.

K*no*ha, Wls.
Petrauskas, 72 N. Chieago st

MeIrose Park, III.
A. Oolublcka*, Box 171

MINER8VTLLE, PA.
Ramanauskas. Box 531

N«w Brltato. Conn. 
tponis, II Pleasant 8tr*et

Newark, N. X 
V. Ambrasevlčla, 178 F*rry Htr*et

N0RW00D, 
B. A. Tumavlčius,

MASS.
28 Austin St

Plttsburg, Pa.
Jonas A. Ignotas, 46 So. 22-nd Street
J. Q. MUlsuckas, 37 So. 19th st

Patarson* N. J.
A. Taraškevičius* 70 Lafayetto St,

Plttažortr Pa.
J Kazakevlčla, ti 183 No. M&in St.

PlyiW^iitti> P|ir
8. Poteliuna*. 8 845 E. River St

ROCKPORD. ILL.
Adoma* Kazakestota, 316 E. Stato *t

N. Gsndro'.ius, (.224 Atbūna Street

SprinflieM. IIL
Geo. Tachllaucka*. .801 E. Mason st

Juo*.
Rcranton, Pa.

Petrlkys, 1514 Ross

Shensndoah, Pa.
T. Kryžanauaka*. 12H Chenry 8tr**t

Turner* FBllAi Mas*.
K. P. ilmkonls.

Union City, Conn.
D. F. Eiąsaiti*. Bi

W*terbury,

Jurgi* žemaitis,

VVorccster,
Ant Beniota*,

Conn.

824 Bank st

rafiyk dar irandien lietuviškai. 
pu gerai žinomos passn>je 
Profesorius, kurie r - 
nteim* Tavo sveiksta. •O^- 
kiąnt vaistus ir pag- flte. tę to 
kaip ir tiems tukstanMams ii-

tuojacs

gvdytų. ka jau kitį daktarai 
buvo atsisakę, nustojau* vil
tie*. Meaptdaraudinik pate 
sars, ilgiau. Neatidėliok, kad 
ii menkų nesveikumų, pasi
darytų dideli Hga. Bet jei esi 
jau apsileidęs iy liga yra pa- 
vojinga, neriustokviltita nors 
kiti daktarai neUteydė. Musų 
garsus Profesoriai yra ątalžy
mė ją Medicinos mokslę ir ti
no, ką ir kada reikia danrti iš
gydymui, kada kiti, neeujegė 
pagelbėti. Atsilankyk ar para-Oolito* N. Y.

The COLLINS MX MEMCAL INSTITUTE
140 West 34th Straet, New York, N. Y.

Dr. J. J. McGtede, Dr. J. F. Ooyle, Medical Direktoriai.
Kasdien nuo 10 iŠ ryto ik 5 po p.Srent.nuo 10 ik 1 Vak.Ut.ir Pet 7-8
M^B^ Prisiuak 10c. markėms, apturėsi garsia ją knygą, Dr. E. O.

Oolito*, "Vadovas ta Sveikatą”, parašytą lietuviškai. 9
TĖVYNĖS MYLĖTOJŲ DR-8TES 

CENTRO VALDYBOS ANTRASAI: 
Pirmininką*: B. K. Bslevičius,

819 — 32-nd *t, Chieago, Iii. 
Vlce-Pirmininkė: O. Ramanaucklenė, 

101 Oak st., Lawrence, Mas*. 
Raitininkas: V. A. Greičius,

7 Stile* Hali, Valparaiso, Ind. 
Iždininkas: A. J. Povllaika,

804 Bank *L, Waterbury, Conn. 
Knygių* r J. Simanavičius,

331 Barnes st, Plymouth, Pa. 
Litoratiikatia Komiteiat: J. Gabrys, 

11, rue Sommerard, Parį*. France. 
V. Jokubyna*. 818 W. Broadway/'‘ 
80. Boston, Mas*. J. Lauki*, (jis 
Ir redaktorius T. M. D. skyriaus). 
8252 So. Halsted st, Chieago. III.

“SŪNNY TIMES”
TIKRA DEGTINE

PASENDINTA PO PRIEŽIUNA

4 piln. kvort, $2.95 
8 piln. kvort., $5.50 

12 piln. kvortų, $8.25 
EXPRESA8\ APMOKAMAS
“SU H H Y TIMES“ 
••na tikra degtinė 
yra gryniausi* staisuiis te 
geriausi* degtin* ir prilmnio 
skonto Distiliuota ii i rink
tą erodų Ir pasendinta at
darytos. S.V. valstybės są> 
krovose. Užtikrinta gryna, 
tikra dėgtinė. liuoaa nuo Tį
sok i ų prtemataą. Nėra tat 
miėaist. bet GRYNA TIKRA 
DKGT1NK.

Rgiry SCHILLER BROS.
D*ę!. 317 Ca’w, IIL, Ir Kmu City, Mo.

A. 01szewskio Bankoj 
galite aprūpinti visps 

savo reikalus
TOJ BANKOJ LIETUVYS NOTARAS
Išdirba “Doviernaatls” j— Kon

traktus, Raštus pardavimo
Ir visokius kitus dokumentus, ir už
tvirtina visokius dokumentus pas 
konsulių. Inkorporuoja draugijas Ir 
atlieka visokius kitus notarijališkus 
darbus, j

Visokiuose notarljališkuose reika
luose kreipkitės |

J. J. Hėrtmanowicz
(Notary Public)

3252 So. Halsted st, Chieago.

Mokslainė Akušerijos
įkorperuota p»tri tiesas Suv.

Pilnas kursas akuierijos. Pi
gios kainos. Dipiiomai svar
bus visoje Amerikoj*. Į mok
slą prisuima kiekvienu laiku.

Xr>-\J LsŠM T«ip<i turime liėonbutį, ku- 
riatne nėščios moturiikės sp- 
turės ferą prižiūrą, kartais už 

dyką beturčio*. Artesuioms žinioms kreiptis į 
Polish College of Midwifery 

Dr. W. Statkiewics, Pres.

Chieago, III.

Vienatinė Lietuviška Sankrova
ir agentūra ilteraturoa aut “Nortb blde" Chieago. 
Čion galima gauti moksliškų, ivtetlškų ir dvasi
škų knygų, rašančią, škaplierių, abroatlių, viso
kių laikraščių. Amerikos ir Europos ir pOpierų 
gromaloms. Taipgi ušlaikan visokio ta voro: jno- 
dylo, paišelių plunksnų, draknojamų mašinukių, 
teltvų, steraoekopų ir daugelio kitų daiktų. Ne
užmirškite atsilankyti, o busite uš( anedlntl

PETRAS M. KAITIS
281 N. Nnrth svs. Chieago, IIL

Tet 1M2 Yards.

Lietuvių Gydytoju Ir Chirurgu.
3258 80. Hatatad 8L, Chieago, III.

Gydo visokias UgM moterų, valkų Ir vyrų. 
Tsipgl tnn didele praktika įrodo pasetelnsąl

Dr. G. M. Glaser
Šiumni pranešu gerbtam*! publikai. Jog Mis 

•entaaiiu gydytoju Sht Brtdgeporto, praktlkuo- 
d»tn*» IT metų. Dabar »avo ofltų perkėliau į 
tavo namu po nr.

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

Mano ožeu aprūpintas nau>ns!ali budais gydy
mo. V taus ligoniu j tengi>no«’. užganėdinti, kaip 
Ir lygiloL PaaiUkėdamu, Jog gerbiama publika

paraikntavimo dieną ir naktį. E»lu tpootaUata 
Hgoae raiką, moterų tr vyrų te užkendintomligo
ta Darau vtaoklą operacijų. LMraeši au pngarb*> 

Telefonas Yards 687.

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

DR. A. L. GRAICZUNAS
Pasekmingai gydau visokia* liga* vyrų, moterų ir vaikų, 

neaplenkiu ir paslaptinių.

3312 So. Halsted St.
Chieago, III.

* Telefonas 
Yards 3162

IŠGYDO IN 5 DIENAS',S'-?,?
te^MMMMRMMMtaMMMMRMNRNMMMIMMMe ■*/*».»»* *r

ušsikrečiamns kraujo-"puodus, nervišką sunsgalėjimą pulugimą lytiškų daLų at Iteas 
liečiančias vyrus. — Šitas nuoširdus pasisiuliaimue yra atviras visiems, kurte praleido 
danė pinigų ant daktarų ir vaistų be jokios naudos. ir mano noru yra-parodyti visiems 
šitiems žmoutaa, kurie buvo gydomi dešimitier ar daužiau* daktarų be jokio pasiee- 
kimo, kad aš turiu vienintėlj būdą, kuriuomi tikrai išgydau.
Nemokėk už gydymą be naudos — mokėk už tikrą išgydymą.

Aš tikrai išgydau ligas skilvio, plaučių ir inkstų net ir labai uėsendintas.

Moterų ligos

PATARIMAS IR 
(Styrimas dykai.

ligos 
išgydoma greitai, tikrai ir m 
pilna slaptybe. Nervų nusil
pnėjimas, nupuolimas sveika
tos, gudytnas stiprybės, nubė
gamas kraujo, utauodijimaa. 
šlapuminėa gaištys.

Plaučių ligos, 
Dusulys, Bronchitas ir kitos 
plaučių ligos tikrai išgydoma 
mano vėliauaiu bodu. Širdies

Išgydo kad butum

(T
■om. Baltosios tekėjimas ir 
kitos ligos tikrai iigydomoa.

pnčkai. piktoji dedervinė, iun- 
votėa. mažuly*. betnorhiodai.

tos ir nerviškos ligos moterų.

Užnuodijimas 
Kraujo,

bėgimai. jairanėjusio* ligos.

DR. ZINS,« CHICAGO

j* Męs Apdraudžiame J
Nuo Ugnies visoki turtą, ar tai butą namai, naminiai 

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

Nuo Mirties.

Męs apdraudžiama VISKį Ir nuo VISOKIŲ NELAIMIŲ

(
Kiekvienoj nelaimėj pinigai yra reikalingi, todėl nusipir
kite pas mus Apdraudimo Raštą (Insurance Policy), o atsi
tikime ar ugnies, ar ligos, ar mirties, ar kitokios nelaimės,

I
 nereikalausite rūpintis apie pinigus. Apdraudimo Kompa

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

reikalais kreipkitės pas
A. OLSZEVVSKI 1

B 3252 S. Halsted .St. Chieago.

Dr. O. C. MEINE
D6NTISTAS

QflSAS-K»mpa« 31 Ir h. Halžied pi.

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

•u juokingais paveikslėliai* ii lietuvių 
politiškojo lauko ir musų didvyrių gy
venimo. Teipgi visokį linksmi pasiskai
tymai, eilės, menologsi ir tt. Išeina 
16 pusi, formoje knygos, su virtai*. Pir
ma išeidinėjo Bostone, daba? persikėlė į 
Chicag|. Prenumerata metams 81.00, 
pavienis num. 10c. Adresu:

• DAGIS” PUB. CO. :
812 33rd St. St*. K Chieago, Iii.

Dr.P.G.WIEGNER
(I* LATVIJOS)

Priima ligonius savo ofise:
3315 S. MORGAN ST.
Kasdien* iki 2 vai. po pietą ir nuo 6 vai.
vakare. ‘Telefonas: Yards 709.

Naujas Išradimas
Sustiprinimui ir uitalkymul plaukę. 
Tukttao^ial plikų žmonių atgavo pui- 

Cy klu» plaukui, •tilalkosllnkiuia niauką BHMSA rdra* labai trumpame talke.- vietųjj 
••ną atauga nauji, gražu* plaukai. V trakia in-

KOZMAS GAUS DYKAI
kuris prisius keista

• katei togų, didžluusių 
Mtetavtakoj kalboj, *1 

dideU puttaptaL Jame 
tulpe apraėymul (urirš 
«0 iteų. vyrų, moterų 
ir raiką, pasako nuo ko 

. Jot prasideda, kaip Jm 
* pažinti, kaip nuo Jų

jo*'įs*kluoj< ir kur Jm 
gauti. Paraikai*! ir pre- 
Ha yvairią kropiančią 
ir gydančią muilą. Per-

nių IMirbimų. M 
Bm U»lnų, Sinkų. Dng
■■ Jamų Maiinėlių,!

||af ||įB monikų, Koncertą
^8 ■ Brltvų, PavlnčevJ

ir tintai kitokių I 
n am reikalingų di 

^B kų. Mkirpk šitų *M 
■inlmų ir prtaiųak mum, o tuojau* guuii ytaall 
kai kataltogų. John L Magdxlun**, Pri 

d«HN‘8 8UPPLY HOU8E g 
2334-2JM SO. OAKLEY AVĖ., CHICAGO,!

Vardas

Adresas

Miestas. State-

F.P.BRADC
132 S. CM, Čir. Maišu

rikoje. Veda visokias bylas, civiliškas ir krte^

6p. 3112 S. Kalite! it., arti 3l*ti
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