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■ POLITIŠKOS ŽIBIOS
MASKOLIJA.

Nors Maskolijos durna yra tik 
parodija parlamento, ji ir norėda
ma, ne gali nieko gero padaryti, 
bet Stolypino durnai išmislyti pan
čiai dar jo neužganėdina, jis siau
rina ir teip menkas jos teises. Da
bar antai nuo durnos jis atėmė 
peękratinėjimą kariumenės ir ka
riškojo laivyno išlaidų; atėmė tifesą 
kritikuoti kariumenės ir laivyno 
surėdymą. Su’iyg naujų Stolypi
no išmislytų teisių, durna privalo 
tik užtvirtinti be jokių permainų 
išlaidas atsigynimo reikalams, be 
jokios tiesos kritikuoti išlaidų san
matą. Kariumenės ir laivyno su
rėdymo reikalai visai ne bus durnai 
paduoti.

Nesutikimai terp Finlandijos 
parlamento ir centrališko caro ran
do teip įtempti, kad Maskofijoj lau
kia išvaikymo Finlandijos parla
mento. Išvaikyti vienok lengva, 
bet jau čia ir Stolypin negali rin
kinio teisių teip aprubežiuoti kaip 
Maskolijoj, nes Finlandijoj teises 
užtvirtina jos senatas. Išvaikius da
bartinį parlamentą, juk žmonės 
rinks tų pačių pakraipų savo at
stovus, bet ne Stolypino tarnus. 
Prietikiai terp Finlandijos teip 
įtempti, kad daugiau jų tempti ne
galima. Jeigu ir kituose Maskoli
jos kraštuose žmonės butų teip po
litiškai išsilavinę, kaip Finlandijoj, 
Stolypinas ne drystų durnai savo 
prisakymus davinėti, bet kaip turi 
būt ir kaip yra veik visuose civi
lizuotuose kraštuose, durna ministe- 
riams prisakymus davinėtų, nes dm 
.moj yra žmonių atstovai, o mi- 
nisteriai tik žmonių apmokami ca
ro tarnai. Maskolijoj vienok smar- 

•' kaus pasiprsiešinimp Stolypino už- 
simanvmas nuo durnos laukti nega
lima, nes Maskolijoj žmonėms 
tiuksta politiškojo išsilavinimo, 
žmonės ne paremia ne savo rinktų 
atstovų, todėl Stolypin ir jodinėja 
ant sprando durnos atstovų ir ant 
pačių Maskolijos ukėsų. Klausymas 
tik kaip ilgai teip bus? Finlandi
joj artinasi neišvengiamas susikir- 
t.mas jos parlamento su Stolypinu, 
kurio pasekmes sunku permatyti. 
Gal, nerazdamas savo siekių pa- 

’ų, caras užsimanyti panaikin- 
Finlandijos konstituciją ir jos 

autonomiją. Bet apgynime savo 
teisių, be abejonės sukiltų Finlan
dijos gyventojai. Atsieitų vesti 

- karas, kuris, be abejonės neitų teip 
lengvai kaip su sukilusiais lenkais 
1863 m., Finlandija turi krašte 
po savo priežiūra ginklų sukrovi- 
mus ir kraštas daug sunkiau priei
namas negu Lenkija. Sukilimas 
Finlandijos panaikintų visai Mas
kolijos kreditą užsieniuose, o karui 
reiktų pinigų, jų caro randas jau 
niekur gauti negalėtų. Dėl tų tai 
priežasčių caro randas gerai ap
svarstys. kę>l temps stygą iki jos trū
kimui, nes Finlandijos sukilimas 
gana pavojingas ir caro sostui. 
Ne reikia dar užmiršti, kad Mas- 

iijoj, turbut, dabar nėra krašto, 
į .^užganėdintų dabartinis val- 

fiijoNidkS. Sukilimas Finlandi- 
I irie'ajjf,' pagimdyti sukilimus ir 
I Užganėdintuose kraštuo- 
Įaly'/e?' x
ėik- į

an7c

pradėjo siuntinėti į Maskoliją. Fi
nai tuojaus suprato caro mierius. 
Kada užgimė Maskolijos viduriuo
se riaušės, jie drąsiai pastatė carui 
savo išlygas: arba sugrąžinti vi
sas Finlandijai atimtas teises, arba 
Finlandija pasikels, su ginklu ran
koj pasisi stengs savo tiesas apgin
ti. Caras tąsyk nusigando ir išsi
žadėjo rusinimo Finlandijos. Fin- 
landiečiai nusiramino. Bet susi- 
drutinus valdžiai kituose kraštuo
se, nuraminus sukilusius kitur, ca
ras atsiminė Finlandiją ir pradė
jo vėl siaurinti vietinių gyventojų 
teises, 
Užtai 
stovų 
dėjo 
džios
duoti tiek pinigų kariumenės reika
lams, kiek jų karo ministeris nuo 
Finlandijos reikalavo. Vietoj rei
kalaujamos sumos sutiko duoti tik 
pusę.

Tas, žinoma, labai įpykino caro 
tarnus, bet ar jie drys tempti jau 
gana įtemptą stygą toliau, tą pa
matysime. Toj mažos kunigaikš
tystės kovoj su milžinu ant moli
nių kojų v<*ik viso civilizuoto svie
to simpatijos yra ne caro valdžios, 
bet mažos Finlandijos pusėj. Sim
patija kitų krantų gyventojų ka
ruose ir sukilimuose gana svarbią 
lošia rolę. Tą gerai žino ir besi- 
erzinanti 
steriai.

brukti jiems maskolystę. 
Finlandijos iš žmonių at- 
susidedąs parlamentas pra- 

atmetinėti centrališkos val- 
reikalavimus, - ypač atsisakė

zijos su Ispanija sutarimas, kurio 
ji peržengti negali.

Tuom tarpu pačioj Ispanijoj di
delio ramumo nėra. Nors randas 
neva nuėmė eenzurą nuo telegra
mų, bet ištikro net einanti į užsie
nius, nekalbant jau apie viduri
nius, telegramai cenzūruojami kaip 
ir pirma. Barcelionos apskrityj 
darbuojasi kariškiejie teismai ir 
teip kaip ir maskohškiejie, žudo 
rando nužiūrimus revoliucijonie- 
rius.

u d. spalių Barcelionoj suėmė 
perdėtinį mokyklos,vieną iš revoliu- 
cijonierių vadovų, Francisco Fer- 
rer ir atidavė kariškam teismui, 
kuris jį mirtim pasmerkė. Jeigu 
karalius teismo nusprendimo ne
perkeis, Ferrer bus nužudytas jau 
se-?dos dieną.

IŠ LIETUVOS.
IŠ VILNIAUS.

Paroda pailginta dar « 
mis, t. y. ligi rugsėjo 20 
pinigai, kurie bus
paskutines penkias dienas 
rodos lankymą, bus 
daringoms įstaigoms.

sunnl
Visi 
per

lab-

su Finlandija caro mini-

ISPANIJA.
Ispanijos su Morokko 

kaip dabar pasirodo, dar

yra daugiau negu už- 
Iš caro valdymo budo 

H ranėdinti šiądien ir tikne- 
L ui a/j * nemažiau negu 
!.>»<. ,vne maskolių apgyventi 
lažiniai apskričiai. Reikia 
1'1 kas pradžią padarytų ir 
Iki am bent iš pradžių pasisektų 
B uose susirėmimuose gerai pa- 
Btenti caro kareivius, o jau Fin- 

^diia rastų daugiau to paties bu-
■ bandančių.
■ Finlandija nors priguli Maskoli- 
K;, bet ji, teip kaip Lenkija iki
■ 31 metų, rėdosi savistoviai savo 
Kiuriuose, turi savo mokyklas, 
Bedus, pinigus, savo teises; turė-
■ ir savo atskirą kariumenę, kaip
■ ’ turėjo ir Lenkija iki 1831 m. 
I ųlandijos kariumenė stovėjo Fin- 
| hijoj ir Peterburge. Bet jau 
r e Aleksandro III prasidėjo siau-
' imas autonomiškųjų Finlandijos 

Lįsiu. Į mokyklas ir urėdus ver- 
h’ri maskoliška kalba. Mikalojus 

.pradėjo siuntinėti į Finlandiją
is maskolius kareivius, o finu*

pn- 
pa- 
tik 

kad

Karas 
maurais, 
ne priėjo galo. Veltus todėl buvo 
raminimas rando ir džiaugsmas 
gyventojų dėl karo pasibaigimo. 
Teisybę,išpani jonai laiko visas svar
besnes jų užimtas pozicijas, bet 
iki galutinam pergalėjimui maurų 
dar. toli. Jiems nuolatai ateina 
pastiprinimas iš Morokko vidurių; 

, susidrutinę, jie pats užpuola ant 
1 išpanijonų stovyklų. Teisybė, iš- 
. panijonai atmuša maurų užpuoli- 
: mus, bet susirėmimuose ir pats žu- 
i do po kelis šimtus užmuštų ir pa

šautų kareivių.
■ reikia susirgusius 
, ir pasirodys, kad 
. riumenė’ Afrikoj 

maurams gi ateina vis daugiau ka 
riautojų sustiprinančių jų pajiegas.

; Tie nauji atėjūnai ne tik užden- 
1 gia nuotrotas, bet dar padidina ka

riautojų skaitlių. Teisybė, atsiun
tė ir jenerolui Marina iš Ispanijos 
čielą kareivių diviziją, bet tų ka
reivių vos užtenka uždengimui nuo- 
trotų. Daugiau ant syk iš Ispani
jos siųsti kareivių gana pavojinga, 
nes karui gyventojai ne pritaria, 
jie galėtų siuntimui,, kareivių pa
sipriešinti.' Padėjimas todėl išpa
nijonų Morokko sultanate ne ver
tas pavydėjimo.

Maurų kunigai mečetuose šaukia 
visus mahometonus šventan karan 
su išpanijonais ir tas nepasilieka be 
pasekmių* dėl tų kunigų pamokslų 
veik kas dieną ateina nauji pulkai 
pagelbon kariaujantiems su išpani
jonais. Sultanas rods į karą dar 
nesikiša, bet ir be jo prisidėjimo 
jo pavaldiniai jau dalyvauja mū
šiuose kaipo liuosnoriai. Forma- 
liškai, Ispanija neva nefeda karo 
su Morokko, bet faktiškai sul- 
tano 
kaipo 
tuos 
vyrus 
sultano kareiviais, bet svarbiu yra 
tas, kad su jais atseina išpanijo
nams kovoti. Gali neužilgio ateiti 
laikas, kad sultanas atvirai stos ka
ran, bet jo prisidėjimas ne teip 
svarbus, nes visa jo kariumenė su
sideda iš kelių tūkstančių kareivių. 
Be jo prisidėjimo iš liuoso noro 
jo ukėsų kovoja su išpanijonais 
daug daugiau negu visa sultano 
kariumenė .

Dar laimė Ispanijos, kad kitos 
Europos viešpatystės į karą nesi
kiša. Prancūzijos parlamente rods 
buvo užklaustas randas, ką jis 
mano daryti, jeigu Išpahijos karas 
užsitrauks ir ji į karo lėšas pa
ims kokį Morokko plotą. Užru- 
bežinių reikalų ministeris vienok 
atsakė, jog dėl užsitraukimo karo 
Prancūzijos reikalai nenukentės, 
nes pirm karo padary tas Prancu-

ANGLIJA.
Anglijoj rengiasi smarkus susi

rėmimas partijų. Dabar nuo val
džios toliau stovintiejie tikrai ren-, 
giasi atmesti iždo ministerio išlai
dų sanmatą, o vieni konservatyvai 
ne įstengs jį pervaryti, nes parla
mente ne gali pertverti visų kitų 
partijų. Karalius bando taikyti 
ir bent tūlas partijas prikalbėti 
balsuoti už biudžetą, bet abejoja
ma, ar jam pasiseks. Be biudžeto 
randas būti negali. Reiks todėl 
dabartinį parlementą paleisti ir pa
skirti naujus rinkimus, o juose 
liberalai tikisi persvarą laimėti, ka
dangi juos parems ir airiai ir teip 
vadinamiejie unistai.

Laike rinkimų smarki kova eis 
už privilegijas lordų btfto, ką kon
servatyvai nori palaikyti, bet libe
ralai nori tas privilegijas^ lordams 
atimti, 
tavimo 
Dabar 
rimus
meta lordų butas susidedantis iš 
didelių žemvaldžių, todėl žmonių 
atstovų butas nieko gero žmonėms 
padaryti negali.

Kitas svarbus reikalas, už kurį 
eis kova ateinančiuose rinkimuose 
— yra pripažinimas moterims bal
savimo teisių. Pripažinimui mo
terims balsavimo teisių nesiprie
šina liberalai, dabar gi valdanti 
Anglijoj konservatyvų partija apie 
tai nė kalbėti nenori. Dabartinis 
ministerių pirmininkas moterų 
putacijos nė prisileisti ne nori.

šiol geležinkeliečiai gauda
vo dovanai bilietus važinėties ge
ležinkeliais. Tuos bilietus nere
tai jie parduodavo kam aors ar 
perduodavo savo pažįstamiems, jei 
patįs nevažiuodavo. Dabar ' nuo 
rugsėjo 1 dienos prie duodamųjų 
geležinkeliečiams bilietų įsakyta, 
kad butų bilieto savininko (gele
žinkeliečio) fotografija, taip 
šitų bilietų negalės dabar jie 
kam perduoti. . . ?

kad 
nie-

Kaip suskaitė vyriausioji 
teismo valdyba per 9 metus, 
1901 lig 1909 metų, nužudyta ka
ro pasmerktųjų mirtin, 2279yžmo
nės: 196 už priešvalstybinius pra-! 
sikaltimus, o kiti už kitokius. 1901 
metais nužudyta 9 žmonės, 1905 
m. — 19; 1906 m. — 236; 1907 
m. — 627; 1908 m, — 1330 žmo
nių. 1908 metais pervis daugiau 
nužudyta Odesoje. . -fv

karo
nuo

rūmų,

ypač nori atimti tiesą ve- 
žemesniojo buto užgyrimų. 
tankiai pasitaiko, kad užgi- 
žmonių rinktų atstovų at

Prie to pridėti 
nesveikame ore, 
ispaniškoji ka
ti rp te tirpsta,

ukėsai jau jame dalyvauja 
liuosnoriai. Ne svarbu, kaip 
papildančius kovotojų eiles 

pavadinti, liuosnoriais, ar

de-

VOKIETIJA.
Vokietija stengiasi nuo Angli

jos ne tik prekybos rinkas paverž
ti, bet nori atimti nuo jos ir pirmu- 
tinystą ant jūrių, kurią tai vietą An
glija nuo seniai savo rankose lai
ko Tam vienok reikia turėti lygų 
Anglijai karišką laivyną. Todėl 
dabar dirbime kariškų laivų ir eina 
smarkios lenktynės terp Anglijos 
ir Vokietijos. Dabar Bremos lai
vų dirbtuvėse likosi padirbtas mil
žiniškas mūšio laivas vokiškam ka
riškam laivynui, laivas vardu 
VVestfalen. Laivas tas iš didžiau
siųjų veislės, išstumia jis 18500 
taonų vandens. Vokietijai vienok 
Angliją nelengva pralenkti, nes 
Anglija kraštas kur kas už Vokie
tiją turtingesnis.

IŠ BIRŠTONO, '
Vilniaus gub., Trakų pav.

Čia visur dirvonai. Laikraščių, 
išskyrus kleboną ir vieną ar du 
birštotiiečiu, beveik niekas4 neskai
to. Anais metais klebonas išrašė 
10 “šaltinio” egzempliorių para- 
pijonams duoti skaityti. Kaip te
ko patirti, pas kai-kuriuos ir šian
dieną ‘šaltiniai* tebeguli neperpiau- 
styti. Ale tiesą pasakius, kad vi
sa valanda pereina, ligi vieną ei
lutę perskaito.

Ligi 1892 metų Birštone Jokios 
mokyklos nebuvo. Taigi dar tik
tai 12 metai, kaip čia mokykla gy
vuoja. Nauda iš tos mokyklos 
žmonėms menka, nes mokytojas 
(ir dabar net) nesupranta vieti
nės žmonių kalbos — rusas. Moks
lo metai prasideda nuo -Visų šven
tės ir baigiasi Velykomis. ' Vaikų 
per visą laiką mokosi daugiausia 
po 45, o šįmet vos tik 28 vaikai.

Jaunimas, ar tarnaujantis kariu- 
menėje, ar taip kur-kitur esantis, 
saviškiams laiškus rašo rusiškomis 
raidėmis. Tokį laišką įkaitant ir 
juo&i ir sykiu neramu.

Alfonsą? Juosyla.
(“šaltinis”).

TURKIJA.
Turkija atsisakė, dėl buvusių 

Azijatiškoj Turkijoj krikščionių 
skerdynių, kam nors už turėtus 
nuostolius atlyginimą mokėti. To
se skerdynėse vienok nuostolius 
turėjo ir tūlas svetimų kraštų ukė
sų skaitlius. Nukentėjo angliškos, 
amerikoniškos ir prancūziškos mi
sijos. Nežinia, kaip ant to atsa
kys tie kraštai, kurių ukėsai nuo
stolius turėjo.

Turkijos randas atmetė pasiūly
mą amerikoniškos kompanijos pa
dirbti naują gelžkelio liniją Ana
tolijoj (Azijatiškoj Turkijoj), per- 
kratinėja vien pasiūlymą belgiškos 
kompanijos.

Turkijos randas sutiko perleisti 
lydinčius carą maskoliškus kariš
kus laivus per Dardanelius tik tą
syk, jeigu caras apsistos Konstan
tinopoly*) ir atlankys Turkijos sul- 
taną. Caras ant tų išlygų nesuti
ko^ ir Turkija atsisakė jo kariškus 
laivus išleisti per Dardanelius. Ca
ras mat sultano nenori atlankyti,

—

* Iš KAUNO.
šįmet rudenį atsidaro Kaune 

“Saulės,r buchhaltrijos kursai. Bus 
priimami vyrai ir moterįs, baigu
sieji vienkliasę liaudies mokyklą. 
Mokslas tęsis vienus metus. Mo
kestis 100—140 rublių.

(“šaltinis”). ’
Teko man būti Kaune šiokiai s- 

tokiais reikalėliais. Tąją proga, 
žinoma, aplankiau ir tenykščius lie
tuvius, jų įstaigas, pasiteiravau, 
kiek jie jau “užėmę” Katiną, kaip 
sekasi kovoti su Lietuvos lenkais, 
aplankiau, žinoma, Nemunėlį srau
nų, kurį dar vis braižo sieliai, bet
— deja — jau ne šimtmečių ąžuo
lų ir drūtųjų uosių, o tik li«U eg
lelių ir pušelių.... Tai jau, vadi
nasi, musų ponai išbaigė Lietuvos 
girias.... Ačiū, ačiū.... O to 
Aleksoto dailumas! Kalnai ant 
kalnų, o ant tų kalnų dar kalnai. 
Ir vis apžėlę medžiais, krūmais. 
Gerai, kad dar niekas nemano ter 
padaryti kokį nors anglišką parką
— visą poeziją sunaikint*. J*arkc 
yra L. M. K. Draugijos Jsfeigti 
pavyzdinga pieninį Ten, galim? 
gauti netiktai pieno, bet ir visokių 
užkandžių, ir giros, ar lietuviš
kos ar kitos kokios, tikrai nežinau, 
bet labai skanios. * '

Yra Kaune gana apsčiai ir lie
tuvių sankrovų. Ypač V<ifšoji rin 
ka mirga lietuviškomis įsįpgomis . 
ten Vartotojų Draugija, tpri Nau 
jalio knygynas, Vitkaud 
Ten ir “Draugijos” ir “! 
redakcijų bustas. Paži 
biamąjį kun. A. Daj 
“Draugijos” -Redaktorių, 
vausi apie laikraščių padt 
sirodo, reikią pridėti | 
“Draugijai” ir “Vienyb 
kur tau nereiks? Kra&

go: už “Vienybės” numerio siunti
mą ima 80 kap., tai, vadinasi, už 
spauzdinimą, už popierių ir už ki
ta ką lieka tik i rub. 20 kap. Bet 
žmonės pasišventę, ne pelno j ieško. 
Antrą, “Draugiją” musų inteligen
tai bijo skaityti: esą kunigų lei
džiama.... Visa musų nelaimė, 
kad mes žiūrime, kas rašo, ne ką 
rašo. Vienybės, vienybės!

Netoli “Draugijos” redakcijos, 
prieš pat bažnyčią, šalę seminari
jos, baltajame name, antrame gy
venime yra p. Tado Daugirdo mu
ziejus. Muziejuje yra keturi sky
riai: archeologijos, geologijos, zo
ologijos ir tautiškasis skyrius. 
Archeologijos skyriuje surinkta se
novės lietuvių išdirbiniai, kaip an
tai pagražinimai; špilkos, žiedai, 
retežėliai, kilpos, bransletai (gal pir
miau netaip juos vadindavo) ir 
kiti Gedimino ir dar senesnių lai
kų daktai; ginklai: kardai, durtu
vai, jiešmai, jietįs, lankai, vyly- 
čios, berdišiai, kirvukai (akmeni
niai, variniai, geležiniai) akmens 
ir spyžiaus bombos; puodai, mo
lio bonkos, lėkščios šukės, pagra
žinimai (freskai) sienų,
tvirtovių, — viskas rodo augšta 
(augštesne, nekaip dabar kultūrą). 
Yra keletas žmonių kaukoliųjbet da
bartinių lietuvių kaukolės beveik 
didesnės, .nors smegenų vargu dau
giau butų:, rasit tik nuo degtinės 
išpurpę.... Ir spėkos tų musų 
protėvių butą: paėmiau jėtį, su 
kuria ant meškos eidavo, tai vos 
gali atkelti, nors aš seniai jau ko
šės pirštu neyalgau ir esu nemen
kas vyras.... Kad Lietuva kadai- 
kitkart buvo garsi, tai, žincina, ne 
dėl vienos fiziškos spėkos, bet 
ypač dėl doros kultūros, dėl tvirto 
tikėjimo ir, apskritai, dėl kylturos.

Geologijos skyriuje yra visokių 
suakmenėjusių medžių, žolių ir 
šiaip daiktų.; Ypač man patiko du 
suakmenėjusiu krepšiuku iš kar
klų. Abudu — pilnu reišutų ir 
gėlių. Gal koks senosios gadynės 
“Dobilėlis” buvo dovanojęs kokiai 
“Lelijėlei”, atminčiai, ir laimė, 
kad liko iki musų laikų. Taipogi 
yra m^rių turklių, koralų, suakme
nėjusių marių žvaigždžių, visa tai 
rodo, kad Lietuva kitados yra bu
vusi Baltųjų jūrių dalis.

Trečias skyrius zoologijos. Čia 
yra keletas iškimštų musų krašto 
paukščių, spirite mirksta žuvįs, 
driežai, varlės, rupūžės, angįs ir 
kiti gražumėliai. Po stiklais ma
tosi įvairių peteliškių (drugių) ir 
kitų vabalėlių rinktiniai. Apskri
tai, dar tik pradžia, dar, kaip 
kiant, viskas nesutvarkyta, 
daug ko trūksta. *

Galop, tautieškas skyrius, 
lietuvių išdirbiniai senovės ir
barties: drabužiai, juostos, kan
klės, pintinės, margučiai, raštai ir 
tt. Taipogį šiame skyriuje yra ke
letas paveikslų, nupieštų p. Dau
girdo, p. Ciurlianio ir kiti). Čion 
yra sudėta dovanos ir aukos. Atsi
žymi savo didumu ir nępaprastu 
darbu pakabinamoji spintą, kurią 
kasžin ar du vyrai atkeltų, paskui 
paminklas-šriubas: vis tai vietinių 
geležies fabrikų dovanos.

Tautiečiai, palaikykite tą taip 
naudingą įstaigą, ar tai pinigais, 
ar tai patarimais. Surašykit, kas 
žinot, vardus paukščių, žojių; su
radę kokį seną, ar akmens kirvu
ką, siųskit tenai, užuot to, kad na- 
nie vaikai daužytų vienių kauliu
kus arba sau smilkinius.

Aplankykite muziejų, 
mylėtojai.

Aplankykite • teatrų 
les pamatysite, kaip ir
viai senovėje dėvėjo, kokius įran
kius vartojo....

Aplankykite pagaliaus, mokslo 
vyrai, nes ir jus ten rasite pakan
kamai medžiagos Lietuvai tyrinė»

rei- 
dar

Čia

Lietuvos

rengėjai, 
ką lietu-

ger-

Jei kas iš tautiečių nori pama
tyti puikių reginių, mėlynose ūks
mėse paskendusių miškų, kur ban
guoja Nemunėlis, jei kas nori pa
matytų Lietuvos senelį Kauną, ku
riame verda, plaka, deja, dar ne 
lietuviškas kraujas, — te atsilanko, 
o paregės....

K. K. Lisdeika. 
(“V-tis”).

IS MEDINGENŲ, 
Kauno gub., Telšių pav.

Nibre vadinasi jaunuomenės pa-

silinksminimai tankiausiai nedėl- 
dienio vakarais vasaros, o retkar
čiais ir žiemos metu. Susirenka 
4—5 muzikantai su smuikomis, 
triubomis; šitiem užgriežus, ap
linkinių kaimų vaikinai ir mergi
nos, išsipuošę kaip musės prie me
daus renkasi; valandai praslinkus, 
čia jau 15—20 žmonių linksmai 
šnekučiuoja, šoka, dainuoja. Rim
tų kalbų ir pasišnekėjimų čia ne
matysi, vien tik “linksminimaisi”: 
polkos, kadriliai, valcai; čia dau
giau lašina nuo kaktos skalsaus 
prakaito ne 
rugiapiutėje 
stosi nors ir 
re.

kaip šienapiutėje ar 
— visi įkaitę šluo- 
vėsiam varasos vaka- 

šitoą “nibrės” ties Medingė
nais, Telšių pav., Paminėjų kaime, 
Kantaučių parapijos. Pora metų 
atgal griežimas -tokių “nibrių”! 
girdėjosi kas šventavakaris, dabar- 
gi retai besigirdi; priežastim to 
reikia skaityti išeivystę Amerikon 
ir tuo pačiu sumažėjimą samdytų 
mergaičių ir vaikinųjįes tėvinai- 
čiai, tėvų ginami, ir pirma retai 
nibres telankė. Pastaruoju laiku 
ne tik griežimų nebegirdėt, bet ir 
dainavimas Žemaičių padangėje vi
siškai sumažėjo: rugiapiutės, o ne
retai

kas Mončius važiavo į Alsėdžius 
j šv. Baltramiejų arklio pirkti. 
Negavęs ko norėjęs, grįžo namo. 
Prijojo jį vienas žmogus, jo pa
žįstamas, Balsys (žinomas visoj 
apielinkėj vagis) ir pasiprašė pe- 
vežti, nes jo arklys pavargęs esąs. 
Sėdo į vežimą; o čia kažkokie 
žmonės beatsigeną. Balsys tuojau 
iš vežimo paspruko, o savo arklį 
pririštą paliko. Prisiginę žmonės, 
pažinę savo pavogtą arklį; ėmė 
Mončių baisiai mušti, nebebuvo 
laiko teisinties — primušė nelai
mingą negyvai. Paskui pasirodė 
klaida ir tikrasis vagis jau sugau
tas. Tokios tatai šventosios Že
maitijos žinelės. S. C

IS SEINŲ.
Apie naujus metus pradės eiti 

iš Seinų kas antra sanvaitė laik
raštis “Spindulys”, skiriamas ma- • 
žai mokantiems skaityti lietuviams, 
ypatingai Vilniaus gub. Laikraš
tis bus vedamas tikybiniai-tautinė- 
je dvasioje.

(“Šaltinis”).

ir talkos be dainų apsieina. 
(“Šaltinis”).

Iš PANEDELIO, 
Kauno gub., Ežerėnų pav.

Miestelis stovi ramioje vietoje. 
Apgyventas beveik vienų žydų. 
Lietuviškų sankrovų nėra, 
gatvėj — į Panemunį — 
ukininkai-lietuviai. Yra 
aludės ir vienas monopolis, 
sunešama kasmet apie 24 tūkstan
čius rublių, 
kiai uždirbtų 
kant, gal ne 
tiek prageria, 
aplinkinių parapijų žmonės, 
visgi

Vienoj 
gyvena 

šešios 
Tenai

Graži krūvelė sun- 
skatikų! Tiesą sa
viem panedėliečiai 
Jiems padeda ir 

Bet 
ScriftoK 

(“šaltinis”).

Iš RAGUVOS, 
Kauno gub., Ukmergės pav. 
Praėjusią nedėlią penki girti 

Justininkų berniokai, prisiviję ke
lyje važiuojančius rusus, suvertė 
juos riavan ir nuvažiavo. Paskui 
juos važiavo visai blaivus žmo
gus M. Jonelis iš Skamarakų. Ru
sai, manydami, jog ir tas žmogus 
prie tų girtuoklių kompanijos pri
guli, užpuolė jį, sumušė, peiliais 
subadė ir paliko ant kelio pusgy
vį.* Vis tai vaisius girtuoklystės. 
Dėl girtuoklių ir nekaltam žmogui 
reikia nukentėti. Blaivininkas.

(“šaltinis”).

IS PAJUOSČIO, 
Panevėžio pav.

Šito dvaro kumečiai buvo 
derėję su ponu algas ir visas są
lygas ir buvo pasilikę ant kitų me
tų. Bet paskui ponas pasisamdė 
kitą užveizdą. Tas tuojau ėmė 
sakyti, kad kumečiams uždės dau
giau darbo ir priedermių, negu yra 
suderėta su ponu. Tada kumečiai 
susitarė visi eiti išvien, jeigu tik 
butų mėginta juos apsunkinti ir 
sulaužyti sutarimą. Užveizdas tik
rai prikalbinėjo poną sutarimą su
laužyti, ir jis šaukėsi visus darbi
ninkus po vieną ir gražiuoju ir 
piktuoju vertė, kad jie apsiimtų 
naujomis sąlygomis jam tarnauti; 
bet nei vienas kumetis nesidavė 
perkalbėti — visi stipriai laikėsi 
sutarties — ir ponas turėjo sutikti 
ant senojo sutarimo laikyti darbi
ninkus. - Vienybė — galybė.

susi-

(“R.*Garsas”).

Iš UTENOS,
Ukmergės pav.

Balsevičiaus viensėdijojeP.
skendo šulinyje ordinarčiko Žvirb
lio penkių metų vaikas. Tėvai, 
išeidami miežių piauti, palikę na
mie vienus vaikus, o šulinys neap
tvertas, be rentinio. Musų apie- 
linkėje daug pasiutusių šunų. Ap
riejo daugelį žmonių ir gyvulių. 
Žmonės išsigydė, o gyvulių viena
me Viskenų sodžiuje užkasė pen- 
kioliką; vienam ūkininkui — pas
kutinį. - O pats ant patalo, žmona 
akla, motina beprotė.

Uteniškis.

Iš PLUNGĖS.
štai koks baisus atsitikimas bu

vo su vienu plungiškiu. Ukinin-

nu-

IS KURSO.
“Jaun. Latv. Av.”, rašydamas 

apie ūkio reikalus Latvijoje, tarp 
kito ko palygina dabartines bernų 
algas su algomis, kokios buvo mo
kamos 50 metų atgal Kuršėje. 
1861 metais bernas gaudavęs 27 
iki 50 rub., gi dabar esą mokama 
100 iki 150 rublių; beto duodama’ 
dar maistas, trioba kuras ir šviesa.

Iš to palyginimo aiškiai matyti, 
kaip yra per tą laiką pakilęs žemės 
ūkis Latvijoje. Vertėtų susekti, 
kokiomis priemonėmis latviai kėlė 
ūkį.

Iš algų palyginimo galima sa
kyti, kad Lietuvos ūkis eina apie 
50. metų paskui. Tas Lietuvos 
ūkio pasilikimas yra, be abejo, 
spaudos uždraudimo vaisius.

(“R. Garsas”).

Žemutiniai langai įdėti su 
šventųjų paveikslais (vi t- 
Vis tai kun. pral. Oleko

yra “Žiburio” skyrius.

IŠ NAUMIESČIO, 
Suvalkų gub.

Miestas diktas. Stovi prie Prū
sų sienos. Prūsų gretimas mie
stas Širvinta. Bažnyčia Naumies
čio didelė. Pernai iš vidaus labai 
gražiai ištapyta. Altorių yra de
vyni,
įvairiais 
rašai). 
rūpestis.

Čionai
Toji draugija išlaiko pradinę mo
kyklą, turi savo knygyną. Kny
gininku yra kun. Riauba. Daug 
jis triūso turi, nes skaitytojų yra 
250 žmonių. Daugiausia skaito 
merginos. Per “Žiburio” susirin
kimus buvo kalbama įkurti Kauno 
“Blaivybės” skyrių. Sumanyta 
musų pirmininko p. Stankevičiaus; 
blaivus žmogus ir darbštus lietu
vis. Ale nesusirinko užtektinai 
norinčiųjų prie tos draugijos pri
sidėti. Kur tau prisirinks! Rei
kia mat, užlaikyti mieste 2 mono
poliu, 3 traktiesnes ir 27 aludes. 
O kiek taip galima gauti? O vėl 
dar Širvinta! Šventadieniais tai 
grūste grudžiasi per tamožnę. 
Kiek tai tenai nueina skatiko, sun
ku ir aprašyti.

Taip ūkininkai neblogai gyvena. 
Dauguma jau veda dauglaukį ukj. 
Kiti dar tik pradeda. Vartoja 
įvairius žemės dirbimo įrankius. 
Sėja dobilus. Tik bloga su darbi
ninkais. Per žiemą pas ūkininką 
išsimaitinęs papukšt į Prusus 
“markių” pelnyti ir tiek. O ant 
žiemos vėl sugrįžta.

Taunas žiburininkas J. K—nas. * 
(“šaltinis”).

IŠ GELGAUDIŠKIO, 
Suvalkų gub. Naumiesčio pav.
Gelgaudiškio dvarų savininkas 

p. Komaras dar jaunas žmogus; 
baudžiavos laikų ir ponų sauvalės 
negali atminti, bet su valstiečiais 
elgiasi taip, kaip kitais laikais jo 
seneliai elgdavosi, štai tų žodžių 
aiškus patvirtinimas: Medžiojo p. 
K. su dviem savo tarnais laukuo
se, susiduriančiuose su lauku 
Kregždančių kaimo ūkininko Že
maitaičio. Ponas Komaras, po 
ūkininkų laukus nemedžioja, duo
damas pavyzdį ūkininkams, kad ir 
jie nedrįstų į jo laukus įkelti ko- 

įjo.. šunis g. neseka savo poną
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Okiufse Ame-| DARBO LAUKO.
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IŠ ELIZABETH, N. J.

auga 
apie

sumanyta 
taupo mą- 
įstatai ir 
projektas

Prie to ke- 
užmuštos, o

sve-
iš-

čio 
vai. 
bet

urvų po 
nėra lig-

dar
to-

Nashville, Ten. Ant kertės Jef- 
ferson ir 8 gatvių sudegė namai 
Sudegė juose keturios ypatos. Na
mai užsidegė naktyj ir kaip mano, 
padegė juos du negrai

Ladysmiih, B. C. Anglių kasy
klose Wellington atsitiko 6 d. spa
lių baisi dujų expliozija, kurios 32 
darbininkai likosi užmušti.

Sauk Senter, Minn. Sudegė čia 
vežimų dirbtuvės Keller M f g. Co. 
Nuostolius gaisro padarytus sskai
to ant $150000.

- 8 
nuo 
tu- 
ant

taip- 
taria-

f Birmingham, Ala. Darbai čia 
truputį pasigerino, bet visgi dar 
ne ant tiek, kaip galima geisti.

dina- 
dar- 

Frech 
tapo

VAIKAI NE GALI SVEČIAMS
GĖRIMŲ NEŠIOTI.

Saginaw, Midi. Michigano val
stijoj uždrausta naujoms teisėms 
leisti nesuagusiems vaikams sve-

už tai p. K. su 
teisman. Ir ste- 
kad p. K. teismas

Omaha, Nebr. Tarnaujanti 
ant čianykščių gatvinių karų 
metė kompanijos pasiūlymą, 
reikalauja išpildymo visų savo 
kalavimų ir streikuoja toliau

' Dalbouse Jungtion, 
toli, nuo čia susimušė du gelžkelio 
traukiniai. Prie to 3 gelžkelio tar
nai likosi užmušti. »

Topeca, Kans. Netoli nuo čia 
susimušė taisantis kelią traukinys 
su prekių traukiniu. Prie to 17 
ypatų tapo užmuštų, o dešimtis 
sunkiai sužeistų.

prasirausti ir 
kietą,, tartytum

Springfield, M o. Sudegė čia 
įtaisos Wunderlich Cooperage Co. 
Nuostolius gaisro padarytus skai
to ant 150000 dot

• APSIVEDĖ.
Redding, Con. Duktė

Amerikos humoristo

=
į Boston, Massr. Sudegė čia gu

bernatoriaus namai pn. 150 Beacon 
str. Nuostolius gaisro padarytus 
skaito ant 150000 dol.

. GAISRAI.
Van IVert, O. -Sudegė čia de- 

pattamcntališkos pardavinės Bon- 
newitz & Co. ir geležinių išdirbi
nių pardavinF Jonės & Tudor.

tnandagumo: įpuolė į ūkininko 
Žemaitaičio lauką ir pradėjo piauti 
šunį. Tai pamatęs ūkininko sū
nūs, atbėgęs pradėjo aršius sve- 
čius-šunis iš savo lauko prašyti, 
o čia p. K., atsiminęs savo senelių 

^apsakinėjimus apie baudžiavos lai
kus, kad pono šuva buvo branges
nis negu “mužikas”, — kaip tik 
arkliai išneša įlėkė į uk. Ž. lauką 
ir pradėjo uk. sūnų lazda manda
gumo prieš šunis mokyti. Užpul
tas, pamatęs pavojų, pradėjo šio- 
kį7tokį apsigynimą — uždaužė su 
grėbliu p.' K. arkliui. P. Koma
ras buvo uždaužęs jam lazda.

Pastebėję namiškiai, kad jų lau
ke p. K. užpuolęs sūnų, suskubo 
visi bėgti pagelbon. Tuomet p. 
K. pamatęs, jog gali jam blogai 
išeiti, nujojo namo.

Ūkininkas Ž. 
tarnais padavė 
bėtinas daiktas,

’ pripažino kaltu ir nuteisė jį 7 
paroms arešto be pakeitimo pini- 
giškai. Tamus gi pripažino irgi 
kaltais: vieną nuteisė 4 paroms, 
antrą — 3. Kadangi uk. Ž. šuva 
nuo sukramtimo' nugaišo, taipgi 
p. Komarą padavė teisman, bet li
ko be jokios pasekmės.

Ot! tai užėjo laikai!.... net ir 
dvarininkus pasmerkia teismas be- 
langėn, ir be pakeitimo pinigais, 

. ką kiekvienas geriau apsiimtų! 
Berods, užmiršau dar pasakyti, kad 
p. Komaras patsai teisman nestojo 
ir pždavė apeliacijas skundą. Žiu- 
•ėsime! Narkuniį Juozas.

(“Šaltinis”).

Iš LIEPOJ AUS.
Rugpiučio 1 dieną areštavo čion 

A. Baranauskį. Bedarydama Su
valkijoj kratas, policija radusi pas 
vieną, kad Liepojun, Petro gatv. 
No. 2, Baranauskiui išsiųstas 
'‘Darbininkų Žodis”. Suvalkų gub. 
žandarų viršininkas paliepė pada- 

kratą pas A. Baranauskį No. 
Krata buvo padaryta rugpiu- 

1 d., kuri truko nuo 6 iki u 
vakaro. ' Nors nieko nerado, 

Baranauskį suėmė.
Strimas.

(“R. Garsas”).

IŠ RYGOS.
Pereitais metais buvo 

įsteigti Rygoje lietuvių 
ją -kas4- Buvo išdirbti 
paduoti ministeriui, bet
tas nebuvo patvirtintas, o liepta 
buvo įstatus pertaisyti.

Tokiame padėjime tas projektas 
pasilieka ir iki šiam laikui.

Kįla klausimas: ar mums lietu
viams yra reikalinga Rygoje tokia 
kasa?

Aš manau, kad taip: i) .ta ka
sa butų prieinama musų žmonėms, 
nes iš kitų kasų daugumas lietuvių 
dabar negali naudoties, ypač imant 
paskolas, dėl tos prastos prieža
sties, kad mūsiškius žmones ten 
nedaug kas tepažįsta, 2) ta kasa 
duotų uždarbį mums patiems. Be 
kasų ir bankų mes apsieiti vis vie
na negalime. Spėjama, kad da
bar visose Rygos kasose ir banko- 
se lietuvių pinigų yra arti vieno 
milijono rublių. Bankai moka 
mums 4—6%, o ima iš musų pa
skolinant 8—9%. Tokiu budu 
mes, lietuviai, per metus maždaug 
3% mokama nuo 1000000 r., tai yra 
maž-daug 30000 rublių pametame.

Atsiradus gi musų pačių kasai 
arba bankui, tas pelnas pasiliktų 
musų pačių rankose.

Kadangi mes, lietuviai nepajieg- 
tumem atverti didelio banko (nes 
neturime tiek jiegų darbininkų- 
specijalistų), tai pernai buvo su
manyta, šalia grynai lietuviškos 
kasos, atverti da Rygoje lietuviš- 

. kai-lenkišką banką, vadinamą "Va
karų Draugija Savy tarpinio Kre
dito*’. Įstatai tos draugijos dar 
tebeguli pas pinigyno ministerį ir 
gal būti, ne šiandien — rytoj, bus 
patvirtinti.

Geistina butų išgirsti nuomonės 
kitų žinovų-lietuvių sulyg tų la
bai svarbių klausimų.

Mes, lietuviai, čion Rygoje esam 
tokiame gerame kultūriškame pa
dėjime, kad, jei tik mes mokėsime 
visi išvien stoti prie kultūriško 
darbo, be abejo, galėsime su lai
ku sutverti čia kulfuros židinį vi
sai musų šaliai, reikia, tik dau- 
giaus vienybės ir darbo ir ma
žiaus klausyti kurstymų tų ypatų, 
kurios, ar tai dėl ypatiŠ- 
kų sumanyrųų ar nesupratimo mu
sų reikalų, ar kitokių tikslų, norė
tų kai-kada sukelti neįsitikėjimą 
ir -nesusipratimą musų tarpe.

Binoklis. ’
(“R. Garsas”).

KUNIGAS ŠNIPU.
Pirm 2 mėnesių Varšavos karo 

'eismas nagrinėjo vieną bylą, ku-

rioj kaltino kaikuriuos Liubranct 
gyventojus dėlei prigulėjimo prie 
lenkų socijalistų partijos. Teis
mas vienus nuteisė į katorgą, ki
tus ištrėmiman. Tuoj aus po te 
pasklydo kalbos, kad vietinis kle
bonas kun. Stanislovas Muznie- 
rovski padeda policijai gaudyti so- 
cijalistus, o vienas dvarininkas. 
Jonas Sikorski, jį pavadino šnipu. 
, Kunigas Muznierovski užpyko. 
Padavė gminos teisman už apkal
bėjimą, nesutikdamas priimti tre
čiųjų teismą. Gminoj jis laimėjo, 
Sikorski gavo I mėn. arešto. Kl 
taip virto dalykai Vloclavko suva
žiavime. Čionai buvo prirodyta, 
jog tikrai Sikorski sakęs, buk kle
bonas skundžiąs policijai, ir jisai 
pats to neužginčijo, atkartojo tą 
patį kaltinimą teisme ir pridėjo, 
jog tai tikriausia teisybė ir galįs 
tat prirodyti. Teisme eilė liudi
ninkų tat patvirtino. Ir teismas 
Sikorskį išteisino.

Klebonas visgi drąsus: šnipinė
ja ir pyksta, kad vadina jį šnipu.

Kitaip atsitiko pas mus su vie
nu > kunigu ober-policmeisteriu. 
Viename laikraštyje buvo išrokuoti 
jo darbai. Jis užpyko, rašo į re
dakciją laišką, grasindamas skun
dimu į teismą už apkalbėjimą, jei
gu neatšauks. Laikraštyje pasiro
dė dar pilnesnis aprašymas jo dar
bų. Kunigas ober-policmeisteris 
nutilo. Pabūgo teismo. Gudriai 
ir padarė. K...

• (“Lietuvos Žinios”).

GARINIŲ KATILŲ PLYŠI
MAI.

Sulyg’-statistikos surinktos prie
žiūros Hartford Steana Boiler In- 
sp&ctor j and Insurance Co. 
ožė 25: metus ir suligin- 
tos -su tokiais jau atsitikimais Eu
ropoj, kur visgi, ir dabar, galima 
sakyti, Jog jos vakarinėse viešpa
tystėje <pramonė stovi augščiau, 
plveikslan Anglijon arba ir Vokie
tijoj. P3r 25 metus, iki 30 d. ber
želio 1907 m. Anglijoj buvo 1705 
katilų' trūkimai, prie ko 697 ypa
tos. tapo > užmuštos. Jungtiniuose 
valsčiuose, nuo 1883 iki 1906 m. 
garinių katilų trukintų buvo 7408, 
prie ko užmušta 7144 žmonių. Per 
tą patį laiką Vokietijoj buvo tik 
498 katilų trūkimai su 219 užmuš
tų. Ne kokia, matyt, Amerikoj 
yra valdžios prižiūra, jeigu joje 
tiek daug žmonių užmušama tik 
prie garinių katilų expliozijų .

gija kvietė kitas draugijas ir pa
vienius parapijonus sutvert parapi
jos reikalų tvarkymui komitetą. 
Mat norėjo žinoti, kaip kunigas 
Žindžius sunaudoja žmonių sudė
tus pinigus. Ji sušaukė parapi
jos mitingą kurin atėjo pusėtinas 
parapijonų būrelis, bet nieko ne
nuveikė, nes kunigas nenorėjo, 
kad komitetas vartytų jo raštus 
Paskui dar kelis kartus buvo ban
dyta mitingus sušaukti, bet pasek
mės pasiliko tos pačios. Ir dabar 
nėra nė parapijos kimiteto ir nieks 
nežino kiek pinigų yra kasoj para
pijos reikalams. Parapijonas.

REIKALAUJA APSUNKINI
MO ATEIVYSTĖS.

N eta York Perdėtiniai čianykš- 
čios ateivių užveizdos vėl mano 
paduoti kongresui sumanymą ap
sunkinimo ateivystės, nes jie ma
no, kad jpo kalėdų atkankančių 
ateivių skaitlius žymiai pasidau- 
gįs. Bet ateivių skaitlius dau
ginasi ne dėl tokios, ar kitokios 
nuomonės ateivių užveizdos vir
šininkų, bet tą gimdo geresnes eko
nomiškos sanlygos pačioj Ameri
koj. Prie dabartinių sanlygų, ro
dosi, didelio pasidauginimo ateivių 
nėra ką ląbai bijoti. Pereituose 
metuose (iki liepos mėnesio šių 
metų) atkako Amerikon 751786 
ateiviai; tame skaitliuje buvo: 
183218 italijonų, ateivių iš Mas- 
kolijos 120460, vengrų 89338.

EXPLIOZIJOS.
- Nanaimo, B. C. Anglių kasy
klose Wallington Colliery Co. atsi
tiko expliozija, kuri išgriovė olą. 
60 darbininkų likosi užbertų. Olos 
užsidegė, į jas įeiti negalima. *

Paolo, Ind. Akmenų skaldyklo
se, pirm laiko expliodavusio 
mito likosi sudrastyti du 
bininkai — 
Liek; daug gi darbininkų 
sužeistų

IŠ BALTIMORE, MD. M
30 d. rugsėjo pasimirė čia lie

tuvis Vincas Nemura, 44 metų. 
Paėjo jis iš Suvalkų gubernijos, 
Senapilės pav., Šunskų valse., kai
mo Maskiniškių. Liko jo moteris 
ir dvejatas vaikų Velionis 1877 
m. atkako Amerikon ir nuo to lai
ko čia gyveno. Dirbo prie kriau
čių, o keletas metų atgal užsidėjo 
saliuną, kurį laikė iki šiai dienai.

A. a. Nemura prigulėjo į drau
giją Dr. V. Kudirkos if Šv. Jono 
Krikštytojo, kurios kūną palaidojo 
ant Liaudin kapinių.

J. M. Nemura.

J. Šaulys,
PILIAKALNIŲ URVAI.

Kam yra prisiėję ne jau tyrinė
ti, bet nors taip sau aplankyti vie- 
ną-kitą piliakalnį ir pasiklausyti 
apie juos žmonių pasakojimų, tas 
žinos, be abejonėš, jog labai daž
nai yra žmonių minima apie gir
dėtuosius arba net pačių tariamai 
manytuosius tų kalnų urvus.

Piliakalnių tyrinėtojams tie “ur
vai” yra prigadinę jau ne maža 
kraujo. Dalykas tame, jog, ne
žiūrint taip tankių ir atkaklių apie 
urvus žmonių kalbų, tų 
piliakalniais niekam dar 
šiol pasisekę atidengti.

Bet žmonės atkakliai
kad urvai esą. L. Krzyvickis, ku
ris bus gal pažinęs daugiausia Že
maičių piliakalnių, taip-pat sako 
(“Žmudž starožytna” p. 42) : “Ne
žinau neivienos beveik pilies, kur 
nepasakotų apie urvus, kurie išei
ną kartais į paviršių, o į kuriuos 
buvę kišta didelės kartįs arba mė
tyta akmens”. Nors rečiau, bet 
pasakoja dar vienur-kitur apie 
paslėptas po užversta žeme geleži
nes duris, vedančias į urvus. Med
vėgalyje, Užgiriuose ir k. L. Krzy- 
vickiui rodę net, iš kurios pilies šo
no jos buvusios. “Kai kurie se
neliai — sako L. Krz. — tvirtino, 
jog patįs esą matę tokius urvus”.

Piliakalnių tyrinėtojams prisiei
na ant kiekvieno beveik žingsnio 
susidurti su tais apie urvus pasa
kojimais. Dažniausiai, kiek teko 
man pastebėti, apie urvus papasa
koja, ^klausiant piliakalnių, toli- 
mesniejie žmonės, patįs iš kitų tik 
girdėję, kaip kiti tą urvą matę, į 
jį akmenis mėtę; gyvenantieji gf 
pas patį tokį _urvų pagarsėjusįjį 
piliakalnį sakosi, paprastai, iš se
nesniųjų tegirdėję apie urvą, ku
rio angos jie nebežiną ir jos vie
tos nebemoką nurodyti: ji esanti 
užslinkusi, užarta.... Bet atsitin
ka kartais, kaip augščiau ir L. 
Krz. mini, seneliai, teisybė, labai 
reti, kurie sakosi, jog, jauni 
bebūdami, patįs aiškiai matę 
kius urvus.

Keli žodžiai apie vieną
“urvą”, kurį man žmonės buvo 
nurodę ir kurį aš pats tariausi sa
vo laiku tikrai “atidengęs”.

Pirm 10 metų teko man dažnai 
buvoti vaišinguose pp. Raštučių 
namuose Vilkų Ląuke, Žvingių 
par. (Raseinių pav.). To tai p. 
Raštučio žemėje ant juros kranto 
yra didelis ir svarbus piliakalnis, 
Kuople (žem. “Kuplė”) vadina
mas, apie kurį patsai senelis Raš- 
tutis pasakojo man, jog dar atsi
menąs, kaip, veikėzu būdamas, 
drauge su kitais sau lygiais, mė
tydavęs akmenis pro skylę pilia
kalnio viršūnėje*.— ir akmens nu
dardėdavę skambėdami, by laip
tais, žemyn. Tos pskylės vietos 
man nebegalėjo tuomet įsakmai 
beparodyti, nes jau kalno viršūnė 
seniai buvo ariama. Užtat neap
sakomai mane tuomet nudžiugino, 
kaip parodė man to paties kalno 
šone kitą “gyvą ir sveiką” dar sky-|čiams koteliuose apsistojusiems į 
lę. Ją aš esu paminėjęs savo lai
ku viename kelių piliakalnių apra
šyme (pirm laiko “pagimdytasai

vaikas!”) ir apie ją išten cituoj..
L. Krz. minėtamjame savo darbe 
(psl. 43). Ta skylė pasirodė mar 
.uomet by smiltimis užpilta. Ka
dangi negalėjau tuo laiku kaų 
reikiant kasti: nei laiko, nei
□ininkų nebuvo, — tai pabandžiau 
tik rankomis 
greit užtikau 
apvalų “mūrytą” skliautą, iš kurio 
gabalą išlaužęs pamačiau, jog tai, 
kaip tuomet mano buvo spėta, iš 
stambaus žvyro ir cemento "mū
ras”. Na, džiaugsmas buvo!....

Tas tariamasai mano radinys il
gai nedavė man, 'o paskui ir p. 
Krzyvickiui, ramybės, kol vietos 
ir neištyrėva tikrai to “urvo”. Pa
sirodė, jog tariamasai “mūras” — 
tai 'paprastas juros pakrančių kal
nų. sluogsnis iš stambaus sulipusio 
žvyro, o smiltįs po juo, žemiau 
pradėjusio tverti jau beakmenė- 
jantį sluogsnį, taip pat naturališ- 
kas geologiškasai padaras.

Tokiu budu pasibaigė j ieškoji? 
mas urvo, kuriuo, po tiek prityri
mų, vis dėlto šiek-tiek buvova be- 
pasi tikinčiu !....

Ir vis dėlto žmonės atkakliai kal
ba apie piliakalnių urvus! Kas- 
nors turi būti! Kai-kurių pilia
kalnių įdubimai by tyčia, rodosi, 
tas kalbas dar remte paremia. Ir 
kalba apie tuos urvus ne tik žmo
nės, bet liudija apie juos ir istori
ja. Gana atsiminus nors žinomąjį 
Vigando nupasakojimą 
nūs.

Naujojoj literatūroj 
pat nauji, nurodymai
muosius urvus. Paminėsime nors 
paskutiniuosius. Taip, Dr. J. To
toraitis kunigas savo straipsnyje 
“Senovės liekanos ir lietuvių mi
tologiški atminimai” (“Lietuvių 
Tauta”, kun. 2. psl. 189)' mini pi
liakalnį I^akinksų dvarelyje (Kai 
vari jos par., Suv. g.), kur prieš 
30 metų buvęs buk atkastas mū
rytas skliautas. Pernai per “L.
M. Dr.” susirinkimą vasarą girdė
jau kun. Žiogo referatąianžosa ;bO 
jo jisai apie kasžin-kokio piliakalnio 
tariamas geležines duris, o ką tik 
vakar skaitytame Vilties numeryje 
(91) radau korespondencijoje iš 
I^aukžemės (Telšių pav.) pami
nėta apie {pilies pilį, apie kurią 
kito ko paduoda žinias? "Iš upės 
pusės, tos pilies pakraščiais yra 
keletas urvų, a t lapių iškastų. Ne-|Philadelphijoj, buvo skaitytas vie- 
perseniai Įpilties sodžiaus vaikai, 
ganydami žąsis, įleidę į vieną urvą 
žąsiuką, užrišę ant kaklo raudoną 
siūlą; žąsiukas prapuolęs. Nebe
sulaukdami išeinant, vaikai, išbė
gę į antrą pilies pusę, atradę tą pa
tį žąsyti vieną begoglinėjantį’*.

Jei neklystu, {piltis bus tai ta 
pati Jmpelt, kurią paduoda Bie- 
lensteinas savo veikale “Die Gren- 
zen deš lettischen Volkstmmes” (p. 
22t, 382 ir 384). Pilis tai butų 
tokiu budu labai sena (tikra “vor- 
pilis”!) ir savo praeitimi gana 
garbinga.

Kągi! O gal todėl nebūtų visai 
pro šalį paprašius gerbiamojo iš 
Laukžemės korespondencijos auto
riaus p. D. Treigio, jei tik šitos ei
lės jį ar kokį gerą jo pažįstamąjį 
pasiektų, kad butų taip geras ir 
pats tuos jo aprašomuosius urvus 
aplankytų ir apžiūrėtų dar kartą, 
bet jau nebe piemenų, o šį žygį 
savo rankomis į kuirį-nors urvą ko
kį žąsyti ar antytį — ir pats pa
žiūrėtų, ar beišlįs, ir kur, tie Die
vo sutvėrimėliai!? Tokiam mė
ginimui, nusisekus, galima butų 
ten dar kartą archeologams nuva
žiuoti (jų, regis jau yra ten bu
tą) ir padaryta — gal įdomius ir 
svarbius atradimus...^ 
I Pridūriau, jog, šiuos žodžius ra
šydamas, darau, akis merkdamas 
ir lūpas kązdamas, tokį veidą, ku
ris sakyte sako: v

— Nagi.... pamatysime!
(“Lietuvos Žinios”).

TAI BUVO MERGINA.
Cleveland, O.' čionai kaipo 

žėjas tarnavo jaunas vaikinas, Har- 
ry Roberts. Dabar vienok j i»* ap
reiškė, jog yra ne vaikinas, bet 
mergina Lillian Hoffman. Turė
dama 17 metų, ji pabėgo iš patė
vio namų, persirėdė vaikinu ir pa
ti sau duoną pelnė.

NECįANC^KNAI VAIKUS MAI- 
’TINA.

»Vienam^ susirinkime Pennsyl- 
vanijos daktarų, atsibuvusiame

nas pranešimas, kuriame aiškinta, 
Jog daugelis vaikų lankančių mo
kyklas neganėtinai maitinami. Ryt
mety} jie tankiai eina mokyklon 
išgėrę vien k?vos su saldžiu pyra
gaičiu, o iš mokyklos pareina su 
pilvu prikimštu kendžių ir paskui 
nieko maitingesnio valgyti nenori.

DEIMANTAI AMERIKOJ.
Rando komisonus F 

ret garsina, jog visokiuose ___
rikos kraštuose randama vis dau
giau deimantų; daugiausiai jų ran
da Arkanse, tejpgi Kalifornijoj ir 
Kentuckyje. Deimantai ypač su
rasti Arkanse neprastesni už dei
mantus randamus pietinėj Afrikoj.

NETIKUSI PRIEŽIŪRA.
C anai Dover, O. Taisant ma

šinas dirbtuvėse Penna Iron & 
Coal Co., trįs taisanti mašiną ama
tininkai likosi sumalti Mat jiems 
taisant, mašinos likosi paleistos ir 
pagriebė 
čius.

IVest 
garsaus 
Marko Twanę apsivedė su pagar
sėjusiu maskolišku pianistu Osipu 
Gabriloviču. . Jaunavedžiai iš Ame
rikos keliauja Vokietijon, kur ap- 
sigyvęs.

NELAIMĖS* ant GELŽKELIŲ.
Farmer City, III. Netoli nuo 

čia, naktyj 5 d. spalių susimušė du 
gelžkelio traukiniai, 
turios ypatos likosi 
30 tapo apkultų.

Springfield, III. Netoli Farmer 
City, ant vėžių Illinois Central 
gelžkelio susimušė du traukiniai. 
Prie to viena y|xita tapo užmušta, 
35 gi sunkiai apkultos.

Blytheville, Ark. Netoli nuo 
čia, ant vėžių Frisco gelžkelio su
simušė du traukiniai. Prie to 16 
ypatų tapo sužeistų, o tame skait
liuje penkios labai pavojingai, gal 
mirtinai.

’ Iš WILSON, PA.
. No. 40 “Lietuvos” tilpo iš Wil- 
son, Pa. p. A. M. koresponden
cija. A. M. sako, jog Wilsone 
yra 40 lietuvių pavienių ir 10 šei
mynų. Toliaus rašo apie draugiją 
čia esančią, į kurią vienok lietuviai 
nesirašo. Yra čia šv. Jono K. 
draugija; į ją daug lietuvių pri
guli, o prigulėtų dar daugiau, jei 
nebūtų fanatišką nes dabar už 
neatbuvimą ausinės išbraukia na
rius; dėl jos fanatizmo draugijon 
nesirašo. Apart D. š. Jono Krikšt. 
yra dar kuopa 116 S. L. A., o 
greitu laiku susitvers T. Mylėtojų 
draugija.

A. M. rašo buk čianykščiai lie- 
viai atliekamą laiką praleidžia prie 
alučio ir' kazyrų. Tas ne tiesa. 
Aš gyvenu čia 5 metas, o dar ne
mačiau prie kazyrų laiką pralei
džiant. Pusė lietuvių laikraščius 
skaito. Iš kur A. M. žino, kad 
Wilsono lietuviai skaityti nemoka? 
A. M. rašo,~buk čionai yra dvi 
dirbtuvės — viena blėtų, o kita 
dūdų ir buk jose dirbanti uždirba 
po $1.95. Tas netiesa: pirmoj 
dirbtuvėj moka $1.55, o antroje 
— nuo $1.60—$2.00 už 10 darbo 
valandų. J. S. Sibiras.

Iš COALGATE, OKLAHOMA.
Dabar čia darbai anglių kasy

klose eina gerai. Anglių kasyklos 
yra 6; visos dirba kas dieną. Į 
dvi sanvaiti galima uždirbti nuo 
$30—40. Dienos darbas —
valandos. Anglių sluogsnis i
4—5 pėdų storio. Darbininkai 
ri būti unistai Pragyvenimas 
mėnesio $20—30.

Lietuvių čia dabar randasi

į 
negalėjo atsisakyti nuo dalyvavi
mo toj “slavų” šventėje. Tokiu 
budu toji lietuvių šventė įgyjo po
litišką, amerikonišką varsą.

Dviem sanvaitėm prieš,; tą šven
tę, gavau laiškus nuo komiteto 
rengėjų, kurie (pp. Simanavičįtri 
ir M. Zalietskas) prašė, kad kaip 
gyvas aš pribūčiau į Plymouthą 
ant 30 d. rugsėjo, nes lietuviai no
rį, kad aš ir-gi dalyvaučiau ir pa
rodoje ir kalbose. Žinodamas, 
kad lietuviškiejie kunigai f4po vie
nu stogu su šliupu” nenori žmo
nėms pasirodyti (kodėl, — jie pa
tįs greičiaus žino negu aš), aš at
sisakiau, primindamas komitetui, 
kad gali kokia negerovė išeiti. Tad 
tūli sąnariai komiteto (p. Riškevi- 
čius .ir K.) susitikę manę Scran- 
tone, aiškino, kad tą šventę ne 
kunigai kelia, bet liaudis, ir kad 
toji liaudis neduos niekam įžęidos 
daryti; laiškuose vėl tą patį tikri
no raštininkas ir pirmsėdis komi
teto rengėjų šventės. Negana to, 
P. Simanavičius ‘ dar prašė, kad 
^apieščiau angliškoje kalboje ke
letą žodžių apie lietuvius Ameri
koje, ką ir padariau, ir toks ma
no raštelis tilpo Wilkes Barrės 
“Evening News”, iš kur jau pa
teko ir į daugelį kitų laikraščių.

Atėjo -gabaus 30 d. rugsėjo? 
Kviestas ir žodžiu ir laiškais, t o 
taip-gi užtikrintas, jog liaddis nori 
gražiai apvaikščioti tas sukaktu
ves, aš dpuge sų pp. Živatknus- 
ku ir Račkausku, kurie taip-gi bu
vo pakviesti ton šventėn, iškelia
vome į Plymouthą ir laimingai 
atvykome į Ely House, vietą pa
skirtą kalbėtojams susirinkti Nors 
jau buvo pusė po pirmos pusiau
dienio, dar kitų kalbėtojų nebuvo. 
Mes tad viešbutyje pietus paval
gėme. Atvyko iš \Vilkes Barrės 
teistojas p. Lynch, p. Garman, ir 
Plymoutho burgomistras p. Mo- 
rys. Nepoilgam automobiliuje iš 
klebonijos parsiveždino komitetas 
kun. Žilinską ir kun. šaulinską. 
Visi suėjo į kambarį ant pirmojo 
augšto. Neatsitikome nė Ries trįs < 
iš Scrantono. Jau persistatant 
svečiams,.. patėmijau,
Scrantoniečius niekas kitiems ne- 
perstato, lyg kad komitetas mus 
drovėtusi. Tad aš pats įvezdinau 
sayę ir pp. Živatkauską su Rač
kausku, manydamas, kad lietuviš
ki “mužikai” ne ką išmano apie 
žmoniškumą. Ypatingai pasveiki
no mane kun. Žilinskas, nes šo- 1 
nu atsikreipęs, padavė man tik smi- 
linį pirštą. Bet tylėjau. Susėdo
me. Kun. Žilinskas šnekėjosi su 
p. teisėju ir vienu kitu, iki įvez- 
dintas tapo kun. Kudirka. Neuž
ilgo kunigai išėjo iš kambario, o 
aš4 šnekėjau su p. Garmanu ir p. 
Williamsu apie lietuvius Ameri- ' 
ko je. Bešnekant, ant trepu pa
sirodė galva kun. Kaupo ir kun.

PUIKUS EXPERTAI.
Bristai, Ten. Čia neva už 

bimą pinigų suėmė Johną Preston, 
bet palaikę penkis mėnesius kalė
jime, turėjo paleisti, kadangi pa
sirodė, kad laikomi netikrais pas 
jį rasti pinigai yra tikri ir geri. 
Suėmė jį centrališko rando urėd- 
ninkai ir pasodino kalėjiman.

jų kambarius nešioti svaiginančius 
gėrimus, nes tas buk demoralizuo
jančiai veikia ant 'vaikų.

SNIEGAS TEXASE.
EI Paso, Ttx. 8 d. spalių aplin

kinėse Panbžndle, Texase, puolė 
sniegas?* D^fhaste sniegas užden
gė lauktis adt 4 colių storai. Teip 
ankštybei sniego čia nieks neatme
na. u
k- Ji ■ r-

Jfd • _>š
SUDEGĖ UVĖRIŲ PARKAS.
Culyney, Ą^erta, Kanada. Atė

jo čia žinia, buk nuo prairijų gais
ro užsidegė y vėrių parkas, kuria
me, f ‘ :
mo, buvo 800 bizonų, 
džiausiu Amerikos žvėrių.

apsaugojimui nuo išnaikini- 
di-

Da- 
lis laikomų žvėrių išlaužė užtvarą 
ir išbėgo, bet visgi tūlas skaitlius 
bizonų ir elnių sudegė.

Iš CHICAGO, ILL.
7 d. spalių, 8 vai. vakare, buvo 

susirinkimas Aušros V. P. šv. pa
rapijonų, svetainėje U. Žilienės. 
Žmonių prisirinko pilna svetainė. 
Pirmininku vakaro išsirinko. p. 
švedą. Jis aiškino, jog kunigas 
Ambrazaitis sauvališkai elgiasi, ne 
siklausia parapijonų, nė jų rinkto 
komiteto. Susirinkimo raštininku 
Ūko išrinktas p. Pangonis.

Kalbėtojai visi kalbėjo ant kuni
go, užmėtinėdanii' jam visokias 
kaltes, neišskiriant moterų. Kalbų 
tų neminėsime, nes jos viena 
kitai panašios. Pirmininkė R. V. 
P. šv.’ (ką-tos raidės turi reikšti? 
IRedl), Persai t ienė pasaldė, buk} 
jai kunigas liepęs paslėpti drau
gijos pinigų, bet ji to negalėjusi 
padaryti. Jų draugija turėjo balių, 
kurio pelnas turėjo eiti vargonams, 
ir uždirbo 18 dol., bet kunigas 
tuom nepasiganėdino, nes išgirdo, 
kad degtinės daugiau parduota tai 
įeikalavo 50 dol. Tvarkos nebuvo.

Balandis.

aš- 
tuonios šeimynos, o viso: vyrų 
19, moterų 8, vaikiukų 14, mer
gaičių 8. Savastį turi 7 lietuviai, 
vertės $5700. Pramone lietuviai 
neužsiima, visi dirba po žeme, an
glių kasyklose tik vienas c^rba kal
vėje anglių kasyklose. Už 9 dar
bo valandas gaunama $3.37. Drau
gijų ir kuopų nė .Jokių čia nėra. 

V. P.

I§ OGSLEY, ARIZ.
Lietuvių yra čia apie šimtas šei

mynų. Yra ir turinti savo na
mus, vieni be skolų, kiti su skolo
mis. Pavienių bus apie trįs kartus 
daugiau

Darbai čia tik kasyklose. Alu
čio ir degtinės nėra, nors iš kitur 
užklysta, bet musų lietuviams sun
ku nusipirkti, kadangi tedirbame 
sanvaitėj po 2 dieni, o jeigu 
jau kas gauna dirbti 3 dienas, tai 
visi džiaugiasi. P. M.

IŠ MILL CREEK, WASH.
šitose aplinkinėse 3 lietuviai turi 

pirkę farmą, iš viso 160 akrų, ver
tės $2500. Visi trįs nevedę, gy
vena drauge. Ant tos fanuos yra 
girios vertės 10000 dol. (o ar jos 
minėtiems lietuviams priguli? Rd.)

Cianykitis.

AR NE “SMERDAI” YRA LIE- 
TUVISKIEJIE POLITI

KIERIAI?
Plymoutho lietuviai rengė iš

kilmingas 40-metines sukaktuves 
emigracijos musų tautiečių į Ame
riką. Neturėdami savo miestely-

gu, išskyrus vien Ukėsų Kliubą.pe kalbėtojų, susitarė -pakviesti 
Nekalbėsiu jau apie rengimą pra
kalbų ar paskaitų, apie kėlimą ap- 
švietos, bet mažai lietuviai rūpina
isi ir kitais reika&ds; vien parapi
jos reikalai dar jiems -rupi. Jau 
[metai atgal kaip Šv. Juozapo drau-lkurie,

juos iš kitur., Kadangi užmanyto- 
jas tos šventės yra kun. Žilinskas, 
tad, žinoma,'jis turėjo būti kil- 
čiausiuoju svečiu. Kvietė taip-gi 
savo pavieto įžymesnius žmones.

> besiartinant

sųjį Barzdočių”, nuėjo ten, kur 
buvo susirinkę kiti kunigai. Ne
poilgam ateina tūlas komiteto 
žmogus artyn manęs, ir žiauriu 
balsu klausia, ar aš esąs Įp. šliu
pas, nemandagiai - pertraukdamas 
mano šneką su minėtais svečiais, 
p. Garmann, p. Lynch, p. Mor
ris ir p. Willįams. Žinoma, at-

ko. Tada tas adjutantas p. Si
manavičiaus, pamojo man pirštu, 
kad eičiau į priemenę, ries 
svarbus reikalas. Atsiprašęs 
čių ir nustebęs iš atsitikimo, 
ėjau. ;'{

“P. Simanavičius —tarė 
menėje adjutantas — yra ūži 
tas; todėl jis manę pasiuntė p« 
kyti tamistai, kad čion ši 
sikištum, kad pabūtum

“Taip? Jeigu gerai m 
ką sakai, tai ženklina, 
lyvaučiau parodoje ir švent 
aš pasakiau.

“Taip man liepė p. Simai 
čius pasakyti”, atsiliepė adju 
tas.

Man kraujas užvirė. Sugnia 
žiau kumščią, bet susilaikiau..

“Jeigu taip, tariau adjutan 
tai apsisukęs aš namon važiuoju’

Sugrįžau pas svečius, pasakia 
jiems, kad čion išeina koks nesu 
sipratimas, ir kad todėl aš, 
šnektos nepabaigęs, turiu eiti lau 
kan. Svečiai sustojo, atsisveiki
nom su jais, ir jiems begailestau 
j ant, kad čia kas tokio atsitik, 
aš pasiėmiau skrybėlę ir išėjau

Netolymais stovėjo ulytkari 
tarpe minios žmonių, kurie rengėsi 
paraduoti, tarpe žiūrėtojų, ir 
aš įšokau į jį, nė nepažiūrėjęs, kuli 
link niytkaria eina. Mat, įširdęs! 
buvau. Tik pankui .pamačiau. kad| 
aš bevažiuojąs į priešingą pusę, 
negu reikėjo. Vis-gi jau velyjaųt 
neblipti laukan, ir



Veikiai potam ga
rnio raštininko komiteto žinią, 
komitetas negalįs man kelįo- 
lėšų apmokėti, todėl kad 

ten neatvykčiati. Pasirodo, 
raštininkas man melavo, ir to-

Artelyje. Galiaus laimingai parvy
kau namon.

, Parvažiavęs, nė naktį užmigti 
negalėjau, mislinėtiamas apie lie
tuvių elgimąsi. Be Plymoutho 

i “smerdų”, prisiminė mari, dvejatą 
▼ menesių atgal laikytasai susirin

kimas lietuvių šiaurinėje dalyje 
Philadelphijos (Richmonde) pa
minėjimui lietuviškosios išeivystės 
Amerikon. Ir ten komitetas ap- 
vaikščiojimo šventės manę man
dagiai kvietė atkeliauti su kalba. 
Bet kun. Milukui ėmus iš ambo
nos, po namus ir kitaip dergti ma
nę, komitetas savo tarpe susivai- 
dvjo, ir tad įvyko dalykas man 
neįtikėtas: vienas komiteto sąna
rys pranelė dalykų stovį, ir prašė 
kad atvykęs į Philadelphiją, lyg 
niekam nežinant, ateičiau į svetai
nę, ir ten žmonės manę pakviesiu 
kalbėti. Žinoma, gavęs tokią ži
nią, pasiunčiau atsakymą, kad aš 
neatvažiuosiu.
vau 
kad 
nės 
aš 
kad
dėl priverstas b^vau komitetui at
rašyti, kad, man žinant priežastis, 
kodėl taip labai kvietę, dabar. Phi- 
ladelphijos lietuviai atsisako, man 
lėšas apmokėti; pavadinau komi-

• tetą melagiais. Žinoma, komite=- 
tas nė nebdrįso man teisybę išaiš
kinti, lyginai kaip ir dabar — ke
lioms dienoms prabėgus — Ply
moutho šventės komitetas tyli, lyg 
niekas nebūtų atsitikę. Teisybė, 
komitetui ‘ niekas neatsitiko, bet 
man dvigubą skriauda: viena—su
gaišinau savo darbą ir neatlikau 
savo pareigų ligonių link, o antra, 
širdis tapo įžeista pažeminimu, 
“smerdišku” pasielgimu Plymou- 

. tho šventės komiteto. Dėl Phila
delphijos bent ypatingų lėšų ne
panešiau ; kitaip buvo su Ply- 
mouthu, kur ir kelionė lėšavo ir 
ligonius namie negalėjau per su
gaištį apžiūrėti, ir kur dar ap- 
šmeižą. įgijau. Už morališkąją 
skriaudą galiu tik visuomenei pa
siskųsti; bet už lėšas komitetui 
pasiunčiau reikalavimą, kad už
mokėtų 25 doliarius. Ką Ply- 
■moutho lietuviai padarys, pama- 

' tysime toliaus.
« Ir dabar kviečia manę lietuviai 

' atvykti. į Naują Angliją, ir ten 
- keliose naujokynėse kalbas laikyti.

• Nors aš malonėliau tautiečiams 
patarnauti ir, kiek galėdamas, tau
tos reikalus užstoti, paaiškinti tru
kumus musų tautos išsiplėtojime; 
bet klausimas kįla, ar verta yra

* dirbti taip netikusiai besielgian
tiems žmonėms ?! . Aš nebėsmL 
taip labai jaunu žmogumi, savo 
jausmus ’ir pinigą, sa>16 širdį ir

■ dvasiškas spėkas išeikvojau nau- 
dan lietuvystės (pagal savo geriau
siąjį išmanymą), tai ar verta bu
tų taip kantriai dirbti, pasišvęsti, 
nertiesi iš paskutinių jiegų žmO- 

• ~ nėms, kurie ant kiekvieųo žings
nio man paines ir biaufybes pari
tą po kojų? Žinau, kad visur 
Amerikoje .tarpe lietuvių turiu 
draugų; bet ar skaitlius nedraugų 
neperviršyja? Ne tai nedraugtį 
bet žmonių, kurie augštesnio sie
kio nesuprazdami, atlošia rolę* anų 
Maskolijos “smerdų”! Ifci 
gas neįsimaišo, tokie žmonės ma,- 
rio, kad viskas gerai bus, jeigu aš 
jų tarpe busiu; bet vos kunigo 

.černarą pamatė, tuomet man atsi
moka bjaurybėmis, apšmeiža, pa
niekinimu ! Ar-gi aš klystu, tokių 

nonių pasielgimą vadindamas 
maerdišku”?... •
Į M akinėčiau, kad viešai paaiš- 
rmų visą reikalą kaip Philadel- 
Jijos taip Plymoutho komitetai, 
Įrie viešai rengė lietuvių šven- 
Į, ir kurie 
įlyvauti

paprasto lietuvių moterų apsirė- 
dymo daugelis ne matė, o kita, 1 
kad ir iš sodžiaus atvažiavę mergi
nos, teip pat apie drabužius daug 
žinoti negali. Jei ir aš pati ban
dyčiau nurodinėti, koki tautiški lie
tuvių drabužiai buvo senovėj dė- 
vėjami, beabejonės pati apsirik
au, bet rašau remdamasi ant ma
tytų jau šiame laike tautiškų lie
tuvių drabužių. Kiek teko man 
matyti didžiosios Lietuvos chorų 
dainininkių apsirėdymą, ir tų dra
bužių puikumą, tai galiu, pagal 
tuos musų amerikietėms daininin
kėms šį tą nurodyti.

Kad ir visai pigio audeklo butų 
rūbai, siūti, bet kad tik butų atsa
kančiai pasiūti ir parvos sutaiky
tos, tai išrodytų kogeriausiai. Re
gisi apie tai7“p.Tvatiškai pranešiau 
choro pirmininkui, kad paaiškintų 
tą dainminkėms, bet, žinoma, bu
vo jau per trumpas laikas, ir visi 
prirengimu koncerto buvo užimti, 
užtad ir tikiu, jog jokio daininin
kėms nurodymo nedaryta. Viena, 
tai gražiausiai išrodo ir prie veido 
gali tikti tamsių parvų bystaitės 
(šniuraukos), tamsi parva gražiai 
atsižymi, prie baltų marškinių, ir 
daro malonią rūbų išžiūrą; paskui 
eina pasiuvimas nuo ko priguli iš- 
veizdžio gražumas. Pagaliaus pri
juosčių parvos, ir jų pasiuvimas; 
teippat plaukų susišukavimas. Mu
sų dainininkių daugumas buvo 
baltos prijuostės, arba su pora 
raudonų šniūrelių, apačioje apve
stų, o vienos mačiau turėta tie
siog kuknios priejuostes, matyt 
nuo mamos paskolinta. Taigi, rei
kia patėmyti, jog lietuviškos pri
juostės negali būti baltos, nes tas 
daugiau tinka rusiškiems rūbams, 
musų prijuostės turi būt ar kviet- 
kuotos, ar dryžos; gražu, jei apa
čioje apvemtos su taip, vadinamais 
traseliais ar kuteliais, bet, reikia 
pririnkti gražaus rašto kvietkas ir 
dryžiukus. Pagaliaus. kaip ma
čiau tūlos dainorės turėjo užpaka
lyj ilgus, kabančius raiščius. Tai 
ne lietuviškų rūbų pagražinimas, 
bet lenkiškų, ir mes taip nepriva
lome dėvėti. Aš širdingiausiai pa- 
tarčia, kad ateinantį kartą daini
ninkės, rengdamosios išeiti ant 
scenos, pasirūpintų ypatą, kuri 
joms pagelbėtų apsitaisyti; tas bu
tų ir joms pačioms lengviau ir 
galėtų gražiaus apsitaisyti. Aš 
tikiu, kad ateinantį, kartą bus iš
vengta tos klaidos, ir ne vien ge- 
rėsimės dainelėms, bet ir gražu’mu 
lietuviškų mergelių. M. V.

net man atsisakant 
po prievarta be

tik vilko iš namų ir viešai garsi- 
Įo mane kalbėtojų eilėje, o pas
tai rengė pasalas. Tegul sykį 
ttuviai pasirodo, ar jie neėsti tais 
rsmerdais”, _ kuriuos jau kelintu 
^kiu šitame rašte paminiu’su di- 
■hi širdies skausmu!
į J. Šliupas.

APIE REVOLIUCIJINIŲ DAI
NŲ IR KAMINAKRECIO PRE

NUMERATĄ.

Lietuvių Socijalistų Sąjungoje 
užburtasis ratas — tai revoliuciji- 
nės dainos.su gaidomis: jau trįs 
metai kaip Sąjunga su jomis tąso
si po visokius šuntakius ir jokiu 
budu negali į teisingąjį kelią įsta
tyti. Tos dainos buvo žadamos “Ko
vos” skaitytojams kaipo dovana, 
bet tų priedų niekas ne sulaukė; 
tų dainų dėlei, daryta šlykščiau- 
sios intrigos, skelbta organe be
gėdiškiausi melai; pavienios ypa- 
tos išleidinėjo kuopų, o net Są
jungos viršiausiojo komiteto var
du, nutarimus. Sąjungos organas 
visus tuos melus ir šmeižimus mie
lai talpino, o kaip aš, to rinkinio 
surengėjas, parašiau be kolionių 
ir barnių pasiteisinimą, prikergda
mas raštiškus prirodymus, tai orga
nas atsisakė talpinti ir tik pervarius 
tą pasiteisinimą su visa doku
mentų krūva per Literatūros Ko
mitetą šiaip teip patalpino su, 
didele redakcijos pastaba, kad kam 
gi Lit. Kom. nutaręs ramų ir tei
singą pasiteisinimą talpinti, jei re
dakcija seniai tą dalyką užbaigė 
melagingų ir šmeižiančių straips
nių patalpinimu: mat apie tas dai
nas buvo organe leista viską, apart 
teisybės rašyti.

Teip tai dėjosi su mano prireng
tu dainų rinkinėliu: mat, tos dai
nos, anot sąjungiečių, buvo plia- 
gijatiškos, vogtinos ir tt. Bet ka
da sąjungiečiai (vėl tik kelios ypa- 
tos, ne Sąjunga) nusipirko į anų 
vietą Revoliucijinių Dainų Rinki-

• nelį nuo musų gerbiamojo kompo- 
i zitoriaus M. Petrausko, tai rodos

viskas turėjo kitaip virsti ir dainos 
‘ umu laiku po svietą pasklisti. Bet
• praėjo metai, o dainų vis nema- 
. tyt. Vos tik keletą sanvaičių at- 
i gal “Kovos” administracija išsiun

tinėjo kvitarijus prenumeratos rin
kimui to rinkinėlio išleidimui; kas 
užsimokėsiąs vieną doliarį, tai gau
siąs du Revol. Dainų egzemplio
rių, o jei kas antrojo egz. nenorė
siąs — tai, vieton to, gausiąs kele-

■ PIE MUSŲ TAUTIŠKUS 
B DRABUŽIUS.
■Nemanau šiame straipsnelyje jo- 
K> papeikimo, ar aštrios kritikos 
Kryti, bet noriu nurodyti kaiku- 
■ąs buvusiojo p. "T. Petrausko ir 
■Birutės” choro k daininin
kių klaidas tautiškam a ps įtaisyme.

Tižiu garbių dainininkių tuomi 
į k įsigauti, nes nepašaipai čion ra- 
kC/tik vien patardama, jūsų pa

lų Jąbui. Negalima kaltinti dai- 
žlhinkes, jei jos neatsakančiai ap- 

f aise, nes viena, čion augusios, 
^gali apie tokius rubus jokio pla- 

aoinio supratimo turėti, nei net ir tą Sąjungos brošiūrėlių.

Graži kombinacija, bet ant nelai
mės, ne visiems anoji patinka. Ka- | 
da aš, gavęs iš “Kovos” admini- l 
stracijos kvitarijų, pradėjau pre- ; 
numeratą rinkti, tai pasirodė, kad i 
norinčiųjų imti du dainų egzem- 1 
pliorių nažai yra, nes kągį žmogus 
veiks su dviem vienodais gaidų i 
rinkiais, jei knygų pardavinėjimu 1 
neužsiima, o sąjungos brošiūrėles 
jau skaitė, arba suvisu skaityti ne
nori? Vienog mano pažįstamųjų 
keletas, aplenkdami sąjungiečių 
kombinaciją, susitarė užsirašyti po 
du ant vieno prenumeratos kvito, 
įmokėdami po 50c. už ką galima 
butų gauti po vieną dainų egz. be 
jokių priedų. Bet man da nesus
pėjus surinktus pinigus “Kovai” 
pasiųsti, jos 29 num. pasirodė ap
skelbimas, kad nekurie mano pre
numeratoriai jau esą užsimokėję 
po visą doliarį Rev. Dainų, prenu
meratos. Klausiu prenumeratorių 
kame dalykas, o jie su nusistebėji
mu atsako, kad niekad jokių do- 
liarių Rev. Dainoms nedavę. Ant 
galo pasirodė štai kas: esant kom
pozitoriui M. Petrauskui Brookly- 
ne ir užkvietus visuomenę prie pre
numeratos išleidimui “Kaminakrėtis 
ir Malūnininkas” — keletas vyru
kų rinko prenumeratą. Nekurie 
iš brooklyniečių su mielu noru 
savo daliarius tam tikslui davor 
Ir štai dabar sudėti to smagaus 
veikalo išleidimui doliariai kokiu 
tai stebuklingu budu atsidūrė Rev. 
Dainų fonde I Prenumeratoriai, 
kurie nenorėjo imti du dainų egz., 
gaus dabar da po du extra. Tai 
laimikis!

Kas sąjungiečins įgaliojo visuo
menės pinigus, duotus “Kamina- 
krėčio” išleidimui, vartoti Rev. 
Dainoms — nežinia. Patįs pre
numeratoriai labai iš tokios meta- 
morfozos nusistebėjo. Ją užklausus, 
visi atsakė, kad jiems užteksią po 
vieną dainų egz. už kurį pas ma
ne užsimokėjo, o už duotus “Ka- 
minakrečio” išleidimui doliarius 
norį gauti operetę, o ne extra.dai
nas su brošiūrėlėmis (su šiuom pa
siunčiu redakcijai vieno prenume
ratoriaus Al. Steponaičio, laišką 
savo žodžių patikrinimui). (Kiek 
girdėjome, leidimui Kamin. ir Mal. 
surinkta tik 50 dol. Su tiek pini
gų negalima išleisti, todėl dalis pi
nigų prenumeratoriams sugrąžinta. 
Red.).

Visi da pamename, kokį didelį 
triukšmą socijalistai pakėlė prieš 
daktarą Šliupą už aukautų revo
liucijai pinigų padalinimą. Dabar 
socijalistų komitetai visai ramiai ir 
tyliai visuomenės pinigus, duotus 
aiškiai pažymėtam mieriui, suvar
toja visai kitokiam ir kišt e kiša 
visuomenei tą, ko toji nereikalau
ja. O juk prenumerata tai ne au
kos ir prenumeratorius už savo pi
nigus turi gauti tą, už ką yra už
mokėjęs. 1

Pastebėtina, k a d/“ Kova”, norė
dama suuosti kuo “Keleivio” re
daktorių pasielgimas kvepia — ne- 
nusprendžia šito savo administra
cijos pasielgimo kvapsnį! Tur
būt sąjungiečiai, atmezdami, pa
gal neseniai “Kovoje” tilpusį re
ceptą, Lietuvių Tautišką Hymną, 
randa nereikalingu prisilaikyti tos 
didėsės aksijomos: “Tegul tavo vai
kai eina vieit takais dorybės”!

Buvo girdėti, buk viena Chica- 
gos draugijų nupirkusi nuo kom
pozitoriaus M. Petrausko operetę 
“Kaminakrėtis” ir rengėsi anąją 
išleisti. Butų gerai, kad toji drau
gija paaiškintų visuomenei, ar iš
leis ir kada tąją operetę, o prenu
meratos rinkėjai kad apskelbtų^ 
kur jie tam dalykui sumokėtus 
pinigus padėjo.

P. Bukinaitis.

KAIP GYVENA LIETUVIAI 
MOKSLEIVIAI.

Kalbėsiu čia tik apie Europos 
lietuvius moksleivius. Tai dau
giausia ukininkų-valstiečių vaikai. 
Apšviestesnis ir apsukresnis 30— 
50 margų ūkininkas jau galvoja, 
kaip išleisti bent vieną savo sūnų 
“j žmonės”, kad jam “juodos že
mės nebreiktų knisinėti”. Jo ap- 
rokavimai materijališki: išleidus 
vieną sūnų mokslan, jis jau nebe
žiūrės žemės, “dalis” bus jam ati
duota; jei pasiseks ir “ponu” liks, 
tai broliams “vietas” nupirks, sese
rims “pasogas” duos; jei kunigu 
bus —tai bus išganyta visa šeimy
na. Taip protauja tėvai, pradėda
mi leisti sūnų į mokslus; kiekvienų 
geidimas, kad kunigu butų, nes jie 
mato — kiekvienoj parapijoj sėdi 
po du kunigu, sočiu ir apsivilku
siu, ir “nuo žmonių ir Dievo” ger
biami; kitų gi inteligentų valstie
tis mažai matydavo, o kita — jiems 
mažiaus ir sekdavo**

Prasideda gimnazijos tiįenOs* už- 
gema pas tėvus viltis.... Prašvin
ta visai šeimynai šviesesnė aušrelė, 
ant žemės ir ten “dangui" lengvas 
šviesus gyvenimas. Iš paskuti no- 
sios tėvai leidžia į mokslus sūnų, 
atiduoda jam paskutinį skatiką, 
kaip įmanydami spulėja, kadi tik 
nematytų didelio vargo >ta jų vil
tis, tas busimas “kunigąs”

Keturios kliasos pabaigtos' — 
seminarijon atsidaro durįs. Dalis 
moksleivių tikrai ten iru važiuoja, 
bet kita dalis, daug didesnė, pa
myli mokslą, išgirsta apie naujas 
idėjas ir nors jų gerai da savo 
protu nesuima, bet jauna jautri 
širdis atjaučia kaž-ką ' prakilnų. 
Nori mokytis toliau, baigti gimna
ziją. pasiekti universitetą. Prirei
kia nuo tėvų ir giminių daug ne
smagių dalykų išgirsti; tik tvirto 
budo vaikinas įstengia ant savo 
pastatyti; daugeliui reikia su tė
vais persiskirti.... Ir lieka jis 
vienui-vienas, jaunas, karštas, bet 
gyveniųio nepažįstąs, ir pasileidžia 
gyvenimo sukurin, tik labai nedi
delė dalis įstengia be pašalinės 
pagelbos gimnaziją pabaigti, ki
tiems kelias į aptieką, raštininkus, 
liaudies mokytojus.

Maža dalelė baigia gimnaziją, ir 
nei skatiko neturėdami, atsiduria 
dideliuose miestuose: Peterburge, 
Maskvoj, Dorpate, Kieve ar Ry
goj (tuose miestuose 
daugiausiai lanko augštesniąsias 
mokyklas). Čia prasideda sunki 
kova už būvį; kad užsidirbti gy- 
vienimui, prireikia davinėti lekci
jas, kiti eina tarnauti į biurus, ki
ti pagalios užsiima šiokia-tokia 
prekyba.

Daugiausia yra moksleivių Pe
terburge, jie susiorganizavę į stu
dentų draugiją, kuri turi ir savitar
pinės pašelpos tikslą. Naujokui 
pirmaisiais metais gana striukai 
prisieina, nes neturint pažinčių, 
sunku gauti lekcijų, užsiėmimą 
Apskritai, visgi studentai uždirba 
30—40 rub. į mėnesį, žinorrfa, tai 
ne visi, bet kiti ir viršaus 50 rub. 
užvaro. Kaip su 30 rub., tai Pe
terburge labai sunku išsiversti, nes 
kambariui reikia mokėti nuo 15— 
20 rub.; žinoma gyvena dviese; 
o valgomieji daiktai paskutiniai
siais metais labai pabrango. Stu
dentai daugiausia valgo lenkų 
studentų valgykloj; pietus ten ga
lima gauti už 25 kap., bet kaip 
pinigų nėra, tai studentas pasiima 
už 3 kap. puoduką sriubos; kaip 
daugiau yra pinigų, tai da ir kotlie- 
tą už 10 kap.; visa laimė, kad ten 
ant stalų pridėtos pilnos duonos 
pintinės, galima sočiai privalgyti 
net nieko neperkant

Maskvos ir kitų miestų studen
tai maž-daug taip-pat verčiasi. 
Skirtinas kiek padėjimas Dorpate; 
ten beveik negalima gauti užsiėmi
mo, ir kas ten važiuoja, turi būti
nai turėti pinigų pragyvenimui; 
tiesa ten viskas daug pigiau negu 
Peterburge

Nevisi gali lankyti Rusijos augš- 
. tesniasias mokyklas. Lietuviams 
. moksleiviams da gimnazijoj bū

nant prireikia įsikišti į politiką; ką 
; vyriausybė užtėmija, tą be pasigai- 
. Įėjimo išstumia iš mokyklos. Dau

guma studentų aktyviškai dalyva
vo laisvės judėjime: rengė demon
stracijas, sakė viešas prakalbas, 
organizavo^ dalyvavo spaudoj ir 
tt. už tai daugelis užsitraukė ant 
savęs rūsčią caro valdžios akį. Kaip 
katruos paviko valdžiai sugriebti 
ir kalėj iman pasodino, bet kitiems 
paviko laike ar paskui ištrukti ir 
užsienin išvažiuoti. Skaitlius belan
kančių užsieniuose mokyklas pra
dėjo (lig tam laikui užsieniuose 
būdavo lietuviai dailininkai ir stu
dentės merginos ,nes jų į Rusijos 
mokyklas nepriimdavo). — Čia at
bėgusiems moksleiviams prisiėjo 
didžįausį vargą pamatyti. Iš sū
kurio judėjimo ištraukę, pilni vil
ties ir pasišventimo, .priversti ap
leisti savo kraštą, k^r tieįk daug 
darbo įdėjo, — jie pasijuto užsie
nio miestuose visai svetimais; čia 
negavo jie jokių uždarbių. Bet 
visgi nemetė pradėto dirbo, ’— 
stojo į mokyklas, griebės1 knygų, 
nes matė, kaip daug truko apšvie
stų žmonių judėjimui pakilus, pa
galios, kam prisiėjo būti *Vadovu”, 
tie geriausia suprato, kaip da daug 
jiems trūksta mokslo žinių ir pri- 
ti rimo.

Buvo užsieniuose puikiausia pro
ga apmislyti pergyventą laiką, pa
matyti klaidas, pataisyti jas, už
lipdyti spragas mokslų žiniose. 
Čia pilniansia laisvė, atviros biblio
tekos, grynas mokslas universite
tuose. Bet.... kliūtis didžiausia: 
kad tuo visu naudotis, tai pirmu-

lietuviai

džiu, reikia turėti tiek skatiko, kad < 
nestovėtų nuolat galvoj deginantis 
klausimas: ką rytoj valgysiu, kur 
nakvosiu? Užsienių moksleiviai, i 
atmetus tik kelis, to viso neturi. ] 
Daugiausia moksleivių yra šiose 1 
vietose: Šveicarijoj — Berne ir 1 
Zueričhe, Belgijoj — Bruxellyj ir ; 
Liege, Austrijoj — Krokave, Da- j 
nijoj; atskiri žmonės da yra Ro- 1 
moj ir Berlyne. Išviso pereitais : 
metais užsiniuos buvo lig 2į mok- ] 
sleivių.

Kad duoti pavizdį, kaip gyvena 1 
Vakarų Europoj lietuviai mokslei- ’ 
viai, nurodysiu į Krokavą; ten bu
vo 6 .moksleiviai, pašelpų iš drau
gijų nei vienas negaudavo. Nors 
Krokavoj gyvenimas brangesnis 
negu dideliuose Europos miestuo
se,, tai visgi kiti įstengdavo išgy
venti su 15—20 rub. į mėnesį. Bet 
ne visi ir tuos reguliarčškai gauda
vo, tai tuomet sanvaitėmis, tikroj i 
to žodžio prasmėj — badaudami 
gyvendavo. Kreditą svetimame 
mieste, žinoma, negalima gauti. 
Daugiausia moksleiviai pietauda
vo “pigiose valgyklose”, Taip vadi
nasi neva Jabdaringos valgyklos, 
kur daugiausiai valgo bedarbiai, 1 
padieniai ir šiaip pavargę žmonės. 
Pietumis ten skaitosi: košės gaba
lėlis, gįslėtos mėsos šmotelis sriu
bos puse bliuduko ir duonos rie
kelė. Už pietus reikia užmokėti 
10 Austrijos centų (8 kap.; 4 
amerikoniški centai). Nevisados, 
tiesa, ir tam būdavo pinigų, tuo
met maitindavos Adeną duona.

Belgijos studentai pragy venda
vo turėdami 20 rub.; kaip sakoma 
ten pragyvenimas pigesnis. Kito
se vietose moksleiviai gyvendavo 
aplamai kiek geriau

Toks lietuvių moksleivių padė
jimas.

Reikia užduoti sau klausimas, ar 
gali moksleiviai, tokiomis materi- 
linėms sanlygoms esant, atsakan
čiai prisirengti prie gyvenimo, ar 
gali iš jų kilti savo šakų spedja- 
listai? — Užsiimantis kokias 4 vai. 
į dieną lekcijomis arba dirbantis 
6—8 vai. biure Rusijos studentas, 
kad ir gerai pavalgytų, negali at
sakančiai užsiimti savo dalykais, 
nes galva jo esti nuvargus, nervai 
sujudinti; tuo labiau negali Jcaip pri
gulint, savo darbo atlikti ir tamau- 
j antie jie Vakarinės Europos studen
tai. Be to, dauguma Rusijoj besi
mokinančių studentų turi da at
likti įvairius visuomenės reikalus, 
nes nėra kam kitam jų atlikti. — 
Ir galų galais iš didelio nuovar
gio ir persidirbimo, neprivalgymo, 
ankštų^kambarių, tankiai apsilan
ko giltinė džiova, tas sankeleivis 
visų nuskriaustųjų ir pavargusių
jų....

Visuomenė daug reikalauja iš 
moksleivių, neduoda ramiai jiems 
ir vasarą pasilsėti; pav. paskuti
niuoju laiku “Lietuyos Ūkininkas” 
ir “Lietuvos Žinios” apsčiai rašė, 
kad moksleiviai nieko nesidąrbuo- 
ja atvažiavę vasaros metu tėviš
kėn. Tankiai tenka užtikti Ame
rikos ir Škotijos laikraščiuose, kad 
moksleiviai apsileidę, neneša minion 
šviesos, nerašo į laikraščius. Tas 
viskas gal ir tiesa, bet ar galima 
gi reikalauti aktyviško ir produk- 
tyviško darbo iš gyvenančių to
kiose sanlygose; ar gi, gali visuo
menė da daugiau pareigų užversti 
ant moksleivių, pati sulyg jų nesi- 
jauzdama jokių pareigų, jų (mok
sleivių) neaprupindama ?

Nors yra kuo pasidžiaugti, kad 
iš tarpo valstiečių taip daug kįla 
inteligentijos, kuri ir augštesnį 
mokslą pasiekia (pas lenkus retas 
valstiečio sūnūs pasiekia universi
tetą). Nors turime mes nemažai 
gydytojų, advokatų, inžinierių, ag
ronomų, tačiaus gerų savo darbo 
specijalistų beveik neturime. Žvilg- 
terėkim tik į moksliškąsias knygas: 
kuo ne visos gamtos mokslu kny
gos verstos ar sutaisytos ne spe
cijalistų, iš medicinos beveik jo
kios literatūros neturim, esančiosios 
brošiūrėlės daugiausia iš kitų kal
bų verstos. Argi netikrai lietu
viškas vaizdelis: kunigai pradeda 
rengti ar versti jų gerai nesupraz- 
dami jau ir medicinos knygas (J. 
Geručio — “Sveikata"). Neturi
me knygučių iš sočijologijos, ju
risprudencijos ; dirvonais tebeguli 
tyrinėjimas ekonomiškųjų ir visuo
menės sanlygų Lietuvoj.

Neužtenka gydyti žmones, ve
sti bylas, taisyti ūkę, statyti namus 
ir pabrikus, mokyti vaikus, turi da 
inteligentija platesnes pareigas, — 
ji privalo rūpintis kuoplačiausiai 
populiarizuoti mokslo žinias; ma
žutėmis brošiūromis lietuviai jau

apsivilkusiam, turėti pastogę, žo

ekonomiškųjų santikių Lietuvoj, atgyvenusius gyvenimo dėsnius ki-
Tuo tarpu to viso nėra. Dėlko?

Daugiausia vis dėlto, kad mok
sleiviai, bestudentaudami, besirū
pindami duona, atsakančiai nepri
sirengia, nesispecijalizuoja ir' per
daug nuvargsta ir užsivilia, kad 
galėtų da paskui užsiimti darbais, 
į kuriuos reikią įdėti daugiau su
manumo ir energijos, bet kurie tie
siai nesurišti su materijališka jiems 
patiems nauda.

Ar gi pagaliaus nevertėtų rim- 
pagalvoti, kad nors iš dalies 
ydas prašalinti.

P. Menkutis.

tai 
tas

VARGUOLIŲ ARMIJA ANGLI
JOJE.

Nemažas susirūpinimas apsireiš
kė Anglijoje dėlei apskelbto ne
seniai pranešimo, paduodančio An
glijoje ir Valijoje esant. 950848 
varguolių, vadinas žmonių iman
čių visuomenės pašelpą. Pagal 
šitas nugastingas žinias kas 37 
žmonės turi vieną varguolį. Iš 
Vietinės Valstybės tarybos prane
šimo, tilpusio Londono laikraš
čiuose, atsižinome, kad: '

“Pajiegių vyrų 133 nuo
šimčiai, sušelptų dėlei darbo sto
kos, parodo didelį prieaugį sulyg 
pernai metų apskaitos.

“Abelnas varguolių skaitlius, su
lyginus jį su pernai metų skait- 
liumi, užaugo ant 34 nuoš., pri
augo 31177 žmonėms. Labiausiai 
jis pasidaugino Durhame, kur var
guolių šįmet 7.1 nuoš. yra dau
giau negu jų buvo sausio 1, 1908 
m.

“Didėji šelpiamųjų armija gali 
būti paskirstyta šiteipos:

Varguolių, Londone 123545, ki
tur 706611, Viso 830150.

Bepročių: Londone 26037, kitur 
88832, viso 114869. ;

Pavargėlių (laikinų): Londone 
1420, kitur 14432, viso 15869.

Viso: Londone 150572, kitur 
809276, 959848

“Sulyginus šitą didelę nuo val
stybės pagelbos laukiančių žmonių 
armiją su visa žmonija, sekančios 
akyvos buitys išeina į aikštę:

Vienas iš 37 žmonių Anglijoje 
ir Valijoje yra elgeta.

Elgetų ant 1000 žmonių: 
Anglijoje ir Valijoje sausio I, 

1908 m. 26.6, 1909 m. 27.2.
Londone: sausio 1, 1908 

31.3, 1909 m. 314.
Apkalbėdamas šitas skaitlines, 

Londono laikraštis “Standard” sa
ko:

“Ką šitie dalykai reiškia? Jie 1 
reiškią, jcad, ekonomiškai sakant, 
tauta ilgus metus gyvena iš kapi
talo ir kad ji eina tiesiog prie pa
vojaus. Žiūrint nuo politiškosios 
atžvalgos, šitos buitys reiškia dide
lį valstybės nepavykimą užtikrinti 
ar užlaikyti tautos gerovę? ir pa- 
siturėjimą. Nuo ko tas nepavyki - 
mas paeina? Plačiai kalbant, jis 
paeina nuo šalies darbų visiškai 
paliktų neapdraustais lenktynėj, su 
muitais 
kitoms 
beriam 
kutintus 
venimo 
savo piliečiams teisybės, o jie atsi
sakė jam tikėti. Jie velijo tikėti 
klastingųjų politikų kazuistikai ir 
sausoms politiškųjų ekonomistų 
gudrybėms užsimerkdami ant savo 
proto. Kokia elgėtybės priežastis? 
Bedarbė. O kokia bedarbės prie
žastis? Laisvoji vaizba, griežtai 
užbaigia minėtas laikraštis, tikrai 
įsitikinęs į savo suradimą tikros 
elgėtybės priežasties Anglijoje. 
Bet ištikrųjų jis dar labai toli sto
vi nuo teisybės, kadangi ta pati 
elgetybė, nors gal netokiame skait- 
lingume, kaip Anglijoje, apsireiš
kia ir šalyse mutais apdrau
stose nuo išsiveržimo svetimų iš
dirbinių kraštam Mes tolydžio 
girdime liūdnus bedarbių aimana
vimus musų “pertekusioje” muitais 
apdraustoje Amerikoje. Tas pats 
yra ir, maž-daug, visose kitose 
šalyse. Čia ne muitas, ar laisvoji 
vaizba reikia turėti omenyj norint 
pagerinti žmonių būvį, tik geresnis 
draugijos luomų sulyginimas.

X.

m.

apsiginklavusioms visoms 
šalims, 
uoliai 
savo 

metus

P. Cham- 
pašentė pas- 

politiškojo gy- 
išaiškinimui

gų, reikia tas knygas parūpinti. 
Be to reikia ir platesnių studijų iš

DVIDEŠIMTO METAŠIMCIO 
UŽDAVINIU BUS ŽMONIŠ

KUMAS.
šios dienos draugija visomis pa- 

jiegomis stengiasi gyvenimo reika
lus sutvarkyti, kitokiu, geresniu, 
nauju budu. Visur, kur nepa
žvelgsi, bažnyčios valstybės, ar 
ekonomijos srityje, apsireiškia ne
sitenkinimas dabartine gyvenimo 
santaika, visur eina bruzdėjimas, 
daroma bandymas pakeisti senus
•/

tai, daugiau patenkinančiais visus 
draugijos luomus ir visas draugi
jos vienatas, ir visur apsireiškia 
vienas ir tas pats siekimas prie di
desnio žmoniškumo. Tie, kSie vi
sos Savo laimės laukia nuo bažny
čios ateinant, nesitenkina jau Die
vo baime, maldingumu ir nusiže
minimu. Jie bando įtikinti save, kad 
Visagalis Dievas, žmonės sutvėręs 
pagal savo paveikslą, tvėrė juos iŠ 
meilės, velydamas jiems pasiekti 
tokį jau tobulybės laipsnį, ar bent 
panašų tam, kokiame yrą jis pats> 
ir todėl jis su neklausančiais jo 
įsakų žmonėmis gali elgtis tik kai
po geras ir išmintingas tėvas su 
savo paklydusiais vaikais. Jis gali 
juos mokinti, lenkti prie to, kas 
jiems yra gera, bet nerustauti, ar 
gazdinti juos pragaro amžinomis ‘ 
kančiomis už jų kūdikiškus pakly
dimus, nes rūstumas ir žiaurumas 
yra silpnybės ženklu, o jų negali 
būti pas Visagalį Dievą; todėl 
tvirtinimas, buk Dievas nusidėji- 
sius jam žmonės pasmerksiąs am
žinoms pragaro kančioms, yra tie
siog įžeidimu jo šventos esybės; 
Visagalis, mielaširdingiausias Die
vas negali rūstauti ir negali bausti. 
Jo tobulumas nepasiekiamas nei . 
žiaurumo, nei pagiežos, nei rūstu
mo, nes jis yra didžiausias už vis^ 
ką, kas yra, jis yra viso ko sutver
tojo ir todėl viso ko valdytojų. 
Žmogus negali pykti ant savo pirš
to, jei jis nėra teip linkęs, kaip kad 
jis jį norėtų lenkti; teip pat Die
vas negali pykti ant savo žmonių 
už jų nesubrendusius pasielgimus. 
Jis gali juos tik mylėti ir jiems 
atleisti. , |

Siteip sanprotaujantieji visiškai 
atmeta pragaro buvimą ir tvirtina, 
kad žmonės geriausiai Dievui gali 
įtikti ir tapti geriausiais jo vaikais 
ne jo bijojimu, tik savo artuolio 
mylėjimu, darymu to kitiems, ko 
pats sau nori, idant tau danių. Ši
tas pas juos yra visu jų tikėjimu. 
Žmoniškumas pas juos yra būtinu
mas be kurio nei vadinti savęs ne
galima tikru žmogum. Šitos paž> 
valgos platinasi ypatingai pas lais
vesnių jų išpažinimų žmones. Ka
talikai gi, nors vis senoviškai savo 
tikėjimą skaito vieninteliai išganin
gu, bet po valiai pradeda atsirasti 
ir terp jų asmenys, kurie baimin
gai klausia savęs, — o ką, gal ir 
ištikro bus dar geresnis tikėjimai 
ir už Romos katalikiškąjį? .

Valstybės srityje teipgi prade
dama numatyti, kad žiaurumas ne
veda prie gero. Visų pirmiausiai 
čia žmonės pamatė, kad žmogui 
nepridera žiauriai elgtis su savo 
gyvuliu. Amerikoje, Anglijoje ir 
kitose apšviestose šalyse susitvėrė 
žmoniškumo draugijos ir jos uoliai 
persekioja kiekvieną žiaurūolį, su- 
simyĮėjimo neturintį savo gyvuliui. 
Nėra reikalo minėti, kad šitas tų 
draugijų reikalavimas yra labai 
keistas. Reikalauti, idant vežėjas 
su savo arkliu elgtųsi žmoniškai, 
kuomet su juo yra pasielgiama at
bulai, yra juokinga. Bet, nors ši
tas tų draugijų tikslas pats yra 
gana juokingu, jis vienok parodo, 
kad žmonės žiaurumo nemyli ir 
linksta prie malonumo net’ sa^o 
pasielgimuose su žemesniais už sa
ve sutvėrimais.

Šitą žmogaus malonumo jaus
mą, turintį pildyti jo visą gy
venimą, parodo ir kitas apsireiški
mas užuojautos baudiniams. Lyg- 
šiol be paabejojimo buvę skaito
ma, kad su visais prasiUftėliais 
pridera elgtis žiauriai, idant šituo 
žiaurumu juos pataisyti. Bet da
bar pirmineigininkams atėjo j gal-! 
vą pamėginti elgtis su šitais nelai
mingais žmonėmis žmoniškai. Vie
nas tokių bandymų buvo padaryta 
viename didžiausiame Kalifornijos 
valsčiaus kalėjimų ir šitas žmoniš
kas pasielgimas pasirodė esąs tikru 

> budu žmonių pataisymui. Laik- 
. rastis “The Northwestem Chris- 
i tian Advocate”, einąs iš Chicagos, 
t aprašydamas šitą kalėjimo refor

mą, šiteip sako:
“Tarytum visi ten elgiasi, kaip rei

kia. Visa įstaigos drausmė at
kreipta j klausybės paklausą. Kas 
laikosi įstato, tas valgo pas už- 
veizdos stalą, šitas jau perėjo 
bandymo laipsnį, kadangi ilgai 
buvo praktikuojamas su pasekme. 
Įstaigoje yra trįs stalai:

“1. Pirmas yra tiems, prieš ku
liuos nėra-negerų ženklų už žiau
rumą ir 
mėnesį ir 
bą gerai, 
yra, kaip 
linys gauna po šluostuką. Jiems 
skirta šnekėtis terp savęs ir su 
patarnautojais.

“2. Ant antro stalo yra paduo
dama paprastas kalėjimo valgis.

nepaklausymą per visą
kurie atlieka savo dar-

Valgis ant šito stato 
reikia, ir kiekvienas ka-
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varžon 
įsispok- 
gerumą, 

galėsią 
gardžiai

Tai yra tiems, kurie priešina^ dirb
ti savo darbą arba tyčia nepaiso 
įstaigos taisyklių. Stalas padirbtas 
iš paprastų pušies lentų. Torieliai 
irjjuodeliai skardiniai. Čia jie val
go tyliai, be staltieses, šluostuko ar 
patarnautojo.

“j.- Trečias stalas, vadinamas 
“Duona ir vanduo” yra skiriamas 
nepataisomiems. Tris kartus per 
dieną jie gauna, kiek jie nori, sau
sos duonos ir vandens. Juos už-

■ darius jų celėse už labai negerą 
pasielgimą, duoną ir vandenį jiems 
atneša

“Šitą įvedus, pabaigoje trijų mė
nesių pusė kalinių savo gerais žen
klais už pasielgimą užsitarnavo sė
sti prie užveizdos stalo. Pabaigo
je šešių mėnesių laiko du trečdaliu 
jų sėdėjo prie pirmojo stalo. Po 
kelių metų išmėginimo devyni vy- 

. rai iš dešimties įstengė išpildyti pri- 
sakus ir elgtis padoriai, idant gau
ti sėsti prie geriausio stalo. Šita 
permaina stebuklus padarė kiekvie
name kalėjime, kur tik ji buvo 
bandyta.”

Daugelio mažų sukilimų prieža
stį kalėjimuose rašė jas priskaito 
blogam maistui, ar jo stokai, sa
kydamas :

“Ištikro, daugelį nusiskundimų 
girdėjau nuo kalinių įvairiais lai- Ringai, jie tankiai yra priešingi esantiems tikėjimo taislams 
kits dėl maisto. Aš netikiu, kad 
prastas, menkas, netikusiai patiek
tas maistas, kurį daugelis nelaimė
lių gauna musų kalėjimuose, pa
darytų juos prakilnesniais; prie
šingai, aš tikiu, kad jis visur iš
šaukia maištą ir pasipriešinimą ir 
palaiko juos nelemtame upe. Jei 
man butų leista kokia valia kalėji
muose, tai aš rupinčiausi, idant ka
liniai turėtų pakaktinai gero, gry
no, sveiko maisto. Maža gero, 
gryno maisto apštis, gerai patiekta 
galų gale nėra teip brangi, kaip di
delės apštys blogo nesuvalgomo 
maisto.”

Teip pat tūli pagerinimai tapo 
įvesta New Yorko valsčiaus bau
dos įstaigose prie Kornelijaus V. 
Collinso kalėjimo užžiurėjimo. 
Apie jį rašo:

“Paskutiniais dešimčia metų p. 
Collins panaikino glaustažangį, ka
linio apstalą, trumpą plaukų kirpi
mą ir daugelį kitų kvailų papročių, 
žeminančių kalinį. Jis netik. įvedė 
švelnesnius buklus, bet ir visaip 
stengėsi’ kalinių padėjimą pakelti 
ir jie iš savo pusės jaučiasi jam 
dėkingais už jo padarytas permai
nas jų padėjimo pagerinimui.”

Be abejonės, toksai žmoniškas 
pasielgimas su kaliniais yra ir bū
tinas ir reikalingas, bet ką jis gal 
būti vertas akyvaizdoje visų tų ne
teisybių, daromų žmonėms kasdien, 
kurios juos varo į kalėjimus? Jei 
kalinys, prasikaltęs, ar nupuolęs 
žmogus, negali būti pataisomas^ 
blogu maistu ir žiauriu su juo pa
sielgimu, tai kaip galima laukti, 
kad žmogus nuo blogo maisto ir 
blogo su juo pasielgimo nebūtų 
blogu žmogum ? 
pamatymui, jog 
draugija sutveria 
neįdomu, kad to 
patys padarome, nematome, o tik 
pamatome savo blogo darbo pa
sekmę, kuri pasirodo mums labai 
šlykščia, todėl mes ją neapkenčia
me visa širdžia ir belaimį baudžia- 
me pasinaudodami visa draugijos 
galybe. Tai yra sunkus draugijos 
nusidėjimas savo vienatoms, bet 
iliboji visuomenė lygšioE to dar 
semato ir tankiai bereikalo ir tei
sybės teisia vienatas, kuomet ji pri
valėtų save pačią nuteisti, šitie 
draugijoj apsireiškimai yra labai 
keisti. Bet ir čia visgi pasirodo, 
kad žmonija, nors ir keistais keliais 
eina prie būtino savo tikslo — žmo
niškumo, reikia laukti, kad ankš
čiau, ar vėliau ji turės jį prieiti.

Ko reikia laukti, nuo eko
nomiškojo 
pakliuvusių 
sojimo į busimų laikų 
kurių sulaukus jie tikisi 
mažai ir lengvai dirbti, 
valgyti ir smagiai linksmintis. Di
džiuma šitų laikų atėjimo laukia 
su dideliu įsitikėjimu ir teip yra 
pasigėrę nuo savo' saldžių vil
čių, kad jie tankiai užmiršta apie 
savo dabartinę būseną, ir, beskelb
dami lygybę, brolybę ir meilę, ne- 
apsižiuri, kad tas jų skelbimas la
biausiai reikalingas yra jiems pa
tiems. Taigi ir čia kraštutinybės 
gimdo kraštutinybės, kurios žmo
nes klaidina ir jiems neleidžia pri
sigriebti prie auksinio vidurio. Bet 
ateis laikas, kuomet jie prie jo pri
eis ir prieis tik per žmoniškumą.

Kazių Juozas.

Tikėjimų Istorijos Rankvedis
Su paveikslais

Parašė, bendradarbiaujant kitiems mokslininkams,

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

Vertė J. Laukis ,

Išrodų nereikia 
blogus žmonės 
pati. Taigi ar 

blogo, kurį mes

nelemtumo 
perdidelio

U Korėjos sostapilyj Seoul siau
čia cholera. Cholera jau pasiro
dė ir buvusiame' decoriaus rūme.

Kunigy parėdai, papuošalai ir ženklai, žinoma, skyrėsi 
kiek galint. Idant nesutrukti ilgai su pavienėmis dėstimis, 
turime paminėti skaitlingą tarnų govėdą, kuri turėjo pri- 
gelbėti prie aukojimų, nepriklausydami prie kunigijos ir 
užimdami, tik žemiausią joje vietą. Šiteipos, sulyg žydiš
kojo įstatymo greta su kunigais randame levitus. Zemes- 
nėsės kunigijos buitas Graikijoje, šventnaminių vergų, anot 
Euripido Jono, negalėjo būti labai sunkus. Šitų žemesnių 
viršininkų darbu buvo švariai užlaikyti vietas ir pabūklus 
ir ateiti bei patarnauti kunigams, ypatingai atliekant šven
tus veiksmus, ^ventnaminė muzika teipgi reikalavo dauge
lio pritarnaujančių. Moterys, šventai paleistuvystei atsida
vusios atsitinka dievų garbinime, k. a. babilioniškosios My- 
littos ir graikų Aforoditės.

Be kunigų yra teipgi kitos asmenys, turį žymią įtek
mę į tikėjimo angį; jaisiais ypatingai yra pranašai, asketai, 
vienuoliai ir šventieji. Jie skiriasi nuo kunigų tiek, kad jie 
neturi nieko bendro su ritualu, bet jie turi įtekmę savo asme
nišku, pobūdžiu ir visu gyvenimo budu. Jie nepaiso apie 
tikrą ritualo užlaikymą nė apie padavimo išlaikymą, prie- 

‘ar paiso apie juos mažai, kadangi jie atstovauja visai ką 
kitą negu kunigija. Kuomet kunigai yra palaikytojais or
ganizuoto kulto buvybės, pranašai atstovauja esmenišką 
įkvėpimą, asketai ir vienuoliai įgyvendina atsiliuosavimo 
idėją nuo svieto ir šventieji įkūnija idealą bei įgyvendina 
viršžmogišką net čion šitame žmogiškame gyvenime,

Nereikalaujame daug šnekėti apie pranašus, nes tai 
butų tik atkartojimu to, ką pasakėme apšnekėdami vidurinį 
žinavimą, kurio jie yra augščiausiais atstovais. Izraėlitiš- 
kieji pranašai labai tvirtai parodo savo priešingumą kuni
gijai, nors kiti jų, kaip Jeremijas ir Ezekielis buvo kunigiš
kos kilties. Žodis Jehova, kaip jis yra skelbiamas pranašų, 
turi perdėm populiariškojo kulto nupeikimą ir priešinasi 
jam ne kitas grynesnis kultas,, bet tik doros reikalavimai. 
Šitą aiškiai matome pas Jeremiją, bet jau ne pas Ezekielį, 
kadangi jo idealu yra naujas šventnamis su nauju kultu.

Asketai, hermitai, anchoritai, vienuoliai, ar kokius ki
tus vardus jie neturėtų, asmenys bandą atsiekti augščiausią 
gyvenimo tikslą savo šalinimus! svieto, randami senovės lai
kuose, ypatingai Indijoje. Normališkas bramano gyvenimo 
bėgis reikalavo, idant jis, pagyvenęs tūlą laiką kaipo šeimy
nos tėvas ir tokiu budu atlikęs savo priedermes sulyg drau
gijos, pasitrauktų nuo svieto, paprastai į girios nuošalį ne 
metavonei, bet asketišku gyvenimu atsiliuosavimui nuo jaus
mų ir laikinų pageidimų retežių. Tokios mintys daro pa
grindą džiainų ir buddisty tikėjimams, kurie išpirmo ne
buvo kuo kitu, kaip vienuolinėmis brolijomis. Su keliais 
ne be svarbos skirtumais vienuolinė buddisių brolija paro
do, jog ji buvo įsteigta pagal bramaniškuosius hermitus. 
Jų Sramanai ir Bikšu perėmė savo vardus ir gyvenimo tai
sykles kuone visiškai nuo senesnių pavyzdžių. Čion labai 
aiškiai galime matyti negatyvišką vienuolių ir hemitų idealo 
dorumą. Buddistai mokina, jog pozityviškos dorybės pada-_ 
ro tik žemesnį doros laipsnį, kuomet augštesniuose laips
niuose aiškus dalykų skirtumas ir net sužinumas žūva svar
styme ir mąstyme. Tą patį randame vidutiniuose meta- 
šimčiuose, kur mystiškas atsidavimas daugelio yra giria
mas, kur veiklus ir dvasiškas gyvenimas tik kaipo priruoši- 
mas. Vienuoliškas gyvenimas, kuris yra teip svarbus Indi
jos tikėjimams, neapsireiškia didžiumoj kitų senovės tikėji
mų. Ant kiek žinome, nė Egypfas, nė Syrija, didžiausios 
vienuolijos būklės vėlesniais laikais, neturėjo vienuolių se
novėje. Tai tik verstinu aiškinimu gali būti skaitomi to
kiais izraėlitiškieji nazaritai, pašvęsti Dievui specijališkais 
pažadais ir rechabtai, laikąsi senoviško gyvenimo budo ir 
neapkenčią vynmedžių auginimo. Apie chiniškus taoistus 
permažai težinome, idant galėtume spręsti, ar jie galėjo būti 
laikomi šiek-tiek vienuoliais; bet yra aišku, jog Chinų val
stybinis tikėjimas ir konfucijonybė turi nupeikti vienuo- 
lybę, ir-vėlesniuose laikuose tikrą chinietį matome pasipik
tinant buddistų vienuoliais. Vienuolybė labiausiai klėsti 
trijuose visas vietiniuose tikėjimuose, budcizme, krikščiony
bėje ir islame. Tikrai sakant ji yra priešinga principams 
uždėtojo islamo, kuriam padavimas prisako nupeikimą vie- 
nuolybės, bet islamas pasklisdomas po svietą priėmė šitą 
svetimų būdų ir pažvalgų dalį drauge su daugeliu kitų ir 
dabar dervišai priklauso ptie karščiausių apgynėjų ir stip
riausių stulpų mahometoniško. tikėjimo. Pradžios ir skait
lingų krikščionybės vienuoliškų draugijų likimo aprašymą 
drąsiai galime palikti bažnytinei istorijai. Šalinimosi svieto 
idėja ir negatyviškoji dorybė vyrauja čion teipgi triguboj 
vienuoliškoj vargystės, nekaltybės ir klausumo priedermėj, 
kaipo ir mystiškame atsidavime bei mąstingame dievotume, 
prie kurio veržiasi teip vienuoliai, kaip ir vienuolės. Vie
nok spręstame klaidingai apie vienuolybės įstaigą krikščio
nybėje jei nepaminėtume, jog šitas atsiskyrimas nuo svieto 
tuo patim žygiu buvo taikomas dvasiškos išjiegos surinki
mui, idant juo pajiegiau ir pasekmingiau galima butų dirbti 
svietui, ar geriau sakant sviete. Pirmas yra realizuojamas 
vakarinėje maldoje, vienuoliams padarant pasišventusių 
skaitlių svietui; antras yta atsiekiamas įvairiais budais, mi
si jonierišku veiklumu, platumu apšvietimo (benediktinti), už
puolimu ant eretikų (domininkonai), populiarišku pamoksli
ninką vimu (pranciškonai), gaudymu politiškos įtekmės (jė
zuitai)., labdaringais darbais ir kitokiais budais. Istorija 
mokina mus, kad vienuoliai įgijo didelę įtekmę, bet teip pat 
užsitraukė ir kartų nedraugiškumą. Svietiškieji kunigai 
tankiai užvydėjo vienuoliams, stovintiems greta su jais kai
po atskiram luomui, juo gi labiaus, kadangi jie buvo ne- 
prigulmingais nuo vyskupų užžiurėjimo ir prigulėjo tiesiog 
nuo popiežiaus. Aplamai vienok šitos dvi Romos katalikiš
kų kunigijos dalys, kunigai ir vienuoliai, veikė tam pačiam 
tikslui. Protestantybė ne tik nupeikė visą vienuoliškąją 
įstaigą, bet ir principus, kuriais ji rėmėsi, ir suteikė visąj 
kitą prasmę krikščioniškam svieto šalinimuisl ir valdymui 
svietu. Šito skirtumo svarba niekur nėra parodyta teip aiš
kiai, kaip RitschĮio veikaluose apie dogmų istoriją.

Švientieji netoli yra nuėję nuo vienuolių, nes daugu
mas krikščionybėje ir islame, bažnytinės kanonizacijos ar 
per vox populi apšauktų šventais; buvo vienuoliai ir bud- 
dizme jie ištikro yra tolygus, nes kiekvienas šventasis tu- 
rėio būti vienuoliu, nors ne kiekvienas vienuoli* buvo šven-

įpratimas apie vienuolį ir šventąjį nėra tolygus ir 
1 yra sujungta tame pačiame asmenyj, ten męs, su*

yięnuolio, manome, asketišką gyvenimo būdą, svieto 
sahnimąsi, sulyg šventojo — jo dorišką tobulumą ar jo virš- 
žniogiškas galybes (stebuklingas pajiegas). Sulyg daugiau 

Jau apsipažinome su šventaisiais kaipo garbinimo 
tikslais.

I ...22.\ TIKEJIMIŠKOS BENDRIJOS.
1 ikėjimiška bendrija yra įsteigta ant bendro kulto, o 

nę.-ant .bendrų persitikrinimų ar mokymų; paskutiniai bent 
yra tik antrinės svarbos. Bendras kultas yra svarbiausia 
dalim žmonių draugijos organizavimo ir, regisi mums, yra 
greičiau jo priežastim, o ne pasekme; bent męs su Varro 
nenorėtume tvirtinti, jog pirma buvo valstija ir paskui ji 
įsteigė tikėjimą. Čion vėl visos pradžios atimta nuo musų 
akių, tik .bendras kultas regisi mums tokiu butinu tikėji
mu, kuriame negalime įžiūrėti savarankiško pramanymo 
žmonių, susivienijusių atlikimui tikėjimiškų veiksmų, ar gai
vinimui^ persitikrinimų. Kiek galime praeitę apžvelgti, tai 
pa viepiškasis dievotumas visuomet kilo iš bendro tikėjimo 
dirvos, šitas tikėjimo bendrumas, kaip jau sakėme, ranka 
rankon eina su draugijos organizavimu. Kur šeimynų ir 
giminių neriša jokis ryšys, arba riša jas tik mažas, ten 
teipgi tikėjimiška bendrija yra silpna; ji drūtai sustiprėja 
organizuotame draugijos laipsnyj.

Iš šitos taisyklės iš sykio išeina tas, jog daug mažiau 
gal ima. pasakyti apie bendrijos tikėjimą pas laukimas negu 
Pas .^.v^^u?^as. tautas ir jog pas paskutinias tikėjimas kuo- 
ankščiausiai rišasi su draugijiniu gyvenimu. Didelis klau
simas stojasi prieš mus, kaip toli bendras kultas susisiekia 
su draugi)iniąis dalinimais, k. v. šeimyna, gimine, baudžia 
ar valstija ir iki kokiam laipsniui jis eina už jų ar greta 
su jais?

_ ^Ięs turėjome progą paminėti didžiumą šeimyniško 
tikėjimo pusių. Šeimyna garbina savo bočius, naminį židinį, 
ir naminius dievus (vadinamus Lares ir Penates pas ro
mėnus). Per gimtuvės, vestuves ir šermenis šitas tikėji
mas pasiekia savo augščiausią laipsnį ir esti padauginami 
kulto veiksmai. Šeimyniškas įstatymas, vestuviniai sude
rinimai, pasisavinimo taisyklės, paveldėjimas ir giminystė 
viskas tas turi šventą pobūdį. Matriarchališkuose būduose 
randame totėmizmą, o patriarchališkame bočių garbinimą. 
I-ygus šeimyniškam tikėjimui yra giminės tikėjimas, fratri’a. 
gens, kurios nariai ankštai rišasi kraujo giminingumu ar 
bendru kultu. Romos kunigų įstatymas šituos kultus stato 
kaipo sacra privata prieš sacra publica. Paskutinieji yra 
laikomi valstijos lėšomis po užžiura ir valdyba magistrato. 
Tuo pat laiku galima atskirti žmonių kultą nuo valstijos 
kulto. Pirmieji, sacra popularia, yra tie, kuriuose visi žmo
nės gali, dalyvauti; antrieji, sacra pro popplo, yra tie, kurie 
be šito abelno dalyvumo yra surengiami valstijos labui. 
Šitoje dėstyje visa tauta ir visa valstija yra laikoma kaipo 
tikėjimiška bendrija, prie kurios visi priklauso. Šitas buvo 
ne vien .Romoje, bet ir graikų valstijose, Chinuose, Egypte 
ir pas semitus, pas kuriuos šita pusė teip stipriai išsivysčius, 
kad. jų tikėjimai kartais buvo vadinami teokratiškais, žo
džių- paėjusiu nuo Josephaus. Tokiu budu bendrinis kultas 
turi-lygifti tuos pači”a rubežius, ką ir šeimyna, giminė, liau
dis jir valstija.

Bet senoviniame sviete yra daugelis apsireiškimų, nu
rodančių į ką kitą. Kaikurie kultai, dėl prigimtinio gimi
ningumo rubežių, suįra, arba iš sykio yra grendžiami ant 
kitokio pagrindo. Šiteipos pas laukinius įvairiose svieto 
dalyse buvo surasta maža-daug slaptos draugovės, prie 
kurių priklauso žmonės maištrių giminių ir luomų. Negrai, 
ypatingai gi gyvenantieji vakariniu pjdcraščiu, turi dau
gelį tokių draugovių, kurių apeigos ir tikėjimai nėra mums 
gerai žinoma; tam panašaus randame pas raudonodžius; 
galingieji gi Areois Tahityje ir ant kaimyniškų salų, turį 
tokią didelę dieviškų esybių guodonę, atidaro savo eiles 
teipgi žmonėms žemesnėsės kilties. Net civilizuotų tautų 
tikėjimuose4 prigimtinė giminystė anaiptol nėra vieninteliu 
bendro kulto pagrindu. Indijoje ji užima net gana paval
džią vietą. Įvairus kultai, kurių vediškoji rašliava pamo
kina mus tik labai mažai, iš pradžių rasi buvo grendžiami 
ant kraujo giminingumo, bet jie įgijo pobūdį mokyklų, ku
rios jau buvo laikomos krūvoj ne bendra paeiga, bet tam 
tikru išsivystymu, jų duotu ritualui ir ceremonijiškam įsta
tymui. > Nors bramanizme kultas buvo nuosavybe vieno 
tikėjimas HeguHh.ia.ynbnggddpyskrž 
luomo, bet tikėjimas susidėjo ne iš šito vieno kulto, nes 
buvo kiti išganymo keliai, atviri įvairių luomų žmonėms. 
Be to turime paminėti, jog bramanizmas įsikūrė pas veisles 
visiškai svetimos paeigos ir privertė jas dalyvauti brama- 
niškojo kulto palaiminimuose. Galiaus Indijoje niekuomet 
nebuvo tautiško ar valstybinio tikėjimo, nes, nors vėlesnia
me induizme buvo didėsės šventės, bet jose nebuvo kulto, 
priklausančio nuo tautiško vienumo sužinybės ar valstybės 
buito ir tai vien dėlto, kad tokio tautiško vienumo niekuo
met nebuvo Indijoje. Šiteipos Indijos tikėjimai parodo 
mums tvėrimąsi bendro kulto ant visai kitokių pagrindų ne
gu prigimtas giminingumas. Toki susidraugavimai, lai
komi krūvoj ritualo • ir įstatymo, vadinosi nomisti^kais ir 
buvo statomi greta bramanizmo ir persų (mazdeizmo) ir 
žydų tikėjimo. Reikia atminti/jog toki nomistiškieji susi
draugavimai ne tuojaus panaikino tautiškumo rubežius. To 
neatsitiko nė parsizme, nė pranašiškame bei kritiškame ju
daizmo perijcfcle. Teisybė, jog, ypatingai pas žydus iš pa- 
davadijimti sulyg prašaliečių ir prozelitų matome visotinos 
bendrijos pradžią. Nomistiškuose susidraugavimuose pri
gimtiniai giminingumo ryšiai teipgi paliuosuoja dėlei sto
kos tikėjimui paprastų apeigų ir dėl augstesnės vertės pri
rašomas persitikrinimams ir doriškiems padavadijimams. 
Teip bendras kultas virsta bendru tikėjimu.

Net klasiškos senovės žmonės, priduodanti tokią di
delę svarbą šeimynai ir luomui, žmonėms ir valstybei aki
vaizdoje kulto, sutvėrė visai kitokio budo tikėjimiskus susi
draugavimus. Tikėjimiškos draugijos yra tokios, prie ku
rių nebfisiklausė ipso facto gimimu, bet į kurias buvo pri
imama per liuosą parinkimą ir tankiai su ypatingu įšven
tinimu. • T6 paties amato asmenys rinkosi dievą ar karžygį 
savo globėju ir teikė jam bendrą kultą. Randame susidrau
gavimus marininkų, vaisbių, aktorių ir darbininkų; Graiki
joje juos vadino trasos. Sulyg Jacobo Grunmo germams- 
kcsios gildijos teipgi gavo sau vardus nuo aukoniskų puotų. 
Romoje užlaikymui kultų, išpradzių pavestų kaikunoms 
gentes, negalėjusioms jų ilgiau laikyti, randame sodahtates. 
Randame collegia, kurios teipogi buvo politiškomis ir auko- 
jimiškomis draugovėmis, tankiai vadinamomis collegia fu- 
neraticia, kurių nariai nesigimimavo pagal kraują. Be šitų 
draugijų Graikijoje ir Romoje randame svetimsahecių kul
tus mvstiškus kultus ir kelias filozofiskas mokyklas, ku
rios teipgi .tvėrė bendrijos negrendžiamas ant prigimto gi
miningumo. Iš svetimšalietinių kultų buvo keli, ką teip 

su valdvbišku kulta, los iu nė neskaitė svetimais. 

Su kitais buvo kitaip, antai’su syriškos dievės garbinimu 
Pirėjuje, sulzidos.ir Mitros garbinimu Romos imperijoje. 
Į jas įstodavo iš liuosos valios ir jų lėšos nebuvo padengia
mos valstybės, arba tik išimtinai valstybės, kaip kad keletui 
ciecorių užtvirtinus Izidos garbinimą po jos persekiojimui 
prie respublikos kaipo ir prie Tiberiaus. Šitie kultai laikės’/; 
dėlei jų suteikiamo patenkinimo tikėjimiškų reikalavimų,/ol^ 
ne dėlto, kad jie rėmėsi senų-senu padavimu. Mysterijds, 
ypatingai Demetros mysterijos Eleuzine, turėjo daug giles
nes šaknis, bent Graikijoje liaudies sentimente. Nesisteng- 
darni išaiškinti priešingumą terp šitų mystiškųjų kultų ir 
kitų graikų tikėjimo pusių, čion pasakysime tik, jog mysti- 
kai sutvėrė ratą iš priimtų asmenų už fybų viešos tikėjimiš- ■ 
kos bendrijos. Nors jie priklausė prie jos teipgi, bet ji ne
patenkino jų augštesnių reikalų, todėl jie nuėjo į Eleuziną 
ten pasižiūrėti, kas jiems davė geresnę viltį gyvenimui ir 
myriui.^ Paskutines paminėjome filozofiškas mokyklas ne 
vien dėlto, kad filozofai užsiimdavo teipgi tikėjimo ir do
ros klausimais, bet ypatingai dėlto, kad kelios jų mokyklų 
buvo teip suorganizuotos, jog jas vargiai galima buvo at
skirti nuo tikėjimiško susidraugavimo, šitas ypatingai lie
čia pytagoriečius ir epikuricčius; į šitų mokyklų galvas buvo 
žiūrima kaipo į tikėjimų kūrėjus ir Seneka vadina juos 
sacrarum opinionum conditores. Net tikėjimiškų apeigų 
netruko tokiems susidraugavimams, nes pytagoriečiai buvo 
priimami tik po prierangai ir įšventinimui, Epikūro gi mo
kiniai bent iš pradžių turėjo savas šventes. Galiaus ne- 
oplatonizmas yra kuone daugiau tikėjimu, kaip filozofija. 
Jo pasekėjai siekėsi susivienyti su dievyste tam tikromis 
gyvenimo taisyklėmis ir visokiais mystiškais budais.

Sulyg tikėjimiško bendrinimosi krikščionybė ir islamas, 
nors gana jie skirtųsi vienas nuo kito, parodo veizdžiais- 
panašumo pusės.- Pirmiausiai nė vienas jų nebuvo iš pa4 
pradžių augščiau tautiško rubežingumo. Krikščionybė sav^ 
pirmame perijode turėjo perleisti sunkias kovas kol galėjo 
atmainyti žydiškos sektos pobūdį į katalikiškos bažnyčios 
pobūdį. Islame šitas atsiliuosavimas įvyko nuo vieno griež
to užsimojimo. Čion reikėjo prašalinti burinę konstituci
ją, turėjusią įtekmę į visą arabo gyvenimą ir teip pat į jo 
tikėjimą, ir tokiu budu padaryti vieną bendriją, susidedan
čią iš visų užtikimų, kokia nebūtų jų paeiga. Mahometas _ 
atsisakė šitą tuojaus po pabėgimui į Mediną. Bet atsiliuo
savimas nebuvo pilnas, kadangi senoji jo būrio šventynė, 
Kaaba Mekkoje, buvo padaryta vyriausia islamo šventybe. 
Antra panašumo puse yra randama tas, kad, nors tikėjimiš- 
ka bendryba abiejuose tikėjimuose asmeniškai yra tikėjimo 
bendryba, bet ji nežudo savo pradinio pobūdžio kulto ben
drybes. Vienas penkių islamo stulpų susideda iš maldos 
penkis kartus per dieną. Krikščioniška bažnyčia teipgi -yra 
maldos bendryba ir apvaikščiojimą sakramentų ji laiko, .vie- ~ 
nu savo svarbiausių pobūdžių. Trečia panašumo puse, terp 
šitų dviejų tikėjimų yra tas, kad jų bendrija arba bažnyčia 
nori valdyti svietą ir tokiu budu sergėti tikėjimo teises. 
Skiriasi jie vienok, kadangi islamas turi Koraną vadovu 
politiškam ir valstietiškam, kaipo ir tikėjimiškam gyveni
mui ir duoda svarbą tikėjimiškam įstatymui, o ne kokiam ■ 
valstietiškam šalę jo, kuomet krikščianybė greta su kanoniš
kuoju įstatymu pripažysta ir valstietinį. Bažnyčia, teisy
bė, kovojo labai, kad gauti prasiplatinimą, persvarą ir ne- 
prigulmybę kanoniškam įstatymui, bet niekuomet visiškai 
neatmetė valstietiniojo. Galingiausieji popiežiai sapnavo, v 
jog valstijos galybė prilygsta mėnulio galybei, jų gi galybe 
prilygsta saulės galybei, bet jie niekuomet nemanė apie išim
tiną viešpatavimą, kokis priklauso islame kalifui.

Negalime leistis į diskusiją apie abelną bažnyčios su
pratimą ir konstituciją pas Romos katalikus, graikų katali
kus ir protestonus, kadangi užimtume pergiliai klausimus 
sulyg bažnyčių ir dogmų istorijos. Padarysime tik du pa- 
tėmijimus. Mokymas savotiškas krikščionybei yra moky- . 
mas apie Dievo karaliją, kurios bažnyčia yra tik labai ne
tobulu įgyvendinimu, būdama tik kaipo vienas is jos dau
gelio apsireiškimų ir prirengimų. Todėl tik krikščionybėje 
vienoje ką randame skirtumą terp matomos ir nematomos 
bažnyčios. Šilas yra labai svarbu, nes tikėjimiška bendri- 
ba yra tuomi iškeliama augščiau savo matomo apsireiškimo 
ir stojasi nematoma šventųjų bendryba. Turime teipgi pa
sakyti, kad nors supratimas apie bažnyčią pas protestonui ‘ 
yra dideliai atsimainęs, sulyginant su išsivystymu Romos 
katalikiškojo supratimo ir labai įvairiai yra aiškinamas liu
teronų, kalvinų, episkopalų, presbyterijomj ir daugelio kitų 
sektinių bendrijų, bet jis anaip tol nebuvo panaikintas, kaip 
tūli paviršutiniai kritikai tvirtina.

’ ' \ ‘į ■
23. ŠVENTIEJI RAŠTAI.

Čion nešnekėsime vien apie šventus tautų raštus, kurie 
buvo vadinami žmonių Biblijomis, kadangi šeip, ar teip sun
ku butų atsakyti į klausimą, *ar knyga priklauso prie šitų 
Biblijų ar ne. Apšnekėsime teipgi įvairias įtekmes, padary
tas į tikėjimą rašliavos, kuri pritvirtinimu padavimo atsto- 
vauja apsistojusią kulto ir tikėjimiško autoriteto tvarką. 
Taigi męs imsime apžvalgon magiškas formulas, liturgiškus 
tekstus, rituališkus raštus, ceremonijiškus įstatymus, c 
fiškus dokumentus, istorišką ir mytologišką rašliavoj 
noniškus rinkinius, simbolinius ir bažnytinius raštus ir.

kurios liko išlaikytos apsistojusio j neatmatnomoj formc 
ominyje ir patvirtintos raštu. Jos yra randamos didės 
niuose rinkiniuose, k. a. Atharva-Vedoje ir chaldėjų di 
džiuose žavėjimuose prišaukimui dvasių bei egyptiškuos 
tekstuose įnirusiems. Pereiga nuo šitų magiškų formų! 
į liturgiškas su vargu yra pastebiama. Žodžius ir raštus va 
diname liturgiškais, jei jie yra vartojami jau suorganizu . 
tame kulte. Šitos liturgiškos formulos vis dar tebeturi tik 
rai magišką pobūdį, jei žiūrėti į jų būtiną atkartojimą kai 
į veikmingą; ir jos vis dar užlaiko savo senovišką ir kartai 
labai nesuprantamą išraišką teip, kad tankiai nėra galim 
pasakoti prie kokios kategorijos jas priskirti, prie šyen 
giesmių, aukojimo hymnų ar maldos formų. Šitas yra s 
daugeliu aukojimo Rig-Vedos, himnų, su romėnų Indigita 
menta ir Carmen Arvalium. Į himnus ir triumfo giesmes 
graikų giedamas savo dievų kulte, kurios, ant nelaimės, n 
pasiekė mus, turime teipgi žiūrėti kaipo į priklausančius pri 
liturgiškų tekstų. Trys pirmutinės Avestos dalys, šutai 
tos savotišku budu, padaro Vendidad-Sade, didžiąją pers 
liturgiją. Romos katalikų bažnyčia turėjo daugelį liturgi
jų* Jos ypatingai skaitlingos rytinėj bažnyčioj, mažiaus įi 
skaitlingos vakarinėje, kur Missale plenarium įėjo kuone 
abelnan vartojiman. Bet šitas mišiolas apima daugiau n 
pilną liturgiją, kadangi įžanga terp kitų dalykų paduod 
ritualo apžvalgą. Tą patį galima pasakyti apie Jadžiur 
Vedos rinkinius, kurioje liturgiškos formulos ir rituališ 
pada^tdijunai sumaišyta iš vieno. Skirtumas terp Ii 
•gišk<ir Rituališkų tekstų yra tas, kad liturgija turi k

(Toliaus bus).



' r~

Kiek senovės Graikai ir Romėnai pri 
sidėjo prie pastumėjimo gamtos 

moksli! priekyn.
IŠ VISOKIŲ AUTORIŲ SULASfi

Jonas Šliupas, M. D.

yra

1*

kuomet, nežinome. Strabono geografija 
veikalu didelės vertės, ypačiai tose dalyse, kur 
surašyti rezultatai jo paties plačių observaci
jų. “Vakaruosna — jis sakos 21oj knygoje 1 
— aš esmi keliavęs nuo Armėnijos iki Tyyi- 
hėnijos dalių, susiduriančių su Sardinija; pie- 1 
tų linkon, nuo Euksyno iki kraštų Aithiopijos. , 
Ir gal-but nė vienas, rašęs geografijas, nėra 
aplankęs daugiaus vietų kaip aš tarp šitų ri- ; 
bų”. Tik nereikia manyti, kad jis pilnai ir 
kukliai aprašė visas šalis, kurių geografiją jis ' 
perkratinėja. Vienas šalis jis, matomai, ap
lankė ant greitųjų ar prakeliaudamas; kitas 
jis žino kaip tengymis. Pvd. jo aprašymas 
Graikijos, ypatčiai Pelopsonnė>o, yra labai 
liesas, ir apie daugelį užkampių jis rašo tiktai 
iš girdo. Jis gausiai naudojasi savo pirmta- 
kunais — Eratosthėnu, Artemidoru, Polybiju, 
Posidoniju, Aristoteliu, Theponjpu, Thukydi- 
džiu, Aristobuliu, ir kitais mums neužsiliku- 
siais raštininkais, bet jis navatnai nužiamina 
autoritetą Hėrodoto, ir mažai tepriveda Ro
mos autorių, išskyrus Fabijų Pictor ir Julių 
Caesarį. Geografiją užima 17 knygų, kurių 
pirmidvi yra įženginėm, tolesnės 8 pašvęstos 
Europai, kitos 6 — Azijai, ir pastaroji — Af
rikai. Stilius yra grynas ir prastas..

Karės ir užkariavimai romėnų turėjo la
bai svarbų ženklumą geografijai, kadangi 
praktiškai genijus romėnų pakuždeno jiems, 
studijuoti materijališkus lobius kiekvienos pro
vincijos ir valstijos, patekusios po jų vyresny-^ 
be, ir didžiausią patarnavimą gėografiškajai 
žiniai padarė išmatavimas imperijos, pradėtas 
Juliaus Caesario, ir pabaigtas Augusto. Tas 
darbas apėmė aprašymą ir matavimą kiekvie
nos provincijos, atliktą garsiausių geometrų 
ano laiko. Plinius, kurs buvo keliavęs po Iš- 
paniją, Galliją, Germaniją ir Afriką, mums 
paliko kompendiumą geografiškojo ir fyziš- 
kojo mokslo savos gadynės keturiose knygose 
savos Historia Naturalis, kurias jis pašvenčia 
šitam dalykui. Jis rinko su nenuoalsiu stro
pumu informaciją, randamą reikaluose Sal- 
lustio, Caesario, Tacito ir kitų, prie ko jis 
pridėjo rezultatus savo paties observacijų, nors 
nedarydamas skirtumo tarp faktų ir išmislų. 
Progresas padarytas nuo Caesario laikų geo
grafijos žinojime, matosi iš Pliniaus pasargos 
apie antiškas šalis ir Skandinavijos žemės, 
iš aprašymo kalno Atlas, tėkmės upės Nigerio? 
ir įvairfų sodybų visokiose dalyse Afrikos; ir 
jo pažintis Azijos-yra tikresnė negu jo prano
kėjų, nes jis teisingai tikrina, kad Ceylon yra 
sala, o ne pradžia naujo kontinento, kaip se- 
niaus buvo manoma.

Studija geografijos senovės gadynėje, ga
lima sakyti, užsibaigė su Klaudijų Ptolomėjų, 
kurs , gimęs yra Egypte. Apie* jo ypatą nieko 
nežinome, jei bent tiek, kad jis viešėjo Alek
sandrijoje 139 m. po Christui ir kad jis, tur 
būt, dar gyvas buvo 161 m. po Christui. Svar
biausias jo veikalas — Megalė Syntaxis tęs 
Astronomias, kurią arabai, tur būt, vadino 
megistė (didžiausioji), iš ko kilo vardas Al- 
magest (13-oje knygų), kuriuo vardu ji pa
prastai žinoma; Tetrabiblos Syntaxis, prie ku
rioj pridėtas kitas veikalas Karpos arba Cen- 
tiloųuium (talpinantis 100 aforizmų), abie
juose rašo apie astrologiškus dalykus; Pha- 
seis aplanon asteron kaip synagogė episema- 
seion, rašynys apie fenomenus stoviųjų žvaigž
džių, arba tam tikras almanakas; Geografike 
Hyphėgesis, jo didis geografiškas veikalas, 
8-iose knygose. Kiti jo veikalai menkesni, ir 
yra aprašymais visokių Projekcijų*) teorijos 
muzikališkos skalės, chronologiški ir metąfy- 
ziški rašiniai, ir sutrauka typotėžų iš jo di
džiojo veikalo, Almagesto. Kiti Ptolomėjaus 
veikalai dingę.

Kaip astronomijoje Ptolomėjus buvo ne
tiek nepriklusmingas tyrinėtojas, kiek taisyto

jas darbų savo pirmtakunų — nors jo systė- 
Kna buvo gerbiama iki Koperniko laikų; —
■ aip-pat ir geografijoje jis pasirodė esąs pa- 
'■aisytoju darbų pirmtakuno Marino iš Tyro, 
wipie kurį maža kas težinoma. Čion jo patai
kymai yra vertingesni ir tikresni, nors sunku 
■vra atskirti, kas jo, o kas Marino. Jo gėogra- 
■fija padalinta į 8 knygas, kurios — išskyrus 
11-mą, 8-tą ir dalį 7-tos, yra tik kataliogais
■ vietų, su jų platumu ir ilgumu (iki 1-12 gra- 
r.iuso), su trumpu įrenginiu aprašymu konti- 
f nento ir šalies ar gentės, su įvairiomis pasar- 
ilgomis šian ir ten. Likučiai veikalo paduoda
■ išgales apie jo pažymėjimą pozicijos vietų — 
I platume (mekos) ir ilgume (platos) — su ap- 
Lskaitliavimu dydžio žemiškojo skritulio, ir di- 
llumo paviršiaus tuomet žinomo. Jis taip-gi 
rthprašo, kaip jis paviršį hemisferos projektuo- 
|fja ant plokšto paviršio, ir nurodo, kad jo pro- 
giiekcijos geresnės už Erastothėno, Hipparcho 
Itr Marino.. Jis taip-gi surengė 26 mapas, 
I irau'ge su visatinu žemlapiu svieto, iliustruo- 
I lamas savo veikalą. Tai-gi Ptolomėjaus Ge- 
I )grafija, kurią skaitė tobuliausia systėma 
I mokslo tamsiuose viduramžiuose iki 16-tam 
[šimtmečiui, suteikia gan tikrą aprašymą ge
li-ai žinomų šalių svieto, Tarpžeminės Marės, 
L suksyno ir Kaspijos, drauge su upėmis, ku
ri ios puola į tas mares, bet mažai tepridėjo prie 
Į, žinomojo šiaurių Europos, ar toliausių ribų

Azijos ar Afrikos. Almagestas ir Geografija 
buvo rankaknygėmis pasekantiems amžiams. 
Katalogas žvaigždžių buvo tankiai perspaudi- 
namas skyrimai.

Nuo Ptolomėjaus laikų iki 14-tam šimt- ! 
mečiui, kada užrašai kelionių Marko Polo iš 
Venetijos atidarė naujus laukus tyrinėjimams, i 
Ptolomėjaus nupasakojimai nebuvo paabejo- 
jami, ir net bėgyje 15-to šimtmečio, tiktai ke
letas vokiškų mokslinčių Nuernberge akyvus 
pasakojimus Venetiškojo keleivio apie tolimas 
rytų žemes tepriėmė už įtikėtinus, nežiūrint į 
tai, kad jis nesutiko su Ptolomėjų. Bet ant 
nelaimės, Marko Polo nebuvo padaręs jokių 
astronomiškų observacijų, negi jis nepažymė
jo ilgumų dienos kokioj-nors vietoje, ir todėl 
Nuernbergo geografai, kurie neturėjo tikrų 
datų apsklembimui ploto žemių, kurias ans bu
vo perkeliavęs, tapo įrankiais paplatinimui 
klaidų, kurios galų gale turėjo įtekmę ant isto
rijos žmonijos1; nėsa, paėmę Ptolomėjaus to- 
blyčias už papėdį, jie buvo pažymėję ant savo 
globų ir mapų rezultatus savo paviršutinių 
sprendimų kaslink ilgumo Marko Polo dieni
nės kelionės, ir taip jie perstatė, lyg kontinen
tas Azijos tęstųsi skersai Pacifikų, ir savo 
rytinį pakraštį turėtų kur-nors aplinkėse An
tinių. Šitie klaidingi aprokavimai atvedė 
Christophorą Kolumbų ant klaidingo paisėji- 
mo, kad žėgliuodamas 120° vakaruosna, jis 
galės pasiekti turtingas prekyvietes Chinų, ir
tų persitikrinimų turėdamas, jis leidosi į anų 
atmintinų kelionę, kuri užsibaigė suradimu 
Amerikos sausžemio (1492 m.).

NUO “BIRUTĖS”.
Prasidėjus šaftąm orui “Birutė' 

rengiasi prie siliemahško veikimo 
lietuviškos scenas srityje. Tiesą 
sakant, “Birutėj’ svarbiausiu sie
kiu ir yra kelti lietuvių sceną ir 
per sceną mokyti minias. Taigi 
už tai, iki šiol “Birutė” ir išdirbo 
jau dalį šio sezono repertuaro, to
liau, vienok, išdirbs tolesnę dąlį 
ir tą pagarsins ‘ savu laiku. Tuo 
tarpu į repertuarą įėjo šie veika
lai: nemuzikališkieji: Vienas iš 
musų tur apsivesti; Tarnas įpainio
jo, Žilė galvon —- velnias vuode- 
gon, Jurgis Durnelis, Alyvos žy
di, Pietro Caroso; šiaurės Kar
žygiai, Pilėniečiai, Živilė; pu
siau muzikališki ar grynai mu- 
zikališki veikalai: Pabaigtuvės, 
Aukso Dievaičiai, Blinda, Pilėnų 
Kunigaikštis, Kaminakrėtis ir ma
lūnininkas, Adomas ir jieva, Bi
rutė, šienapiutė ir Eglė Žalčių Ka
ralienė. J1

Didesnei pusei paminėtų veika
lų jau rolės paskirstytos, sutaisyr 
tos gropos mėgėjų-lošėjų ir ne
užmigto atskiros gropos pradės da
ryti savo tošių repeticijas.

7 d. lapkričio, statoma ant sce
nos du veikalai: komediją, Vienas 
iš musų turi apsivesti ir operetę 
Kam. ir Malūnininkas. Operetė 
bus pastatyta su pilna orchestra 
iš 16—18 žmonių ir atskirais mer
ginų ir vyrų chorais. Po vaideni- 
mo bus balius su lietuviškais ir 
geriausiais svetimtaučių šokiais. 25 
d. lapkričio statoma ant scenos 
Pabaigtuvės taip pat su choro ir 
gera orchestra. Abu vakarai bus 
šv Jurgio parapijos svetainėje. Ko
kiu laiku bus statomi kiti veikalai 
— pagarsinsime 'vėliau.

Choro repeticijos atsibūva: utar- 
ninko ir
White 
30-ta ir 
vakarais 
tainėje. 
kviečiamos prisidėti prie “Birutės” 
ir mėgėjai-lošė j ai bei dailos mylė- 

l< ^Birutė".

*'* ' ft ** it'

|| Prancūzijoj, mieste Nancy, 
prancūziškos valdžios sugriebė vo
kišką šnipą, kuris šnipinėjo paslap
tis prancūziškos kariumenės. Jam 
gelbėjo čia tarnaujančios vokietės 
kelnerės. Už tai visos vokietės 
merginos tarnaujančios kur nors 
mieste gavo prisakymą umu laiku 
iš miesto išsinešdinti. Su ne pa
tinkančiais sau ir Vokietijos val
džios ne mandagiau elgiasi; jų 
mandagumą jaučia ypač lietuviai 
atkakę į Prusus iš Maskolijos.

|| Prancūziškoj- valdyboj Ko- 
chin-China, pietinėj Azijoj, dalis 
prancūziškos kariumenės turėjo 
labai kruviną susirėmimą su jūrių 
plėšikais. Prancūzai rods išvaikė 
plėšikus, užmušė jų 8, bet jie turė
jo 7 europiečius kareivius užmuš
tus, 22 pašautus; pašauti ir 23 
tarnaujanti prancūzams čiabuviai 
kareiviai.. Taigi, sulyginant, pran
cūzų nuotrotos daug didesnės

|| Londone, Drill Halleje, An
glijos moterys suffragettės laikė 
susirinkimą. Pradėjus jų kalbė
tojoms kalbėti, susirinkę hallėj stu
dentai pradėjo tokią “Kačių mu
ziką”; kad nieko negalima buvo gir
dėti”. Susirinkimą atsiėjo užbaig
ti, užvedus su čirškynėmis ugna- 
gesius ant kalbėtojų-tribūnos. Už
tai moterys nutraukė prie Liberalų 
Ciubo ir išdaužė visus langus.

tojai.

Į J ♦) Gnomižkoji projekcija tapo apraiyta Ptolomėjaus.
Lf — 
nok m 

kkėjimo

pėtnyčios vakarais Mark 
Scfuare svetainėje, prie 
Halsted gatvių; subatos 
šv. Jurgio parapijos sve- 
Jaunimaš, ypač merginos

[ Koksai Laike iš Strassburgo 
garsina, jog jis išmislijo naują or
laiviams su balionu systemą speci- 
jailškai karo reikalams. Tie orlai
viai galės paimti 25 kareivius ir 
lėks prieš vėją greitumo 20 metrų 
sekundoj, taigi prieš labai smarkią 
vėtrą Galės pakilti iki 4000 metrų 
arba 13200 pėdų.

|| Agrame pasibaigė politiška by
la, kuri traukėsi 7 mėnesius. Ap
kaltintų buvo 52 mokytojai ir ku
nigai už bandymą iš visų serbų 
apgyventu Austrijos provincijų su
tverti Didelę Serbijos viešpatystę. 
Teismas 30 apkaltintųjų pasmer
kė kalėj iman nuo 4 iki 12 metų, 
22 išteisino.

IĮ Susirinkime vokiečių mokslin
čių, atsibuvusiame Friedrichsha- 
fene, galutinai nutarta siųsti prie 
šiaurinio žemgalio su prieš vėją 
palekiančiais orlaiviais specijališką 
expediciją. Expedicija sekantį me
tą iškeliaus ant salos Spitzbergen.

Jurgio parapijos choras paitynaj 
5 dainas.

akaras labai gerai nusisekė 3 
piniginės ir išpildomosios pusė?.. 
Tokias kalbas, kaip p. Baleviaaųs 
ir adv. Bradchulio, netankiai gali
ma išgirsti P-as Balevičius' skai
tė kun. Žilinsko laišką. Iš to laiš
ko galima buvo sužinoti sekanti 
dalykai:

Pirmiejie Amerikon atkeliavę

|| Maskvoj likosi suimtas pulki
ninkas Poliakov, kariumenės inten- 
denturos prižiūrėtojas už pasisavini- 
mą dviejų milijonų rublių paskiru 
tų kariumenės maitinimui.

|| Atkako jau | Odesą išvytas 
Persijos šachas Mohamed Ali 
Misra. Jis apsigyvęs Villėj Daš- 
lar, kurią jam pavedė maskoliškas 
randas. ___ ■

|| Prosuose, mieste Elbinge, sta
tant* naujus namus, įgriuvo lubos. 
Prie to šeši darbininkai tapo 
mušti, o šeši sunkiai sužeisti

dETINĖS ZINICi

už-

lietuviai apsigyveno Pennsylvani- 
jos valstijoj, prie angliakasvklų. 
Į Ameriką žmonės keliavo jau į 
100 metų pirma lietuvių; lietu
vių emigraciją suvėlino tuomet bu
vusi baudžiava, kuomet žmonės 
buvo ponų savasčia ir jie visur 
būdavo sugaudomi ir gražinami 
atgal, o potam skaudžiai baudžia
mi^ Bet tada ir Amerikoj buvo 
Vergija. Linkolnui numetus ver
giją, čia buvo permažai darbinin
kų, todėl per agentus jie buvo ki
tur j ieškomi. Todėl, nupuolus 
baudžiavai ir vergijai ir lietuvių_ 
emigracija prasidėjo, apie 1868, į 
1869 metus. Pirmieji lietuviai 
imigrantai buvo labai persekiojami, 
jiems nesulyginamai buvo sunkiaus 
čia apsigyventi negu dabar atke
liaujantiems.
niam lietuvių skaičiui, prasidėjo 
kova su lenkais. Lietuvių dabar ■ 
menama, yra nuo 250000 iki 300000

Atkeliavus didės-

gyvenantiems anglams, vokiečiams 
arba žydams, kurie turi savo ran
kose visą šalies pramonę, o lietu
viai veik visi yra jų bernais, netoli 
panašiais į buvusius vergus-ne*

Chicagoj, per devynis mėnesius, 
šįmet mirčių buvo viso 23485; per
nai per tą laiką buvo 23241. Šį- gros. ^Lietuvišką inteligentiją ga

VI. MEDICINA.
Reikia manyti, kad Egypto šalyje medici

na ir chirurgija, kaip kad ir kiti mokslai civi
lizuotojo svieto, buvo pirmiausiai glamonimos 
su geroka pasekme, ir ten urėdas kunigo (ypa
čiai žemesnės kastros — Pastofori) drauge 
ėjo su urėdu gydytojo. Ęgyptėnai turėjo mili- 
tariškus gydytojus, veterinarus, okulistus, ir 
daugelį kitų specijalistų. Ligoniai buvo ir 
namie lankomi, ir gydomi dievnamiuose. Ypa
čiai chirurgijoje egyptėnų gydytojai buvo Ja
vus, taip kad-juos kviezdavo ir svetimi kara
liai pas savę. Jie pažinojo daugybę gyduolių, 
ir turėjo <įtug formulų jųjų sutąisymui. Re
gimai buvo atskira kliasa aptiekininkų. Prot- 
liges pagamindavę piktos dvasios (chu); ir 
amuletai vartojami buvo gydant nerviškas 
ligas. ‘
' Pas žydus Jehovah pats buvo laikomas už

ligų priežastį, kurias jis užleizdavęs nubaudi-j 
mui nusidėjimų. Tačiaus žydai (bent laikuo
se Maižio) įsteigė mokslą viešos hygijęnos. 
Chirurgijoje jie mažai ką teatsiekė. Anato
mija, uždraudus palytėjimą negyvėlių, nega
lėjo žengti priekyn. Akyva, kad žydai neturi 
jokios pharmakologijos; figos, širdis, kepenys 
ir tulžis žuvių paminimos kaipo gyduolės, ir 
maudynės Jordono upėje kaipo pagelba nuo 
lepros (trando). Kunigai (Levitai) buvo gy
dytojais, ir jų gydymas lyginosi platinimui 
valyvumo bei užbėgimui užsikrėtimo.

Centauras Chiron, sako, įvesdinęs medici
nos mokslą tarpan graikų; tačiaus ankstyboji 
medicinos istorija čion yra suvis legendiška. 
Pas Homerą užtinkame Asklepiją (Aeskula- 
pą) kaipo gerą gydytoją; vėlesnėse teikose jis 
tampa dievu medicinos ir gerbiamas būva ypa
čiai Epidaure. Jo dievnamiai stovėjo išlauk 
miestų ant kalnelių arba arti šaltinių. Ligo
niai, pasveikę, aukaudavo dievui gaidį ar ožką, 
ir dievnamyje pakabindavo toblyčią su vardu, 
liga, ir, kaip pasveiko. Asklėpiodai buvo me
diciniška kunigų luomą, kuri pavidale myste- 
rijų, išlaikė medicinos doktrinas. Jie buvo 
prisaikinami niekam neišduoti slapčių savos 
profesijos.

Paminėję vardus Pythagoro, Dčinokrito ir 
Heraklito, kurie visokiuose savo veikaluose yra 
priekyn pastūmėję medicinos mokslą, pareina
me į laikus Hippokrato. Pirmynženga Hippo- 
krato medicinoje buvo taip didelė, kad per ke
letą amžių nė nemėginta pagerinti jo pažval- 
gos ir preceptai.

Hippokratės, garsiausias daktaras senovės, 
buvo sunumi Hėrakleido, taip-gi daktaro, ir 
prigulėjo prie šeimynos Asklėpiadų,; sako, Hip
pokratės buvęs 17-tu ar 19-tu ainiu Aesku-. 
lapo. Jo motina, vardu Phaenaretė, sako, bu
vusi kilusi nuo Heraklio. Jis gimė ant salos 
Kos, apie 460 m. prieš Christų. Sako, tėvas 
mokinęs jį medicinos ir Hčrodikas, o filozofi- 
ją — Gorgias iš Leontini, garsus sofistas, ir 
Demokritas iš Abdėros, kurį vėliaus jis pagy- 
dęs nuo patrakimo. Praleidęs tūlą laiką ke
lionėse po visas dalis Graikijos, jis apsisėdo 
ir praktikavo savo profesiją Koše, ir galiaus 
mirė Larissoje, Thessalijoje, apie 357 m., 104 
metų senas. Iš jo gyvenimo tiek žinome, kad 
jis buvo gerbiamas kaipo daktaras Ir autorius, 
ir kad jis pakylėjo medicinišką mokslą Koše į 
augštą garbę. Jo veikalus skaitė ir pamini 
Platonas. Apie jį randasi daug pasakų netik 
pas graikų, bet ir pas arabų raštininkus, kurie 
vadina jį “Bokrat”, o Europos pasakininkai 
vidurinių amžių garbino jį jo vardu “Ypo- 
kras”, padarydami jį profesoriumi medicinos 
Romoje; jis turėjęs ir neprotį — stebuklingą 
gydytoją, kurį mokytojas pasiuntęs savo vie
toj pas Vengrijos karalių!....

Hippokratui priskaitoma apie 60 veikalų. 
Anot Dr. Greenhill: \>

1. Hippokratas parašė šituos: Prognostika; 
Aphorismi; De Morbis Popularibus; De Ra
done VietuS in Morbis Acutis; De Aeare, 
Aąuis et Loais; ir De Capitis Vulneribus.

2. Galbūt Hippokrato parašyta yra 11 vei
kalų, tarp kurių žinomas Jus jurandum arba 
Hippokrato Prisieka.

|| Plaukiant prancūziškam pasa- 
žieriniui garlaiviui Moisse iš Mar- 
seilles į Oraną, Afrikoj, ant jūrių, 
pusiaukelyj sustreikavo jo įgula. 
Streikas traukėsi keturias valan
das, laivo mašinos sustojo. Įgula 
sugrįžo darban tik išgavus specija- 
tiškus pažadėjimus

met mirę paskirstoma sekančiai? 
vyrų 13387; moterų 10098; vaikų 
iki 5 metų 7275; virš 60 metų 
4911-
2802; plaučių uždegimo 3638; 
džiovos 2957; vėžio 1099; nervų li
gą 689; širdies ligų 2145; inkstų 
uždegimo 1693; žudynių 1777, ta
me saužudysčių 363, visokių atsi
tikimų 1215, nuo saulės- užgavimo 
165 ir nužudymų 165; nuo kitokių 
priežasčių mirė 6682.

Mirė nuo ligų: diarrhea

(Toliau bas).

IŠ YISUR.
| Paprastų balionų lenktynėse 

Zueriche toliausiai nulėkė, nes į 
Varšavos aplinkines! amerikonas 
Edgar W. Mix ir todėl jis turėtų 
gauti didžiausią ddvaną. Tuom 
tarpu iš Vengrijos, nuo prekėjo 
Otto Thum Zuerichan M tėjo pač- 
to korteli, kuris užtikrina, jog ma
tė, kad Mix nusileido pirma Ven
grijoj aplinkinėse Dettna, tik pas
kui vėl pasikėlė augštyn. Todėl 
lenktynių užveizda atsisakė išduoti 
Mixui dovaną, kol dalykas nepasi- 
aiškįs. Jeigu apkaltinimai Mixo 
pasirodytų teisingi, tai dovaną tu
rėtų gauti ne jis, bet prancūzas; 
ir bandymas prigauti lenktynių už- 
veizdą ir nuskriausti kitus lenkty
nėse dalyvavusius butų labai peik
tinas.

|| Paprastų brlaivių lenktynėse 
Zueriche atsibuvusiose, toliausia^ 
nulėkė amerikonas Mix. Jis nu
sileido netoli Varsa vos; antras bu
vo prancūzas Le Blanc, kuris nu
sileido Vengrijoj. Ir Mixo orlai- 
vys ne Amerikoj, bet Paryžiuj pa
dirbtas. Tolumas nuo Zuericho 
iki Varšavai yra 695 amerik. my
lios. Prancūzas Le Blanc nulėkė 
320 kyliometrų mažiau.

Spalių 9 d., Dr. Cook, garsus 
šiaurinio žemgalio atradėjas, atsi
lankė Chicagon ir prieš 6000 chi- 
cagiečių Coliseume turėjo paskaitą 
apie minėtą žemgalį. Po 5 valan
dų jis išvažiavo į Cincinnati. Jis 
Chicagos reporteriams išsitarė, jog 
“skubinant važiuoti apie šalį, die
ną ir naktį be pailsto laikant pra
kalbas, ir būnant iš dalies persi- 
šaldžiusiu, nėra lengviaus kaip va
žiuoti prie žemgalio”.

Maskoliškasis caras, susiva- 
su Italijos karalių. Kur ši- 
valdonai susitiks, tas slepia-

žiuos 
tiedu 
ma, turbut, tyčia, nes katijonai la
bai neprielankus carui, nenori jo 
atsilankymo. Caras keliaus vienok 
į Italiją ne jūrėmis. Mat Turkija 
sutiko per Dardanelius išleisti caro 
laivus tik tąsyk, jeigu caras atlan
kys Turkijos sultaną. Caras gi 
mano, kad sultanas turi pirma jį 
atlankyti.

|| Nors dii amerikonai giriasi, 
kad pasiekė šiaurinį žemgalį, bet 
europiniai tirinėtojai tais užtikri
nimais nepasiganėdina: vokiečiai 
siunčia prie žerųgalio tiri neto jų 
expediciją su prięš vėjją palekian
čiais orlaiviais; danietis Amundseu, 
žinomas jau šiaurių., tirinėtojas, 
rengiasi teipgi kelfb>iėn* Jis mano 
kelionėj, traukimui rogių, panau
doti baltąsias poliariškas meškas, 
kurios daug drovesnės už šunis. 
Meškos tos augytos žiijomo žvėrių 
augintojo Hagenbccko,

J| Berlyno universitetan šįmet 
pastojo labai daug amerikonų. 
Amerikos pasiuntįnys, matyt, lau
kia apsunkinimų amerikonams, nes 
jis garsina, jog' norinti Berlynan 
atkakti amerikonai studentai turi 
atsigabenti užsieninius pasportus ir 
Amerikos augštesnių mokyklų di- 
pliomus.

- }| Berlyno karališkoje operoj 10 
d. spalių perstatė operą čeko kom- 
ponisto Smetanos, “Dalibor". Ope
ra pasisekė gerai, bet ji davė vo
kiečiams progą kelti neprilankias 
ne operai, bet apskritai čekams 
demonstracijas.

II Išpanijonų vadovas Afrikoj, 
jenerolas Marina, išleido visoms 
kariumenės dalims prisakymus, 
kuriuose persergsti kareivius, jog 
kiekvienas jų nepaklusnumas bus 
laikomas buntu. Taigi reikia ma
nyti, kad ant karo lauko terp is
paniškų kareivių pasitaiko nepa
klusnumai, nes kitaip nebūtų rei
kalo nė persergėjimus leisti.

| Važiuoja Amerikon airių at
stovas O’Connor rinkti pinigus 
ąteinanančių parlamento atstovų 
rinkimų reikalams. Mat airiai, su 
pagelba angliškų liberalų, nori pa
sistengti atimti lordų butui tiesą 
vetuoti parlamento išgyrimus

Prancūziškas orlaivininkas 
Rougier atkako į Frankfurtą ant 
Maino ir su savo orlaiviu, kaip sa
ko, pasikėlė iki 900 pėdų augščio, 
taigi augščiau negu amerikonas 
Wright.

|| Prancūzijoj, forte Aviation, 
netoli Juvisy, bus vėl parengtos 
orlaivių lenktynės, kurios trauksis 
dvi sanvaiti. Lenktynėse dalyvaus 
40 visokių sistemų orlaivių pale
kiančių prieš vėją; šiuom kartu 
lenktynėse dalyvaus lygiai oriai - 

be baliono, kaip ir su balionu.via i

|Į Anglijon bandė žmonių mai- 
iš Chinų gabenti kiaulieną.stui

Bet pasirodė, jog 9% tos mėsos 
paėjo nuo kiaulių džiova sergan
čių. Nors tą chinišką kiaulieną 
parduoda Londone ant 25% pi
giau, bet jos nieks pirkti ne nori.

Policijos šerifas Stemard išleido 
naujus padavadijimus apie netvar
kos namus, ypačiai apie 22 gatvės 
distrikto netvarknamiūs. Tarp tų 
padavadyjimų svarbiausiu yra: kad 
nė vienas vyras negali daryti sau 
kokį nors pragyvenimą iš pasilei
dusių moteriškių. Jeigu koks nors 
vyriškis turės kokį nors iš jų pel
ną, jis. bus baudžiamas. Teippat, 
kur toki namai yra, prie jų negali 
būti saliunas, tai yra — svaigi
nami gėrymai. Tokių namų vy
rai irgi negali būti savininkais. 
Visas uždarbiavimas turi būti vien 
moterių rankose.

evangelistas, “inter- 
kunigas”, vadina- 

Smith, kuris laiko 
Seventh Rcgiinent

Chicagoj pastaruoju laiku atsi
rado naujas 
nąĮrijonališkas 
mas “Gipsy” 
dievmaldystes
Armory namuose. Jis turi sutvė
ręs iš 1000 ypatų chorą, kuris, jis 
mano, galės daugiausiai pritraukti 
jo pasekėjų. Jo tikslas esąs — 
pasėti tarp žmonių meilę ir broly
bę ir išmokyti žmones melstis. Vie
nas Chicagos dieninių laikraščių, 
“American”, talpina jo dievotus 
straipsniukus, kurinose jis nori 
įkalbėti, jog žmogus kiekvieną 
žingsnį žengdamas, privalo mal
das kalbėti.

Į Pietinės Afrikos pakrantėse, 
priešais Capepoint paskendo an
gliškas garlaivys King Umhlali. 
Laivo įgula susėdo į valtis, bet 
viena valtis apvirto ir 11 žmonių 
prigėrė. Kitus įgulos žmonis ir 
laivo pasažierius išgelbėjo žvejai 
ir atgabeno ant kranto.

Iš Chicagos Lietu
vių Gyvenimo.

Bridge porto draugijos apvaikš
čiojo ĄD-metines emigracijos 
sukatuves, 10 d. spalių, 5 vai. va
kare, Šv. Jurgio bažnytinėj sve
tainėj

Programas buvo teip ilgas, jog 
jo išpildymas tesėsi nuo 5 iki 9 
vai. Įženga buvo 15c. Žmonių 
buvo pilna svetainė.

Kalbėtojais buvo: kun. Krau- 
čunas, p. Balevičius, p. Marcinke
vičius, adv. Bradchulis, p. Dam
brauskas ir p. Mažeika. Deklia- 
mavo p-lės: Horodecka, Sinušiutė, 
Nevardauckaitė ir Mikniutė. Solo

li Mieste Donarneue, Prancū
zijoj, streikuoja 6000 dirbančių, 
sardinių pramonėj. 8 d. spalių jie 
turėjo smarkų susirėmimą su žan- ant piano skambino Jonas Bijan- 
darais, kuriame 15 žvejų tapo su- skutis ir giedojo dfcetą p-Iė Jak- 
žeistų ševičiutė ir p. Janušauskas. Šv.

Įima suskaityti ant rankų pirštų, 
o lietuvių moterių-inteligenčių yra 
vos kelios, Lietuviai nepaiso sa
vo vaikams suteikti geresnį gyve
nimą už savo, sako: aš dirba 
sunkiai, tegul ir mano vaikai dir
ba. Bet mus jaunimas ištroškęs 
mokslo — tą parodo pati Valpa- 
raiso mokykla, kur į trumpą laiką 
į 150 lietuvių suvažiavo

P-as Balevičius nuo savęs kai-, 
bėjo apie laiko vertę ir žmonijos 
progresą. Privedė kelis pavyz
džius. Pirmiaus žmogus žaibą lai
kė dievu, jo permaldavimui net 
žmonis aukavo, o šiandien tą patį 
žaibą žmonės įsikinkė į vežimus, 
su juo apšviečia ir šildo ruimus 
ir tt Pirmiaus karalienė Saba 
pas Saliamoną keliavo ant verbliu- 
do, o šiądien žmcMiės jau nenori 
stritkariais važinėti, jie važinėja 
automobiliais ir lekioja orlaiviais. 
Ir tą viską mums suteikė laikas, 
tas laikas^ kuris yra brangesnis 
už auksą ir už deimantus, nes tą 
brangiausią va i».šiądien pra
leistą niekams, joki brangumynai 
nesugrąžįs. Todėl mes, gaišinda- J 
mi savo gyvenimo valandėles, žu
dome tą, kas musų gyvenime yra 
brangiausio. — Todėl turime pa- _ _
žiūrėti, ką mes per tą keturiasde- 
šimts metų Amerikoje padarėme, 
kad išmoktume ateiti j e geriaus 
musų tautai gyyenimo laiką suvar
toti. — Mes patįs, vieton mislyti’"*-^ 
apie busiančios sanvaitės pasilink
sminimus, pagalvokime, ką pereitą 
sanvaitę padarėme 1 Si valandėle, 
tai yra musų gyvenime geriausia 
proga, ją turime 
neištrūktų. Jeigu 
valandėles leisime 
gokime, jei mes 
vargstame. Jeigu mes, vieton mo
kytis, skaityti knygas, laiką pra- 
leisim karčiamose, mes turėsime 
žūt, nes mums nesirūpinant savo 
ateičia, mųsų sekanti gentkartė bųj. 
anglais. — Mes šiądien atsiekė- —y 
me tiek, jog jaučiame save lietu
viais, o pirm 40 metų mes buvome r 
varnomis pasipuošusiomis sveti- 
moms plunksnoms. Bet neturime 
liautis kilę, nes mes dar tik pusiau
kelėje iki svetimtaučių pakilimo. 
Tėvai savo vaikus turi leisti | 
mokslus. Jeigu tėvas savo vaiką, 
nepabaigusį mokslų, leidžia kur į 
fabriką dirbti — jis yra vagis, 
kriminalistas, naikintojas savo vai
kų laimės. Turime rūpintis ue- 
vien geroms mokykloms, bet ir 
gerais mokslui vadovėliais, nes nuo 
to priguli mus gyvenimas.

Po kalbai buvo renkama moky
klų vadovėlių leidimui aukos. 
Aukų surinkta, pasidekavojant p. 
Balevičiui, 74 dd. ir 75 centai. 
Vadovėlių leidimui nuo šio ap- 
vaikščiojimo įplauks nemiriau 150 
dol.

P. Balevičiaus kalba daug atne
šė, o dar gal ir ateityj nemažai 
atneš naudos, nes toki'privedžio
jimai negali veltui praskambėti.

Adv. Bradchulis kalbėjo apie 
Chicagos lietuvius. Iš jo kalbos 
štai ką naudingo galima sužinoti 
— 1884 m. Chicagoj ir aplinkinėse 
buvo viso 18 lietuvių. 1886 m. su
sitvėrė pirma lietuviška draugija

griebti, kad ji 
savo gyvenime 
niekams, neru- 
žemai stovime.

o



12000.

Kur jis atsi-

Ant Pardavimo,
na-

PajieSkSjimai
namas.

*• , a/VV I.M11U pi ipdZUUU, ŠLUBIUS ir—IV UAUllf aiuiiaua, 5U1»

kad ji yra bešališkas teisėjas. Ir “°MU, . . . . . * . , 21 metus. Merginos malones rašyti

Oregon.

Marijonos.
Lkliubą ir 19 vertelgą Teipgi čia 1barstymui žirnių j sieną ir laukti

vel-
Vel-

čio- 
dar

namas, 6 gy- 
Kaina 84700.

96) 
place

lubų mūrinis 
Randa 847.

ant stulpų, 10 
Kaina 11750.

108) 
25x135.

94) 
ntmai 
Kaina

rankas;
kelis namus

jvlčia ■ 
on City,

Aš 
kau

namas, 2 gyvo- 
Lotas 25x150. 

........ |2300.

pėdų ant 33 
.......... 31000.

Geras lotas ant Halsted et.
Kaina .......................... $1000. •

Drama “Pirmi 
yra viena ii geriausiųjų

95) 
venimat.

2 pagyvenimai, 
.............. $2000

Lotas 
reikia įmokėti tik 81400. Kaina 32850.

gabiausiems ar- 
dalyvaujant. Lo- 
spalio (October 
vakare, visiems 
Hali, kampas 13

81) 2 pagyvenimų medinis namas. 
Lotas 25x125. Randa 821- " ‘
na ..................................................

2 lubų mūrinis namas. Sto-
3 pagyvenimai, po 4 ruimus. 

25x82. Randa 827. Iš kalno

Morta Kuisinienė 
(Stel ingki tė)

Ledford, III.

6 lotai ant Union avė. arti 33 
Iš kalno reikią įmokėti tik 

Kaina .... 83250.

Manlstee, Mich.

61) 6 ruimų mūrinis namas. Lo-
11 27^x127^. Kaina 82100.

60) 6 ruimų mūrinis namas. Lo 
n 25x125. Kaina .................... 31200.

Lietuva. Ji guli

98) Du mediniai namai 5 ir 4 
ruimų, lotas kampinis 31x147 pėdų. 
Kaina -------

Kai-
82250.

mūrinis na- 
85x148, 

, 83700.

78) 2 lubų mūrinis namas, 
gyvenimai po 6 kambarius. 
25x135. Randa 822. 
Kaina ............................

medinis
Kaina .. 82500.

89) Puikus trijų lubų mūrinis na
mas ir gražiais medžiais apsodintas 
lotas šalyj už .........   36000.

91) 1 lotas an: 34 st, 25x125.
3500.

3252
P.

adresu:
P. M1KOLAIN18,

62, . New York City.

kad jie prie jos priliptų. Red.

lotai. 50x150

G

Kaina .

35c.

APGARSINIMAI
Box 8

Box 151,

savo brolio Juozapo Ver-
98)

Wis

101)

Kaimeitis”.

IIIBox

Conn.883

•M1-

nuo 
būti

15c.
be 

10c.

2 
arti Auburn avė.

93) Mūrinis namas 
ruimų. Randa 318.

2 labų mūrinis 
po 5 ruimus.

šiądien jau negyvenančiais, buvo 
Juozas Grinius, Jonas Varanka, 
špokas, Novackas. Vėliaus susi
tvėrė fiv. Kazimiero draugija, da 
vėliaus — karaliaus Gedimino, tau
tiška. Dauginus per 8 metus chi- 
cągiečiai per lenkus negalėjo gau
ti kunigo. Lenkai visoms pajie- 
gomš stengėsi lietuvius laikyti po 
savo skvernu, darė visokias šuny
bes. Jie sutvėrė, dar ir šiądien 
gyvuojančią, lietuvių išgamų drau
giją "Unia Lubelska”. — Nurodė, 
jog Chicago tai yra didžiausias 
pasaulyje lietuvių miestas.

Toliaus kalbėjo apie blėdingu- 
r mą mitingų laikomų saliunuose ir 

apie naudą ir biėdį imigracijos. 
Blėdis tokia, jog iš tų 300000 lie
tuvių vaikų,, mažiausiai 10 dalis 
ištautęs. Tad mes. kiek galėdami, 
turime prisidėti prie palaikimo lietu
vystės, nes ar mes ateityj gyvuosi
me, tas priguli nuo dabartinio mu
sų gyvenime ir savo vaikų auklė
jimo. |

Reikia priminti apie Joną Bi- 
janskutį, kuris dar tik 14 metų 
o atsižymėjo savo dideliu gabumu 
ir talentu piano skambinime, skam
bindamas sunkias pianui kompozi
cijas, tokias kaip Suppes Ouvertura 
“Poetas ir

davyklos (aptiekoo) 4, banka 1, 
krasos stotis 1, Notary Public 6, 
anglių pašiūrė 1, Ive Cream 1, pik
nikų daržas 1, Base bąli daržas 1. 
kalvis 1.

£

lietuviškųjų 
vertelgysčių

Chicagos 
vertelgų ir 
surašąs ir paskirstymas. 
“Lietuvos” numeriuose 
duotos žinios iš atskirų

draugijų, 
skaičiaus 
Keliuose 

buvo pa- 
Chicagos

Pagedėlyje, 4 d. spalių, 8:30 vai. 
ryte, ant IVood ir 44 gatvių, atsiti
ko didelė muštynė namų statytojų 
unijos valkatų su Juodeikio namus 
taisančiais lietuviais “neunijistais”.

Kaip jau buvo “Lietuvoje” rašy
ta, 5 d. liepos sudegė dveji p. Juo
deikio mediniai namai. Tuos na
mus dabar savininkas sumanė at
naujinti. “Unijos” kontraktoriai 
už atnaujinimą reikalavo tiek, kaip 
už naujų pastatymą. Juodeikis, 
žinoma, nesutiko ir paėmė pigiaus 
apsiėmusius lietuvius—Janušauską 
ir Budą. Taigi negavę ant savo 
pastatyti, unijistai sumanė atker
šyti. Pasirinkę tinkamą laiką apie 
25 stiprus unijistai užpuolė vaikyti, 
laidydami plytomis ir akmenims, 
dirbančius lietuvius ir kelis užga
vo. Darbininkai nuo užpuolikų 
pasislėpė į vidų. Užpuolikų vadas 
klausinėjo, kur yra namų savinin
kas. Juodeikio sūnūs, nubėgęs, pa
sakė tėvui, jog nežinomi žmonės 
metė plytomis namų taisytojus. 
Juodeikis, nieko blogo nemanyda
mas, su tuščioms rankoms išėjo 
patirti kame dalykas. Tuomet vie
nas užpuolikų kirto jam “bile” per 
galvą. Potam apie trįs vyrai suli
po su keliais jam ant krutinės, o 
vienas su peiliu supiaustė sprandą.

Bielauskis, policistas p. Endžiuli^, 
konštabelis p. Griušius ir ugnage- 
sys Lotus Mikutis. ,

Draugijos yra: tautiška pašel- 
pinė Uetuyos Mylėtojų draugija 
ir Republikoniškas Kirubas.

Biznieriai yra sekanti: 3 valgių 
krautuvės: J. Juknis, F. Geisteris, 
Pocius; 2 aptiekos: D. Gftčas; A. 
Bieliauskis; 1 kepykla: Čerbauskis; 
1 fotografas: J. J. Danielius; 1 
kalvis: Zalupas; pienius ir vežė
jas— Vitas; 10 saliunų: /.Šilkinis, 
J. Juknis, Bieliauskas, Mažintas, 
Endžiulis, Karbauskis, Pečiukaitis, 
Žvirbas, Kimbarks, Kazoks.

Lietuviai čia daugiausiai gyvena 
terp 48 ir 52 avė. ant 14 gatvės.

Daugiausiai dirba: murmulinėj, 
VVestcrn. Electric £0., American 
Spirai Pipc Works ir kitur.

Čia gerai lietuviai įsigy venę, ga
na1 tprtingi, daugumas turi savo 
“propertes”. Gyventi čia smagu, 
oras labai geras ir visur švaru.

f čia priveža 12-tos gatvės strit- 
kariai.

\ Teisybės Mylėtojų Draugija 10 
d. spalių, susirinkime Radavjčiaus 
svetainėj, nutarė mokėti po vieną 
d^liarį nuo sąnario į Susivienyj imą 
Draugijų, pastatymui balių ir mi
tingų svetainės.

Pranešimas.
Statistiškos *«inNM iš lietuvių gy

venimo ( “Lihtuvo^l Kalendorių 1910 
Į u. patilps tikžhi tos, kurios bus pri
siųstos iki 20etd. spalio. Vėliau pri
siųstos žinios.oepatUpe, nes tuo laiku 
jau bus Kalendorius spaudoje. To
dėl malenėčiža gakiti dar iki tam 
laikui statistiškų jžinių iš visokių 
miestų ir miestelių. Prlsiuntėjai 
gaus *

Su
dovanas^' t ‘
pagarba; įį

X Ilmudas
80. Halsted st, Chicago, IU.
8. Tos žinios iš lietuvių gyvo- 

n.mo, kurios užgriebia plačiau negu 
kad kalendoriuje gali tilpti, bus vė
liau patalpintos "Lietuvoj”, kadangi 
joe bus labai naudingos visiems lie
tuviams.

Pa j ieškau Petro Turausko, jau 8 
« metai kaip Amerikoje. Paeina ii 

Kauno gub., Raseinių pavieto, Erivil- 
ko miestelio. 6* metai atgal, rodos, 
buvo Bostone, o vėliau iivažiavo 
Phlladelphljon. Turiu labai svar
bų reikalų. Jis pats ar kas kitas 
malonės duoti žinių adresu: 

Veron. Paulausklutė
719 Main st, Cambrldgeport, Mass.

Pajieškau savo gero pažystamo 
Konstantino Kukulskto; Kauno gub., 
Telšių pavieto, Bernotavos valsč., Al
sėdžių parap., Andruškalčių sodžiaus. 
Turtu labai svarbų reikalų. Jis pats 
ar kas kitas malonės duoti žinių 
adresu:

Prane. Norvaiša
1437 Fellows st, Scranton, Pa.

Lietuviški šokiai: Suktinis, Našlys, 
Aguonėlė chorui su pritarimu piano; 
Klumpakojis ir Suktinis pianui; due
tas sopranui Ir tenorui iš operetės 
“Kamiu. ir Mal.”. Prie šokių yra 
paaiškinimai kaip juos šokti. Kaina 
8100. Gaunama pas kompozitorių.

M. PETRAUSKAS
3327 Low« avė., Chicago, III.

CMNE 
Arti parko 
........ 82500.

80) 2 lubų medinis namas. 2 pa- 
gyvenimai po 6 ruimus. Lotas 25x 
125. Randa 826. Kaina ...... 82400. <nui į\

vietų, dabar gi visą skaičių paduo-1 Gelbėti Juodeikį atbėgo Janušaus- 
■ kis, jo sūnūs, graborius, su kuju

lietuviškų drau- *r Maslo "bartenderis” su kirviu.
Gelbėtojai su kirviu ir kuju kelis 
užpuolikus pavojingai sužeidė. Te
lefonu negalint prisišaukti policiją, 
Juodeikutis ir jo vežėjas bėgo ki
tur tejefonuoti ; jiems bebėgant, už
puolė juos šeši vyrai ir vežėjui su 
"bile” pramušė galvą, o Juodeiku
tis spėjo pasprukti užgautas plfta 
per pirštus. Užpuolikai teipgi su
žeidė vieną moterį ir senuką, mo- 
terei su plyta pataikydami į kru
tinę, o senukui išmušė koją. Su
bėgus daugiaus žmonių pagelbon, 
užpuolikai pabėgo ir susėdę į tam 
tyčia pasirūpintą automobilių, nu
važiavo. Neprisišaukiant policijos, 
Juodeikio duktė nubėgo į policijos 
stotį, bet .ten rado tik vieną seržen- 
tą, kiti policijantai buvo kur ten iš
važiavę. Tada telefonuota į Hal
sted st. policijos stotį. Iš ten at
važiavęs patrolis pasiėmė su savim 
negalėjusius pabėgti, 4 užpuolikus. 
Po tam da du areštuota.

Juodeikis dabar sunkiai serga, 
nieko negali valgyti ir kalbėti. 
Byla bus jam pasveikus

Besiginant, atsižymėjo savo nar
sumu Juodeikienė, jau žila moteris 
ir Juodeikutis, graborius.

dame abelnai. . ■
Chicagoje viso Į 

gijų yra 119. Jos yra sekančiose 
vietose: Bridgeport 25, 18 ir Ca- 
nal st. 23, Mc-Cormic 22, Town 
of Lake 20, North Side n, Rose- 
land & Kensington 7, So. Chicago 
4, West Pullman 3, Melrose Park 
2. Grand Works 2. Prie draugijų 
priskaitoma ir kuopos.

Tos u; draugijų skirstosi se
kančiai; tautiškų —,62, bažnytinių 
41, politiškų 10, liuteroniškų 2, pu
siau tautiškų 3, lenkiškai-lietuviš- 
kų 2.

Tos draugijos, pagal savo už- 
dųotę, skirstosi teip: pašelpinių 74, 
kuopų 20, kliubų II, skolinimo ir 
budavojimo ("spulkų”) 7, apšvie- 
tos 6, verteiviškų draugijų 8, mo- 
terių^sfraugijų 5, amatiškų san- 
jungų 3, muzikališkų draugijų 3, 
dramatiškų 2, kompanijų 2.

Pašelpinės draugijos skirstosi 
teip: tautiškų 32 (tarp jų viena 
moterių), bažnytinių 36 (tarp jų 
yra 4 moterių), pustautiškų 3, 
liuteroniškų 2, lenkiškai-lietuviškų 
2. Pašelpinių draugijų daugiau
siai yra apie 18 tą gatvę, nes 17.

Kuopos skirstosi sekančiai: S. 
L. A. 8, L. S. Š. 4, S. L. R. K.

, A. 4, T. M. D. 3, Aušros 1. •.
Kliubai -tik 5 yra politiški
Tautiškų draugijų daugiausiai 

yra ties McCormic, nes 14; bažny
tinių daugiausiai Bridgeporte, nes 
10; politiškų daugiausiai apie 18 
gatvę, nes 3.

Apie keturi mėnesiai atgal, p-lė 
Alena Senoraitė, apie 30 metų am
žiaus, dabar gyvenanti pn. 4614 
Paulina st., areštavo tūlą Miką 
Rakuldą, apie 20 metų senumo, 
už paminimą vainiko. Teismas 
nutarė perkelti “nubaudimą” vė- 
liasniam laikui, kuomet geriaus da
lykai paaiškės. Po trijų mėnesių 
dalykai “paaiškėjo”, bet su 
jų paaiškėjimu ir kavalierius” 
išdilo. Už jį buvo užstatyta 1000 
dol. parankos. Dabar byla buvo 
9 d. spalių, bet “artisto” neesant, 
už j j nemažai turėjo nukęsti p.Zo- 
lotoriaus paranka.

* Publiškos įstaigos ir įžymesnės 
ypatos Chicagoj yra tokios: bažny
čių 7, klioštorius 1, mokyklų 8 
(viena tautiška, kitos bažnytinės), 
svetainių 3 (1 tautiška, kitos dvi 
bažnytinės), astronomiška obser
vatorija I, knygynas I. Laikraš
čiai 4. Gydytojai 8, dentistas 1, 
advokatas I, kunigų 12, daildjrbė 
I, kontraktoriai 4. akušerių 7, tei
sėjas i, 6 poliemonai, konštabe
lis I.

Vertelgų Chicagoje viso yra 
443- randasi šiose vietose: 

• Town of Lake 112, Bridgeport 
lio, 18 ir Canal st. 70, North Side 
21, McCormic 37, Wentworth ir 
46 gatvės ir aplinkinėse 15, So. 
Chicago 15, Melrose Park 11, Ken
sington 18, West Pullman 9, Ro- 
seland 6, Grand. Works 19.

Į 30 yertelgų turi po kelias ver- 
telgystes arba biznius.

Viso lietuviškų vertelgysčių ar
ba biznių .Chicagoj yra 500. Jie 
yra sekanti: karčiamų arba saliunų 
180, valgių krautuvių 88, barzdas- 
kutyklų 32, drabužių siuvyklų 17, 
laivakorčių pardavyklų 14, spaustu
vių 10, mažmožių ir cigarų parda
vyklų 11, pieno pardavyklų 11, 
▼ežimų parsamdymo vietų n, Real 
Estate 13, fotografijų 10, drabužių 
krautuvių 9. knygų paradvyklų 6, 
♦i u vėju “šai __ x muzikos instru
mentų pardavinėtojų 5, kurpių 7, 
apautuvų krautuv'ą 6, vyrų aprė- 

k,dalų 5. “Insurance” (ugniavos) 7, 
X graborių 6, duonos kepyklų 7, 

Sphimberių 4, cigaru dirbyklų 4, 
pirčių arba maudynių 5, stubinių 
rakandų krautuvių 4, laikrodžių 
pardavyklų 2, geležinių daiktų par- 
davyklų 3, graznų krautuvių 2,

ių. samdymo \a, gyduolių par-1 tas, kaip tai: teisėjas

uicarlnėj Chicagos dalyj, Mc- 
Cormic aplinkinėj — kaip praneša 
tūlas ištikimas lietuvis — utarnin- 
ko, 5 spalių, vakare 10:15 vai., at
sitiko muštynė. Jis apsako ją se
kančiai;

“Einu 24 gatve, nuo Leavitt j 
Oakley avė. ir pamatau būrį žmo
nių prie aptiekos, ant kertės 24 ir 
Oakley avė. Prieinu artyn, žiuriu
— du poliemonai ir prastas, nuvar
gęs žmogelis, teip sumuštas, kad 
nė akių, nė ausų nematyti, visas 
kruvinas. Tai buvo Lepa, gyvenan
tis ant 23 place. Antras gi augš- 
tas vyras akis pervertęs, gerai įgė
ręs raugalo su išardyta “koto” ran
kove, tai buvo Jonas Statkus, ku
ris būva “ant buardo” pas Lepą. 
Paklausiau poliemono, kas jį 
teip sumušė atsakė, kad
— “jo pati su buardigieriu”. Mat 
vyras parėjęs iš darbo, rado savo 
moterį su vyrais begeriančią, tai, 
turbut, norėjo pabausti, bet tie jam 
kad "pabaudė”, tai ir nuvežė jį 
pirma į ligonbutį, o antrą į "kabu-

x Lietuviai gyvenanti vakarinėj 
Chicagos dalyje, vadinamoje Grand 
tforks, turi vieną draugiją, vieną

yra 4 lietuviai turinti valdiškas vie-
An tanas

KĄ TAS REIŠKIA?
Ponas laikinis "Kovos” redak

torius, “Kovos” No. 40, skyriuj 
‘Ką rašo lietuvių laikraščiai”, su

naudojo savo pajiegėles, uždrož- 
danias A. Antonovui ir “Lietuvai”. 
Beabejonės, Sąjunga neįgaliavo 
panašaus "redaktoriaus” (nes jo 
nerinko) taip “sauliškai” Antono
vą barti, bet.... šiuom tarpu "Ko
voj” galima laukti net biografi
jų....

Kada ien. Liet.” patilpo me
laginga žinia apie mano neužsimo- 
kėjimą į L. S. S., tai "Kovą” ne 
tik ką neperspėjo, bet da pati at
kartojo. Kada aš darodžiau Tur
tų Kontr. Komisijai, jog mano už
simokama reguliariškai ir spyriau 
ją atšaukti klaidą, tuomet tik pa
tilpo “Kovoj” pranešimas, buk aš 
už 7 mėnesius užsimokėjęs. O kur 
mano užsimokėjimas 15 kuopoj, 
60 kuopoj ir pavieniai? Kam čia 
garsinti! Ponas J. Grinius matė, 
kad aš liksiu Sąjungos redaktorių, 
todėl jieškojo priekabių ir manė 
Suradęs. Ir ar .aš galiu pavadinti 
tokius žmonės draugais, arba gei
sti, ka<l jie mane taip vadintų, ka
da jie gatavi yra viską daryti, kad 
tik užkenkti man? .

Ponas “Kovos” “redaktorius” 
bara mane, kam aš kreipiaus į 
“Lietuvą”, neva "pasigarsėjusią sa
vo tarnavimu tiems, kas tik turi 
saują purvų mest ant socijalistų”.

Kam tos nešvarios priemonės ? 
Ar ne "Saulę” tik p. "redaktorius” 
skaitė? Rodos, “Lietuvoj” atrado 
savo straipsniams vietą ir P. Gri
gaitis, ir Z. A., ir kiti socijalistai. 
Lai pabando kas nusiųsti soči j a- 
listiškus straipsnius į "Žvaigždę”, 
Vilniškę "Viltį” ir panašius laik
raščius, tuomet persitikrįs, ar tal- 
pįs ar ne. "Lietuva” nė vieno 
rimto socijalistų rašto neatmeta 
(gaila, kad iš Amerikos tokių men
kai gauna. Red.). Tiesa, ji nėra 
socijalistiškas laikraštis, bet yra 
pirmeiviškas. Joj atranda vietą 
įvairiausios nuomonės. "Lietuva” 
yra visapusiško svarstyto ir kri
tikos laikraštis. Kokie laikraščiai 
mums turi būti pageidaujami, nes 
tik kritika ir visapusiškas svarsty
mas parodo dalyką tikrame aišku
me. Tik grynai pirmeiviški laik
raščiai suteikia vietą įvairioms 
nuomonėms ir partijų reikalams; 
konservatyviški gi laikraščiai nie- i 
kuomet to nedasileis. Galime mes 
pykti, kad "Lietuva” netarnauja 
vien tik socijalistams, bet visuo
menei, bet jokios tiesos neturime 
pavadinti ją atžagareiviška.

“Kovos” "redaktorius” nieko 
nepaiso: jis kolioja sau A. Anto
novą už kreipimosi ne į pirmeiviš
ką laikraštį — ir viskas. Ir mano 
esąs labai gudrus, mano žinąs, kas 
yra pirmeiviškas laikraštis 1

Ne mano dalykas girti ar peik
ti "Lietuvą”, bet turiu pripažinti.

KHIZIS.
Kiekviena šalis musų žemės at

lankoma kartas nuo karto krizio 
arba sunkių laikų, kuris paprastai 
paeina ar nuo finansiškų sunkeny
bių ar nuo epidemiškų. ligų. Ma
žas krizis visuomet atsitiks šeimy
noje tuomet, kada joje susirgs bi- 
le vienas jos narių. Jeigu gi liga 
surišta su nereguliariškumu gro- 
muliavimo, tai ji gali tuojau pra
eiti, nes kiekviena šeimyna žino, 
kad tokiuose atsitikimuose Trinerio 
Amerikoniškasis Elyksyras Kar
čiojo Vyno yra geriausiu vaistu. 
Kiekvienas vartojimas šito vaisto 
suteikia kunui gerumus, padaro kū
ną tvirtesniu, sudrutina organus, 
sudrutina nervus ir išvalo kraują. 
Šitas vaistas visuomet turėtų būti 
vartpjamas visose ligose, kurios 
surištos su kūno nusilpnėjimu, ne
tekimo apetito, nerviškumu ir abel- 
nu nesveikumu. Gaunamas aptie- 
kose. Jos. TrineK 1333—1339 S. 
Ashland avė., Chicago, III.

Draugysčių reikalui.
SUSIRL'įKIMAS 8. L: A.

Chicago. Kas nofi prisirašyti prie 
Suslvlenyjimo Lietuviu Am., tai kvie
čiame ateiti i 36-tos kumpos__
rinkimų, nedėlioję, 17 d. spalio, 1-mų 
vai., J. Ridiko svętainėj.

3ę kuopos Komitetas.

PUIKbs TEATRAS.
Dramatiškas Ratelis Liet. 80c. Są

jungos Chicagoje, -Stato ant scenos 
Br. Vargšo garsia dramą: "Pirmi 
Žingsniai", nedėlioję, 17 d. spalio 
(October), 196*9 m., Hull House sa
lėje, kertė Halstetf ir Polk gatvių, 
(ėjimas Iš Pofk gatvės. Pradžia ly
giai 7- vai. vatoater Kainos tikietų: 
50c., 36c. ir 25c. " —
žingsniai” 1 _ _ ___
lietuviškų teatrališkų veikalų Ir tu
rinys paimtas iš šių dienų gyvenimo. 
Artistai lošime dalyvauja gabiausieji 
ir geriausieji. Kviečiami yra visi at
silankyti. Ratelio Komitetas.

NEUŽMIRŠKITE!
Visiems jau gerai. žinomas "Drama

tiškas Ratelis” L 8 9. iš Chicagos, 
netikėtai atlankys Waukeganą su Br. 
Vargšo drama “Pirmi žingsniai”. 
Veikalo vardas pats už savę kalba, 
kad jis duos ką nors naujo. Todėl, 
kaip Waukegano, teip Ir aplinkinių 
miestų lietuviai yra užprašomi kuo
skaltlingiauslai atsilankyti. Kurie 
norite pamatyti, musų jauno raič
iaus, tą žingeldų kiekvienam 
kalą, — nepraleiskite progos! 
kalas bus suloštas 
tįstam s-mylėtojams 
Šimas atsibus 23 d. 
subatoje, 7:30 vai. 
žinomoj 8. Wottans 
ir Presscot st., North Chicago, III. 
Neužmirškite! Pradžia lygiai 7:30.

Ratelio Komitetas.

SUSIRINKIMAS.
Chicago. T . M. D. 37-ta kuopa 

turės savo mėnesini susirinkimą p. 
J. Paugos svetainėje. 1900 So. Union 
st, kampas 19-tos, 3 vai. po pietų, 
17 d. spalio (October). Visi nariai 
T. M. D. 37 kuopos malonės pribūti 
susirinkiman, nes turime labai daug 
svarbių* reikalų apsvarstymui. Se- 
nesniejle malonės atsivesti naujus na
rius prisirašyti.

Kuopos pirm. F. A. Juoeapaitit.

DIDELIS IŠKILMINGAS BALIUS.
Chicago, III. Draugija Apvelzdos 

Dievo No. 1, parengė balių, nedėlioję, 
spalio (Oct.) 17 d.. 1909 m., Frelheit 
Tiirner salėje, 3417 80. Halsted st. 
Prasidės 5-tą valandą. Įžengs 25c. 
porai. Nuoširdžiai užprašome visus 
lietuvius ir lietuvaites, senus ir jau
nus atsilankyti kuoskaltlingiauslai, 
nes tai bus labai pulkus balius, ko
kio dar Frelheit Turner salėj nėra 
buvę. Telpogl grieš lietuviškos uni
jos muzikantai, galėsite linksmai pa
sišokti ir gerai vakarą praleisti.

Komitetas.

Pajieškau savo tžėvo Kazimiero 
Kontrimo; Kafio #6b., Šiaulių pa
vieto, Papilės vol., Blaklaukio so
džiaus. Pirm Mienų: metų buvo Chi
cagoje, o iš čia išvažiavo | Pennsyl- 
vanlją. Aš es J ką £k trys mėaesiai 
atvažiavusi iš Lietuvos. Jis pats ar 
kas kitas malonės dboti žinią adresu: 

Barbora Kontrimaitė
50 Bunker st, Chicago, III.

- n; -h
Pajieškau aps įvedimui merginos,

kokios 19—20 metų amžiaus; turi

Pajieškau savo pažystamo draugo 
Juozapo • Rašcvskio, Kauno gub., Šiau
lių pavieto, Vėkšnų pa ra p., Parveno 
sodžiaus. Pirmiau gyveno Philadel- 
phljoje ant Carlton gatvės. Jis pats 
ar kas kitas malonės duoti žinią 
adresu:

Mhl

Pajieškau 
talkos, Kauno gub., Panevėžio pa
vieto, Ramygalos parapijos, kur so
džiaus. Du metai atgal gyveno Keno- 
sha, Wi«„ iš ten išvažiavo Chicagon. 
Jis pats ar kas kitas malonės duoti 
žinią adresu:

J ieva Vertei kaitė 
274 North Chicago st, Kenosha,

jaunos.
Turi 

skaityti bei 
apsieiti su 
noriu užsl-.

Aš esmi 24 metų 
tamsiai geltonų plaukų, 

Merginos malonės 
laiškus adresu:

C. D. Enulevlčla 
349, * Benton,

Pajieškau apsivedimut 
18—21 metų merginos. 
Kauno gub., turi mokėti 

1 rašyti ir mokėti gerai 
žmonėmis, nes apsivedęs 
dėti savo bizn|. 
amžiaus, 
augšto ūgio, 
šytl

Namine Ąokykla.
Gramatika angliškos kalbos moky

tis be mokytojo (apdaryta).. 81-00.
Vaikų Draugas arba kaip mokytis 

skaityti ir rašyti be mokytojo..
Naujas Budas mokytis rašyti 

mokytojo ...................... ..................
Aritmetika mokytis rokundų be 

mokytojo (apdaryta)
Pinigus siųskite per Money Order 

šiuo

MOKYKLĄ 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 šokius su 6 va
karais už 83.00. Kas moka vaikščio
ti, tas gali Išmokti ir šokti. Kas 
cor! mokytis tegul ateina ( Jono Pau
gos svetainę, 1900 Union st, kampas 
19toa, arti Halsted. Mokinama kas 
utarnlnkas ir pėtnyčios vakarais.

Žiūrėkite.
Bravoras turi gerų šaitanų parda

vimui, gerose vietose. Jeigu neturi 
visų pinigų, tai gausi išmokestimis 
lengvomis išlygomis. Atsišaukite ar
ba rašykite .pas Brewing Co. Agentą. 
Washington Inn., 434 High st, Porth 
Amboy, N. Y.

2 pa- 
visais 
apštl- 
Lotas 

Akmenų priešakls. 
mūriniai staldal. Randa 865. 
.......................................... 36600.

99) 2 lubų mūrinis namas, 
gyvenimai po 8 ruimus, su 
naujausiais (taisymais. Garu 
domas. Namas 25x72 pėdų. 
27^x125 pėdų.
2 lubų 
Kaina

Magdalena Antanalčlukė pajieš- 
__  savo tikro brolio Jono Antana- 
vlčio; paeina iš Suvalkų gub., Nau
miesčio pavieto, šilgalės gmlno, Kuš- 
llku sodžiaus. Jis pats ar kas kitas 
malonės duoti žinią adresu: 

Mrs. Maggle Žemaitienė 
(Antanaičiukė) 

Bank st., Waterbury,

Pajieškau savo draugų Jono ir 
Izidoriaus SkrĮtikiu ir taipgi Jono 
Navicko; visi U Kauno gub., Ra
seinių pavieto, Eržvllkos parapijos. 
Meldžiu atsišaukti šiuo adresu:

Martinas Bauža 
R. F.-D. Box J. Bei ui h, 

Poolville, New York.

DOVANŲ 850.00.
Pajieškau savo pačios Zofijos Ivin

skienės, kuri prasišalino nuo manęs 
su kitu vyriškiu Antanu černiausklu, 
išslnešdama kartu sūnų 9 mėn. Kas 
praneš man apie jos apsigyvenimo 
vietą ir tikrai darodyo, jog ji gyvena 
su augščiaiF minėtų vyru, gaus 850 
atlyginimo. Adresas: * 

Jonas Ivlnskas
4319 80. Wood st, Chicago, III.

Pajiečkau savo pačios Viktorijas 
Dalangaskienės. po tėvais Talserska. 
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
šinio® rankos vidurinis pirštas trum
pesnis. Ji pasiėmė su savim dviejų 
metų valką, Mykolą vardu, taipgi ir 
pinigų. Vyras St ši kinis 26 metų 
amžiaus, vidutinio ūgio, juodų plau
kų. rudų akių, nešioja akinius, taip
gi nešioja ir barzdą, kalba daug kal
bų. Adu paeina iš Kauno gub., Šiau
lių pavieto, šiaulėnoe parapijos, No- 
tuniškto sodžiaus. Kas apie juos ži
no malonės duoti man žinią adresu: 

Kanstantinas Dalangaakls
237 Washlngton st New Britain, Con.

Pigiai parsiduoda saldumynų ir vi 
šokių mažmožių krautuvėlė. Gera 
vieta tarpe lietuvių. Parsiduoda iš 
priežasties savininko išvažiavimo Ka- 
lifornijou. Vieta tarpe 32 Ir 33-čios 
gatvių ant Halsted. Atsišaukite ad
resu:'

J. tiškus S 
3225 80. Halsted st, Chicago, II)

Parsiduoda naujas pečius už pusę 
kainos. Atsišaukite greitai adresu: 
1658 W. 61 K. Chicago, III. į

Pigiai parsiduoda lietuviškas sa
liuose geroje vietoje, šalę didelių 
dirbtuvių. Gryno pelno atneša ( mė
nesi nuo 3100 iki 3125. Priežastis 
pardavimo — nusipirkimo tarmes. 
Atsišaukite adresu:

P. Šatkauskas
Cor. 35 Ir Morgan st., Chicago, H).

Parsiduoda galiūnas, geroje lietu
vių Ir lenkų apgyventoje vietoje. Ar
ti lietuvių bažnyčios. Parsiduoda iš 
priežasties ligos, pigi randa. Rašyk 
ar atsišauk asmeniškai

August Marazas -
4524 So. Wood st., Chicago, Tfl.

Pigiai .parsiduoda puikus dviejų 
augštų murinta namas, didumo 27x37 
pėdas, didelės ir puikios verandos, vi
sokį naujausi (taisymai, šalę namo 
geras vanduo, darias didelis su vi
sokiais vaisių medžiais, puikiai aptver
tos. Lotas, ant kurio namas stovi, 
yra kampinis, 50 pėdų pločio ir 130 
pėdų ilgio. Arti prie pųbhžkos mo
kyklos ir lietuviškos bet lenkiškos 
bažnyčios; labai parankioje vietoje.

Taipgi parsiduoda kitas puikus me
dinis namas su 5 kambariais, pats 
namas yra 22 pėdas pločio ir 38 
pėdas ilgio; gera kelnorė; visokį nau
jausi įtaisymai, vanduo arti, geras 
šulinys. Kartu parsiduoda du dide
li lotai. Viskas parsiduoda labai pi
giai iš priežasties išvažiavimo Euro
pon. Atsišaukite adresu:

Joe. Fabritski 
P. O., Spring Valley, III.

kiekvienas žmogus gali su pasidi
džiavimu į ją kreiptis. O “Ko
voj”.... jeigu ji teip pasiliks, 
kaip dabad stovi.... greitai bijo- 
grafijas pamatysime.

A. Antonov.
Talpiname, bet norėtume, kad 

to pakaktų. Nesuprantančių ir 
nenorinčių suprasti dar nieks ne 
pertikrino. Gaila laiko ir vietos

adresu: , 
Jos Astramskls

Box 206, Ledford, IU.

Pajieškau brolio Jurgio Matučio, 
Kauno gub., Telšių pavieto, Plungės 
valsč. Ilgą laikų gyveno BrookJyne, 
N. Y. Jis pats ar kas kitas malonės 
duoti žinių adresu:

Anthony Matutis - >; 
Box 121,

Pajieškau savo švogerio DomĮniko 
Zlubino ir savo dukters *' “ “ 
Gyveno pirm kelių mėn. GranvlUe, 
IU. Jis patys >r kas kitas malonės 
duoti žinių adr< 

Ludv.
Madison st,

— —  A———IReikalavimai.
Reikalauju 10 kriaučių, mokančių 

gerai siūti vyriškas ir moteriškas 
drapanas. Darbas eina gerai ir mo
kestis nuo 8IO.O0 iki 816 00 ir dau
giau sulyg darbininko gabumo. No
rinti gauti gerą darbą malonės atsi
šaukti adresu:

L. L. Kasper 
3129—3131 Wentvortb ave„ Chicago

Reikalauju mėsininko (bučeriaus) 
arba norinčio mokytis mėsininkystfe 
darbą. Malonėkite atsišaukti adresu 

nas. Giri jotas- 
1349 So. Oakley avė., Chicago, Ii

Ukininkystel Žemes.
Pasiturinčiuose Rock Island-Frisco 

Valsčiuose Texas, Oklahoma, New 
Mexico, Kansas, Arkanaas ir Miseouri 
yra daugelis tūkstančių akrų derlin
gos gerai drėkinamos žemės. šitie 
akrai laukia TAVĘS juos išdirbti. 
Mums linksma bus pagelbėti ener
giškam praktiškam žmogui be skir
tumo .tautybės ■ surasti gerą vietą, 
šituose valsčiuose padėjimų aprašy
mai atspausti visokiose kalbose ir 
lengvai suprantami reikalaujant bus 
pasiųsti apmokėta krasa. Adresas:

a B. Schmidt Room 1100 La 
Šalie Statlon, . Chicago, III., arba 
Room 1100 Frisco, St Louls, Mo.

FARMOS! FIRMOS!
Plrsite Farmas Didžiausioje Ame

rikos Lietuvių Fermerių kolionijoj, 
kurioje gyvena jau daugelis lietuvių, 
žemė lygi ir gera, ne akmenuota ir 
ne balos. Puikiausia vieta žmogui, 
jieškančiam geros ir nebrangios že
mės. Galima gauti lengvomis išmo
kestimis; reikia įmokėti mažą dalį, 
o kitą galima išmokėti per * daugelį 
matų. šėmė derlinga, auga visokį 
Javai: kviečiai, rugiai, vasarojai, bul
ves ir >kitl. Yra žemės pagal upes ir 
ežerus, su tokiais-pat laukais kaip 
ir Lietuojo, todėl nf^s Ir vadiname 
tą žemę Naująja “ ’ '____1 ______
vakarinėje dalyje Mich įgano valsti
jos, nepertoll nuo Chicagos, šalę pa
vietinio -miestelio
Žemė parsiduoda dabar po 88.00 ake- 
1 s ir brangiau. Norėdami daugiau 
dasižinoti ar apžiūrėti tas žemes, at
važiuokite ar susineėklte su manim, 
gyvenančių ant tų žemių, šiuo adresu:

Antan Kiedls,
Peacock, Mich., Lake Co.

Lietuvių Savastis.
Galime su džiaugsmu pattaiyti, 

kad Chicagos lietuviai su kiekViėnals 
metais darosi savininkais nejudina
mo turto miesto. Dar ne teip senei 
vos keli lietuviai turėjo savo 
mus ir lopis. Alandien jau keli blio- 
kal aplink bažnyčią Av. Jurgio pri
klauso lietuviams, svetimtaučių 
nai jau visai mažai beliko, ir 
palauksime kelis metus, o visa dalis 
miesto vadinama Bridgeport bus tik
rai lietuviška. Jeigu teip eis il
giau, tai gal būt sulauksime, kad 
visa varda bus lietuvių rankose ir 
tada lietuvių vardas bus visiems ži
nomas ir jie turės balsą valdyboje 
miesto.

Įgijus namus ir lotus tos dalies 
miesto, privalo lietuviams pasirūpin
ti ir apie suteikimą sanitariškų ir 
estetiškų sąlygų, kad pasirodyti pi
liečiams kitų tautų, jog lietuviai kul
tūriškai ne žemiau stovi nuo kitų. 
Tas bus lengva atsiekti turint savo 
rankose visas nejudinamas nuosavy
bes. ir aprūpinus savo būvį ant vi
sada. Pasirūpinimas užtikrinti savo 
būvį per (gijimą gerai apsimokančių 
nuosavybių netiktai atgabena nau
dą ypatiškę, bet lygiai atgabena gar
bę tautai. Todėl yra tas vienkart ir 
naudingu ir patrijotišku siekiu.

Prie pirkimo lietuvių nejudinamų 
"nuosavybių nuo svetimtaučių, žymi**! 
prisidėjo musų Real Estate ofisas 
ateidamas su gera rodą ir pagalba 
kiekvienam norinčiam pirkt namą 
arba lotą.* Ir tą darbą stengsimės 
varyti tolyn, pakol visa dalis mie
sto ne pereis ( lietuvių

Čionai pagarsiname 
vertus pirkimo.

-3) 2 lubų kampinis 
mas, 6 pagyvenimai. „• Lotas 
randa 345 ( mėnesį. Kaina ...

11) 2 lubų, puikus 
Randa 828 į mėnesį.

16) Mūrinis urmas
9 ruimai. Kaina ...

33) Mūrinis namas, 6 kambariai, 
arti musų bankoa. Kaina .... 81500.

51) 2 lubų mūrinis namas. Krau
tuvė su 4 ruimais ir 2 pagyvetaima! 
po 4 ruimus. Staldas. Kaina 34500

68) 8 ruimų mūrinis namas, 2 pa
gyvenimai. Kampinis. Lotas 83x147 
pėdas, arti Halsted st Kaina 82300

56) Puikus 8 lubų mūrinis namas,
3 pagyvenimai po 6 ruimus su mau
dykloms ir 6 ruimų gražus mūrinis 
namelis užpakalyj. Bandos neša 857 
( mėnesi- Kaina ...........   86700.

57) Labai gražus mūrinis namelis,
aukštas ponamis ir vilkai. Užpa
kalyje staldas. Lotas 27^x127 H pą- 
dss. Kaina............ ..................... 82000.

104) 
gatvės. 
31000 ar mažiau.•

105) 2 lubų mūrinis namas (dvi
gubas) 4 pagyvenimai po 4 ruimus. 
Kampinis lotas 30^4x147. Randa 340. 
Kaina .......................................... 83950.

106) 2 lubų mūrinis namas, 2 pa
gyvenimai, 4—5 ruimų, ir 4 ruimų 
mūrinis namas užpakalyj. Lotas 25x 
100 pėdų. Randa 335. Kaina 84000.

107) 2 lubų mūrinis namas 22x56, 
kampinis, 4 pagyvenimai po 4 rui
mus. 2 lubų medinis namas 22x/4, 
4 pagyvenimai* 2 po 4 ruimus ir 2 
po 3 ruimus ir 3 ruimų medinis na
mas užpakalyj. Lotas 55x110 pėdų. 
Randa >869 | mėnesį. Kaina 86000.

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

A.OIszevvski 
3252 S. Halsted St.

Vincas Pūkas
Vincas ^ukas, "Lietuvos” ke

liaujantis agentas šiose Hienose 
aplankys lietuvius Oklahomos ir 
Kan^įts valstijas, 
lankys galite prie jo užsirašyti 
laikraštį "Lietuvą” užsimokėti jam 
prenumeratą ir teipgi duoti pini
gus ant šifkorčių ir išsiuntimo j 
krajų. Mes už jį atsakome.

A. OLSZEWSKIS, . - 
"Lietuvos” Išleistojas.

Knygų Kataliogas
No. 4 Alluma ir kitos pasakos Guy, 

de Maupassant’o, vertė J. liaukis. 
Telpa šios pasakos: 1. Alluma, 2. Ne
tikri brangieji, akmenys, 3. Baimė, 
4. Du maži kareiviai, 5. Dienynas pa
dūkėlio, 6. Mėnesienoje, 7. Valdulys, 
8. U i žalusioj padangėj, 9. Atsikirti
mas, 10. Vienatvė, 11. Tėvas ir sunun 
ir 12. Rožė. Guy de Maupassant yra 
vienas iš geriausių raštininkų pasakų 
iš žmonių gyvenimo. Chicago, Ui. 1908, 
pusi. 136........................................  35c

No. 27 Gyvenimo mokykla. Parašė 
Orison Bvett-Mardop. Lietuviškon kal- 
bon išvertė K. žegota. Užrašai pagar
sėjusių žmonių. Labai naudinga kny
ga. Didelio formato. Chicago, 11L 
pusi. 235............’...................  61.25
Apdaryta................................ 81-50

No. 35 Gyvenimo vaizdeliai, sustde- . 
dantį Iš devynių sekančių gražių pasa
kaičių: Atsisveikinimas, Vagis, Kas 
kaltas. Gatvės vaikai. Paparčio žie
das. Miško sargas, Signalas, Keleivis, 
Būvio esybė. Chicago, UI 1902, pus
lapių 99................................................... 15c

No. 43 Iš gyvenimo lietuviškų V>> 
lių bei Velnių. Pasakos surinktos d-ro 
J. Basanavičiaus, šioje knygoje telpa 
keli šimtai grašių pasakų, apie rojų 
(dangų), čyščių. peklą; apie giltinę, 
marą, cholerą; apie dvasias (dužias), 
velnius, jų vaidln’mąsl ir tt Pasakos 
užrašytos tokioje tarmėje, kokioje bu
vo girdėtos. Panevėžy) — pagal tar
mę panevėžiečių; Šiauliuose —t pagal 
tarmę šiauliečių; Suvalkų gub. — pa
gal tarmę suvalkiečių; Prūsų Lietu
voje — pagal tarmę Prūsų lietuvių; 
Dzūkijoj — pagal tarmę dzūkų ir tt. 
Chicago, III. 1853, pusi. 470. Popieros 
apdaruose. ....v.. •>..««.. 81.50 
Audimo apdaruose. ...................82.00

No. 44 išmano atsiminimų. (Su ne
to riaus pav.) Parašė Dr. Vincas Pie
taris. Spaudos parengė d-ras J. Bas> 
navlčiun D’atųs bijograUški apipase* 
kojimai ka.-sūrių Lietuvos vietų. Ch>- 
cago, UI. 1905, pusi. 801................... 75o

No. a44 Iš Gyvėn^no Bamojėdų. 
Apie Lizdlninkos Ir gelti naudingi pa- 
mokinimai.............................................. 10c

No. 63 Karės Laukuose. (Kareivio 
atsiminimai.) Parašė Vsevolod Garšin. 
Vertė A. Lalis. Užimant! pasaka iš lai
kų karės maskolių su turkais. Cbica- 
go, Ui. 1996, pual. 61........................20e

No. 67 Lietuviškos pasakos (vairia*, 
Surinko Dr. į. Basanavičius. Dalis L 
čia telpa 141 labai gražią. Juokingų, 
išmintingų k žingeidžių pasakų. Chi
cago, UL 1903, pusi. 280 
Drūtai apdaryta.

’fi f * *
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No. 98 Pragano atgijlmaa. Parašė 
L. Tolstol, vert* Z. jA. Kritiškas pie
šinys dabartinės draugijos tvarko*, 
alegoriškai parašytas. Chicago, III. 
1908, pusi. 22. J... g.........................10c

ui -nt '
Na. 100 Pasaka apie kantrią Aleną, 

dukterį turku ciesoriaus Antonijaus, 
kuri per 22 metus (Vaikščiodama po 
svietą, daugybę bėdų ii vargų išken
tėjo. Antra laida. Iš lenkiško vertė 
A. Olševskts. ©hlcag'o, Hl. 1903, pus
lapių 6*.......... l?.. .7....................... 200

Sytas sceniškoje formoje. Chlcago, Il|. 
1907. puri. 186......................................4o»

No. 471 Akyvi apsireiškimai svlets, 
| kuriuos žmonės nuolat žiuri, bet jų 
gerai nesupranta. Bu 7 paveikslėliais. 
Labai naudinga knygelė tiems kurie 
nori sužinoti, iš ko darosi žaibai, 
grubumai, lietus ir sniegas. Kas yra 
debesiai, ant ko jie laikosi ir tL Chi
cago, Iii. 1894, pusi. 79. ................ 25c

No. 472 Apsireiškimai atmosferoje 
arba meteorologija. Pagal profesorių

No. 103 Pasaka apie Adomų Ir Jie- į Vojelkov’ą uutaisė Šernas. Aprašo, iš 
vą. Priedas prM sulyglrAinorios my ore žaibai Ir griaustiniai,
teologijos. Parašė Paul Lafargue, pa nuo ko at*ir»nd;i ant dangaus į val
gai vokišką vertimą lietuviškai šutai- rlo« šviesos ir šešėliai, ir daugybė 
sė P. Miškinio Chicago, III. 1908, pus- kltM Įvairiausių ore apsireiškimų. Pla- 
lapių 31.................................................10c eiai Ir labai suprantamai paaiškinta,

[ kaip galima sužinoti oro permainas ir
i No. 114 Ponas Ir bernas. Apyaakė- J kitų įdomių dalykų. Klekvi*- 
H L Tolstojaus i» gyvenimo manko- nas aprašymas, aiškesniam auprati- 
lių kaimiečių, žingeidi norintiems su-1 mui, parodytas ant paveikslo. Nortn- 
slpažinti su buviu ir sąlygoms mąsko- tiems arčiau susipažinti su oro ypa- 
llų kaimiečių gyvenimo; ji verčia tybėmis, verta perskaityti. Chicago, 
skaitytoją drauge Jausti su vargo prl- IU. 1907, pusi. 238. ......... ............... 75o
slėgiais žmonėmis. Chicago, IU. 1904,' Apdaryta..............‘.......................... *1X0
pusi. 60............  15c

No. 473 Apie žemą ir kitus svietus, 
No. 124 Robinzonas Kruzlus. Graši jų būvį ir pabaigą. Pagal Hsilperną, 

morališka pasaka. Antra pataisyta lai- *Falbą ir kitus sutaisė Bernas. Aprašo, 
da. Chicago, III. 1903, puri. 83. ... 25c kas yra šėmė, i* ko ji susideda, ant 

ko laikosi ir kaip sukasi. Kas yra vau- 
iė, žvaigždės, mėnulis, planetos, ko-
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PIRMA LIETUVIŠKA RANKA AMERIKOJE
CHICAGO, ILL-3252 SOUTH HALSTED STREET, Kampas 33Cios.

A. OLSZEVVSKIS, Savininkas.

ŠITA BANKA skolina žmonėm* pinigus pirkimui namų ir lotų mieste Chicago* nuo ma
žiausios iki didžiausios sumos.. Jeigu perki namą ar lotą, o neturi visų pinigų, ateik pas mus, 
o męs tau juos paskolinsime už priein^pą procentą ir ant lengvų išmokesčių.

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

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

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 j ieškai.

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

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 įr 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.
Mnsij Bąrika 'yra atdara priėmimui, išmokėjimui ir siuntimui pinigų ir Sifkorčių kas

dien nuo 8 valandos ryto iki 9 valandai vakaro, o nedėldieniais ir šventomis dienomis nuo 91 
valandos ryto iki 9 valandai vakare. ' I

Olszewskis pat* Bankoje būva šiose valandose; r 
šiokiomis dienomis:

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

Nuo u valandos ryto iki 4 valandai po pietų. 
Panedčliais:

Nuo 8 iki 9 valandos ryto iki 1 valandai po pietų ir
Nuo 8 iki 9 valandai vakare.
Norintieji su patim Olszewskiu asmeniškai (asabiškai) pasimatyti malonės kreiptis augš

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

A. OLSZEVVSKI
3252 SOUTH HALSTED ST CHICAGO, ILL

Surinko DrT J. Basanavičius. Dalia U. 
Cla telpa 205 labai gražių Ir juokingų 
.pasakų, bovijančių kiekvieną skaity
toją ir klausytoją ir labai naudingos. 
Chicago. IU. 1903, pusk 330. .... $125 
Drūtai apdaryta............................ *1.50

No. 69 Lietuviškos pasakos Į vairios. 
Surinko Dr. J. Basanavičius. Dalis IIL 
čia telpa 202 dar gražesnės ir juokin- 
gsaaės pasakos. Chicago, IU. 1904, 

' pust 333.............................................*125
Drūtai apdaryta............. . ..............*1.50

No. 70 Lietuviškos pasakos įvairios. 
Surinko Dr. J. Basanavičius. Dalis IV. 
Chicago, UL 1905, pusi. 299. Įlojo da-

No. 130 Revoliucijos žmonės. Para
šė A. Niemojewskl. vertė K. Puida, mėtos ir kitos retai matomos žvalgž- 
torius, 7. Paukštis, 8. Ponas Jėzus dės. Bu 30 astronomiškų paveiksiu. 
Varšavoje. Knygelė įdomi kiekvienam.; Yra tai vienatinė knyga, i* kurios 

žmogus tikrai gali apsišviesti. Chica
go. Iii. 1896, pusi. 255. ...... 75c
Ta pati apdaryta..............................*1.00

Chicago, UI. 1908, puri. 76. 20e

No. 134 Sidabrinis kryželis arba dal* 
lidė Ii Nazareto. Apysaka Iš laikų 
kankinimo Kristaus. Eugenijus Sne. 
Vertė J, Lenkis. Chicago, IU. 1906,

No. 480 Biologija arba mokslas apie 
Syvus daiktus. Pagal profesorių Nus-v uaz K0. <1 A * — - A w’rVy w

puri, h \ (Bitą knygelę Vilniaus vys- b*umą sutaisė Bernas. Mokslas, ko- 
kūpąs uždraudė lietuviam, skaityti.) lkiu budu r**081 *7ri sutvėrimai ant 
Kulną ..................... 80* įpusų žeaiės, kaip jie vystėsi, pradė-

i jus nuo mažų vabalėlių, Iki daėjo lig 
paukščių, žvėrių ir paties žmogau*. 
Su paveikslėliais. Chicago, III. 1901. 
puaL 147. ......... ................................ 40c

No. 185 žmogus neplluėkis. Vertė i* 
švediško Neru. Latau graži apyaakė- 
vede su .varginga mergina ir laimia- 
giau gyveno už kitus, apsivedusius su 
turtingoms. Bita apysakėlė užima 
Kiekvieną jauną vaikiną ir merginą ir 
lė. kaip turtingo prekėjo sūnūs apsi 
Telpa čia sekanti apsakymai: 1. sun- 

1 takiais, 2. Viesulą, 3. Motiejus Baila. 
1 4. Laisvės šventė, 5. Juras, 6. Redak- 
moklna žmogiškos doros. CbicagtK 
111. 1LT9, i JM. 2*. ...v M... .../ tos

No. ac Akis ui-aki, dantis už dan
tį. Juokai viename akte. Perdirbta i* 
vokižko. Chicago, 111. 1907, pusk 29. 
Kalnr. ..........................   10c

No. 210 Dėdė atvažiavo. Komedija 
viename akte. Pagal lenkikką sutal-

puri. 62. .... ...L.iu .... .... 20c

No. 225 Gedaus vyliaus, negu nle- 
kad. Komedija viename akte. Pagal 
lenkišką sutaisė H. B—a ir M. P—is. 
Chicago, Ui. 1901, pusi, 48................15c

No. 257 Kun. GramUloe raėtlnyėlo 
je. Komedija viename akte. Parašė 
kun. Fr. Hudorw Gražiai parašyta ko
medija. tinkanti perstatymui. Chica
go, BĮ. 1906. pusi. 14....................16c

No. 262 Mlndaugls, Lietuvos kara
lius. Istoriškas paveikslas 5-ce aktuo
se. Lenkiškai parašė Julius Blovrao- 
kl. Lietuviškai vertė Y- Kapsas (Dr. 
V.'Kudirka). Chieago. Ui. 1900, pus
lapių 86..................- -X. 0.............Mo

No. 286 Pirmi žingsniai. Drama ke
turiose vetkmėee. Parašė Br. Varg
šas. Drama parašyta t* revoliucijos 
Judėjimo Lietuvoj. Chicago, IU. 1909, 
puri. 60...............   .... ................ 20c

No. 295 Piotro Caruao. Vieno veik
smo drama. ParaM R. Bracco. Vert* 
K. Puida. Veiksmo vieta —Neapolla 
9ių laikų atsįtlklmaa Chicago, HL 
1908, puri. 83...........  10e

No. 802 šiaurės Karžygiai. Keturių 
velkamų tragedija. Parašė H. Ibsen. 
Iš rusų, lenkų ir vokiečių vertimų ver
tė K. Puida. Veikimas atsibūva Nor
vegijos Šiaurėje karaliaus Eriko Kru
vinojo Kirvio laikuose. Chicago, IU. 
190S, puri. 77..................................... 25c

No. 331 Žilė galvon — velnias vuo- 
degon. Komedija viename akto. Pa 
gal lenkišką sutaisė M. P—is. Chi
cago, IU. 1902. pust 8L................10c

No. 490 Dvi Kellonl | Tolimą tisu 
rą. Butais* S. Matulaitis. Labai tin 
geidus ir naudingas aprašymas ii ke 
lionės į Siaurės poliusą. Chicago, III 
Kaina............... .. Į.,*.............  20<

No. 507 Gamtos Istorija Pagal Be*, 
vertė Dr. A. Bacevlčla. Knyga su dai. 
geliu vabalų, žuvių, žmonių, medžių 
ir akmenų paveikslėlių; trumpai, aiš
kiai ir suprantamai Ualftkina gamtos 
istoriją, ypač tuos dalykus, į kuriuos 
žmonės žiuri, bet jų gerai nesupranta. 
Chicago, UI. 1903, puri. 209.........  50c

lyje, teip kaip Ir pirmesnėse dalyse 
Dro. J. Basanavičiaus surinktų pasa
kų. telpa keli Šimtai užimančių Ir juo
kingų pasakų. Kiekvienas, nusipirkęs 
15 paminėtų knygų I. II, Ui ar IV 
dalį, turės pw visą savo amžių noiA- 
semamą pasakų turtą. >...............tIJU
Drūtai apdaryta............................... 61X0

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

Ne. 76 Maxim Gorki]. Pasakojimai. 
H rusų kalbos vertė A. L—is. Turi
nys: Giesmė apie sakalą, Nenaudėlis,

»d»«

Makaras Cudra, Rudenyj, DvMciHmts 
šeši ir viena. Chicago, UI. 1906, pu*, 
lapių 103.............................................  25«

No. 90 OHtipa. Graži apysaka iš 
laikų aavltarpinės karės šiaurinės 
Amerikos indljonų. Vertė A. Olšev- 
skia. Antra pataisyta laida. Chicago, 
DL 1906, puri. 95............................. 25c

No. 381 Gyvybė (kantatas) ir kitos 
trumpos poėmoc. Parašė Jonas Vla- 
koėka. Telpa čia eilės: Gyvybė, Iš
tvirkėlis, Vylius, 3 sonetai. Proverbal 
ir Jautimai. Chicago, Ui. 1907, pus
lapių 4L..............................................15c

No. 397 Keptos kančios. Eilės. Pa 
rąžė Llepukaa. Chicago, UI. 1909, pus
lapių 88.................................................10c

No. 97 Pamokslai išminties Ir tei
sybės, išguldtnėti galvočių visų am- 
%lų Lietuvos valkeliams. Parašė kun. 
Tatarė. Trečia laida, čia telpa 128 
juokingų, bet Išmintingų Ir pamoki
nančių pasakaičių, mokinančių doroe 
ir išminties. Chicago. III. 1899, pus
lapių 182................................. kas

No. 436 Revoliucijos dainos. Burna- 
klotos Iž visur 24 dainos naujos ga
dynės i* revoliucijos atbalsių. Chica
go, I1L 1908, puri. 30.................... 15c

No. 442 Svajus arba vaizdas sieki
mo augitybė*. Tragedija-poėma. Pen
kiuose aktuose. Parašė Jonas Viskoė-

■ -■ •;—1

i# >.

Išguldytus lietuviškai. Prie kiekvieno 
radimą žmogaus. Šiandien tų sutvė
rimų kurnu žmonės, kasdami gilius 
žulinius, kanalus, arba imdami 16 že
mės anglis, randa giliai palaidotus že
mėje. Tūlų sutvėrimų atrado čielus, 
nesugadintus kūnus,, užklotus kelioli
kos sieksnių storio žemės eile. Jie 
yra šiandien Išstatyti įvairiuose muzė- 
įuoee, iž kurių žmonės mokinasi pa
žinti, kaip sena yra musų žemė. Mok
slinčiai, pagal storumą ir senumą že
mės riuogsnių, kuriuose tų sutvėrimų 
kunus randa, gali spręsti, kaip sena 
yra musų žemė ir kaip seniai žmogus 
ant joe atsirado. Chicago, I1L 1900, 
puri. 370..................  *1jD0
Apdaryta. ........................................ 61J35

No. 553 Paėjimas erganliko svietą 
Pagal Bltnerį sutaisė Šernas. Knyga 
didelės moksliškos vertės. Ji aprafio 
tvėrimus! viso sutvėrimo Ir visų gam
tos sutvertų daiktų; parodo, pagal se
niausius ir giliausius žemės sluogs- 
nius, daug milijonų metų atgal gyve
nusius ant žemės augmenis, vabalua, 
žvėris, paukščius Ir tL Bu paveikslė
liais. Chicago, III. 1905 pusi. 137. 35c

No. 569 Svieto pabaiga. U rusiiko 
vertė Pr. Siūlelis. Kas nori atsižino- 
tl, kada bus svieto pabaiga, tegul per
skaito šią knygelę. Chicago, UI. 1902, 
pusi. 3L................................  10c

No. 597 žvėrys Ir žmogus. Pagal 
Bchmehl’l sutaisė Bernas. Mokslas 
apie subudęvojimą kūno visokių žvė
rių, paukščių, sąnarkojų, iarnapilvių 
ir žmogaus. Kiekvienas žvėris arba 
gyvis aprašytas kas sau sd visomis jo 
ypatybėmis ir kokią gyvūnų giminę 
jis tveria. Bu paveikslėliais. Chica
go, 111. 1906, pust 318..............    *1X0
Apdaryta..........................................*129

No. 606 Airija. Lapai 1* Istorijos 
Airijos. Parašė A. Janulaitis. Chlca- 
ro. IU. 1908, puri. 53...................  15c

No. 63S HHinologlja arba mokslas 
jplc ženrjs tauta*. Pagal Dr. M. JTa 

. serlandą parašė Bernas. Su paveikslė
liais. Yra tai svarbiausia moksliška 
-knyga apie visas musų pasaulės žmo 

veisles. Ji parodo visų viešpaty;
Ją, visų žemės kraštų ir net mažiai 

■iių šalelių žmones ir jų paveikslus. 
Aprašo jų kilmest parvą, tikėjimą, pa
pročius, užsiėmimą ir abelnal viską, 

į Kas nori pilnai pažinti žmonių isto
riją tegul perskaito šią knygą. Cbi- 
cago, I1L 1903, pusi. 667..............*2X0
Apdaryta..........................................*2.50

No. 508 Gamtcs pajlegoe Ir kaip iš 
jų naudotis. Pagal ' Bltnerį sutaisą 
Bernas. Svarbios ■ moksliškos vertės 
knyga, su daugybe paveikslų įvairių 
mašinerijų ir kitokių prietaisų Išnau
dojimui gamtos pajiegų. Chicago, III. 
1904. puri. 338.................................... 50c

No. 516 Ii kur atrirado musų nami
niai gyvuliai ir auginami augmenys? 
Pagal Jankevičių sutaisė Šernas. Su 
paveikslėliais. Chicago, IU. 190L pus
lapių 7X.......................................  20c

No. 525 Kaip gyvena augmenys? 
Pagal Lunke ričių h* kitus sutaisė Šer
nas. Su paveikriėllats. Yra tai apra
šymas apie {vairius musų žemės aug» 
lūs. Jų sudėjimą ir atmainas, gyvį ir 
plėtojimąsi nuo pat menkiausių pavi
dalų iki didžiausių ir tobuliausių. Chi
cago, IU. 1901, puri. 139.....................35e

rašymas: kiek lietuvių yra Chicago 
je, kiek lietuviškų draugysčių, su ko
kiais vardais ir siekiais; chronoio 
gtška peržvalga Chlcagos lietuvių daa- 
bų nuo pat čia jų atsiradimo Iki pa
baigai 1900 metų; istorija jų parapi
jų ir prova kun. Kraučtino su “Lie
tuva''. Chicago, Hl. 190L pusi. 580. 
Kaina.................................................*ix»
Apdaryta...........................................

No. 678 Lietuvių Pratėvial Mažoje 
Azijoje nuo senovės iki Jie pateko po 
valdžia Persų. Parašė Lietuvos My
lėtojas (Dr. J. šliupas). Knyga turi 
283 puslapiui ir 4 dideles mapas, pa
rodančias vietas, kur senovėje gyvo- 
no lietuvių protėviai. Aprašo lietuvlą 
padėjimą dar 809 metų prieš Kristau* 
gimimą. Chicago, m. IMy..........50c

No. 722 Trumpa senobės Isterija. 
Pagal prof. R. Vlpper vertė iš rusų 
kalbos D. Su paveikslais senoviškų 
liekanų ir 5-ials spalvuotais žemla- 
omIs (mapomis). Yra tai tikriausia 
svieto istorija nuo seniausių laikų, 
daug metų prieš Kristaus gimimą iki 
nupuolime Rymo viešpatystės. Chica
go, III. 1904, pusi. 305.....................*1X0
Drūtuose apdaruose.................... *12*

No. 851 Apie turtų išdirbimą. Pa
rašė Schram. Vertė S. M. VeikaUa 
gvildenantis politišką ekonomiją. Ko
kiais keliais išsidirba turtai, kaip jie 
susikrauna ir kaip atsiliepia ant gy
venimo draugijos. Caicago, III 1900, 
pust 139...................................tt .... 36c

No. 856 Aukos Karės Dievui. Para
šė Jonas Gražys, ti knygelė aprašo, 
kokios kada buvo karės, kas buvo jų 
pr,iežasčia, klek blėdies padarė ir daro 
žmonėms Ir kas į jąs žmoniją stumia. 
Chicago, IU. 1902, pusi. 40............. 10c

No. 861 Dr. J. Basanavičius. Lenkai 
Lietuvoje. Iš rusų kalbos vertė V. 
Gintautas. Nurodymai, kaip lenkiška 
kalba sunaikino ir sudemoralizavo 
Lietuvą ir kaip ji kenkia lietuvystei 

-julyg šiai dienai. Chicago, [UL 1903, 
, pust 4L .....................................  lėo

No. 907 Kaip žmonės su ponais ko
vojo? Sodiečių sukilimai Ispanijoje* 
<V amžiuje, Anglijoj XVI amžiuje, 
’arašė A. J—tis. Chicago. Ui. 1908. 

.>usl. 34............................................  10c

No. 921 Labdarybė pirmiaus ir da
bar. Parašė P. Lafargue.* Vertė AL 
N—as. Telpa čia: L Senovės pagonų 
labdarybė. 11 Vyskupų ir vienuolių 
labdarybė ir III. Buržuasų labdarybė. 
Chicago, IU. 1908, pusi. 36.......... 10c

No. 641 Geografija arba žemės ap
rašymas. Pagal Geikle, Nalkovskj ir 
kitus sutaisė Bernas. Su paveikslė
liais. Aiškiai Ir suprantamai aprašo 
ttusų žemę, jos pavidalą, didumą Ir 
platumą; jos kalnus, jų vardus, augš- 
M. vulkanus, metančius Iš savęs ug- 
*|; Iš kokių staoganfų susideda žemė, 
kur ir 
aukso, 
marių, 
gyii«;
rus, prėski, kartus: kokie juose gy
vena gyvūnai ir tL žemė aprašyta da
limis: išskaitytos visos viešpatystės.

No. 925 Moteris Ir jos vieta žmoni
joje. Parašė J. Laukis. Bita knygelė 
aiškina moterų kla<i»;^ią, todėl yra 
akyva perskaityti moterims ir vy
rams. Kalbėtojai joje atras sau daug 
medžiagos. Chicago, IU. 1908, pusi. 47. 
Kaina. ....................................j... 15c

klek joje yra inal'u. griežles, 
druskos ir kitų gėrybių; klek 
et erų. upių, jų vardai, plotis, 
kokie kuriuose vandenys: su-

karalystės, kunigaikštystės, respubli
kos Ir tt Kiek kurioje žemėje yra 
gyventojų; kokie jų tikėjimai, kalbos, 
papročiai, užsiėmimai, pramonės, iš
darbiai, Ir tiesos; kokie miestai, su 
klek gyventojų, fabrikų, pramonių; 
kur kokie orai: žalčiai ar karščiai, 
lytus ar giedros; kur koks ilgis die
nos ir nakties. Knyga didelė 6x9 co
lių, ant geros standžios popleros -spau*

No. 526 Kada Ir kokiu budu avletas 
sutvertas. Parašė Prof. Dr. M. W. __ _ ____________ _______ _ ____
Meyer. U vokiečių kalbos vertė J. dinta. Chicago, III. 1906, pusi. 469. 
Ilgaudaa. Aprašyta, kokiu budu tve
riasi dangiški kūnai ir kaip muaų že
mė auritvėrė, teipgl, kokiu budu atsi
rado ant jos gyvybė. Bu paveikslaia 
Chicago, 111. 1906, pust 140. ... 36c

No. 627 Kada Ir kokiu budu gali 
svietas kada-nors pasibaigti. Parašė 
Prof. Dr. M. Wllh.Meyer. Iš vokiečių 
kalbos vertė J. Ugaudas. Knygelėje 
aprašyta svieto pabaiga. Kas nori at- 
rižisatL kada ir kokiu budu gali svie
tas pasibaigti, tegul perskaito šitą 
knygelę. Chicago, III. 1906, puri. 13i

Kalas $2.00

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

No. 655 Istorija abelna. Dalis L 
Nuo seniausių laikų Chintjos — 2800 
m. pr. Kr. iki galutiniam išdalinimui 
imperijos Aleksandro Makedoniškojo 

m. pr. Kr. būrai* Dr. A. Baeev> 
šią. Bu paveikslais, parodančiais tų 
laikų pirt-nidas, sienas pilių, tvirto
vių. ty—u kunigų ir kareivių. Hlero- 
glitus Akkadų rašto ir tt. Chicago, PL 
1904, puri. 498.................  *1X0
Ta pati tvirtuose apdaruose. ... *125

No. 946 Priedelis prie lietuviško 
klausimo. Raštelis gvildenantis lietu
vystės reikalus po valdžia Rusijos ir 
po įtekme lenkystės. Chicago, IIL 
1906, puri. 28............................  10c

No. 970 Tautiškos Politikos Knygy
nėlis. Telpa čia Rusijos policijom vieš
patavimas, pereekiojimas y pa tos lais
vės, draugijų ir susirinkimų, laisvės 
žodžio ir sąžinės, ir kame išganymas. 
Chicago, IIL 1907, pusl. 47. -įi.. l€j

No. 1102 Auginimas Ir maitinimas 
mažų kūdikių. Parašė Dr. J. Kulia. 
Chicago, IU. 1907, puri. 28.............10c

No. 1135 Hyglena arba mokslas apie 
užlaikymą sveikatos. Pagal į JJernesą, 
D-rą Noll ir kitus sutaisė Bernas. Kas 
ją su atyda perskaitys, pataikys ap
sisaugoti nuo visokių ligų, užlaikyti 
člelybėje savo sveikatą, pailginti sa
vo amžių ir užauginti sveikus ir tvir
tus savo vaikus. Chicago, 111. 1897, 
pust 138...............................  35c

No. 1140 Išsivystymas vaisiaus gy
vūnų. P .rašė Dr. J. Kulia Su 'dai
geliu paveikslėlių iš embriollogijoa. 
Chicago, IU. 1907, pust 21. ..ji. 10c

No. 546 Nematomi priešai Ir d rau
tai žmonių. Pagal Bltnerį sutaisė Ber
nas. Aprašymas smulkiausių bakteri
jų, gimdančių visokias ligas pas žmo
nes, jų susekimas, vystymąsi ir tt 
Su paveikslėliais. Chicago, IU. 190*. 
pusi. 113....................  30c

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

No. 657 Istorija Suvienytų Valstijų 
šiaurinės Amerikoj nuo atradimo ir 
dar prieš atradimą Amerikos iki 1896 
m. Aprašo, kaip Kolumbas atrado 
Ameriką, kokie čia tada žmonės gy
veno, kokie žmonės pirmiausiai Iš 
Europos pradėjo plaukti į Ameriką, 
kokios karės buvo, už ką kariavo ir 
kokiuose metuose; kiek buvo prezi
dentų, kokie ir kiek kuris gero šiai 
šaliai padarė. Prie galo knygos telpa 
Suvienytų Valstijų Konstitucija, Kuri 
yra reikalingiausia žinoti kiekvienam 
žmogui, gyvenančiam šioje šalyje. 
Chicago, Iii. 1896, puri. 364. ,.L *1X0

Ta pati audimo apdaruose, aukso 
Btaroe ant nugaros ir šono. .... *126

No.666 Senų gadynių linykę gyvi 
sutvirimal. Pagal Hutchlnsonų sutalsg 
šernas. Bu paveikslėliais. Apraio se
niausių gadynių įvairius sutvėrimus,

No. 658 Istorija Chlcagos Lietuvių, 
jų parapijų ir kun. Kraučuno prova su 
laikraščiu “Lietuva”, buvusi balan
džio-mėnesyje 1899 m. čia telpa ap-

No. 1157 Koka privalo luti vaikų 
auklėjimas? Raukius rašt(. parašytų 
D-ro J. BUupo. Chicago, IU. 190*, pus
lapių 91.........................................Jį. 25©

No. 1176 Pamatas Visokiai Refor
mai. Vadovas sveikatai, turtai įr lais
vei. Populiariškas raštas apie klausi
mą valgytos. Parašė Otto Carųue. 
Su raštininko leidimu vertė J. Laukis. 
KD7futė nurodo, kad mėsa ir fcal-ku- 
rie kiti, teip pagadinti dilginanti val
giai yra netinkančia s žmonėms mais
tais. Chicago, IU. 4907, pusk 113. 30c

No. 1209 Angliško* Kalbos' Vadovė-"' 
lis tiems, kurie nori trumpu laiku pra
mokti angliškai susikalbėti 1 
aluose reikaluose. Sutaisė J. 
Antra pataisyta laida. Chia 
1908, puri. 90................ ...

mukia, 
o IIL 
.. 2*o

No. 1210 Aritmetika. Sutaisė 8.

gfc.\^»4 ■.>..■■■■.. ' >» .

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

Viršminėtame mieste stato didžiausius milžiniškus fabrikus, kaip paro- Penkta. THE AMERICAN LOCOMOTIVE Co., bus didžiausios loko-
dyta ant augščiau patalpinto paveikslo. Į fabrikus reikalaus Šimtus tūkstančių motyvų dirbtuvės visoje Amerikoje. Jose p/adirbs 45 gatavus-inžinus į mėnesį, 
darbininkų. Dabar jau patilpsta tūkstančiai darbininkų prie darbų kasdieną, *— —»•_«—-------.----------------------------------- : i_
o kaip tik užbaigs statyti daugiau fabrikų, kuriuos skubina, tada neužtektinai 
reikalaus dar daugiau. Dirbtuvės bus sekančios:

Pirma. Didžiausios plieno liejyklos visoje pasaulyje, statomos UNITED
STATE STEEL CORPORATION, kaštuos $150.000.000. Šios dirbtuvės
sunaudos 5.000.000 tonų geležinės rudies į metus; bus dirbtuvėse 16 tarpinimo
pečių (furnace), 84 vėjipiai pečiai ir 6 volai. Vieni volai išvarys 75.000.000
tonų plieno relių į mėnesį. Į tas plieno dirbtuves reikalaus 25.000 darbininkų
kada džbaigs statyti. Dabar jau dirba tenai 10.000 darbininkų, šias dirbtuves 
skubina statyti ir kasdien reikalauja daugiau darbininkų. »

Antra. THE AMERICAN CAR AND FOUNDRY Co., didžiausia 
karų dirbtuvė reikalaus daugelį darbininkų, šitos dirbtuvės išvarys per dieną 
1*25 karus.

Trecia. THE' AMERICAN BRft>GE Qx, didžiausia tiltų dirbtuvė
p us ailiejąus 5-OOOflkų- bininkų.
”mas, pasimatymas preztoK AMERICAN STĘĘĮi AND WIRE Co., plieninės dra- 
nok neišnaikys mexikonų a darbininkų, 

Lkėjimo Jungtinėms V aisti jo,

Dirbtuvėse bus reikalinga 15.000 darbininkų. Taippat rengiama statyti ir 
daugiau fabrikų umu laiku.

šios viršminėtos milžiniškos dirbtuvės suteiks darbus begaliniam skaičiui 
darbininkų ir duos gerą užmokestį; o darbninkai su pasididžiavimu apgyvęs 

, puikų miestą GARY, IND. Vos trečius metas kaip miestas prasidėjo, o į tą 
trumpą laiką jau apsigyveno tenai 20.000 darbininkų, o bėgyje kelių metų, 
kada užbaigs statyti šiuos milžiniškus fabrikus, jame apsigyvęs koki 200.000 
darbininkų. Taigi, suprask tamista kaip augštai pakils k“v* vantn*v* b? 
Todėl dabar kiekvienam yra gera proga padvĘ A' 
lotus šiame augančiame mieste. Dabar 
sau lotus, bizniui ar 'gy venimui ui 
sunku suprasti augimą šito miesto, bei įo
net iš daugelio aprašymų, todėl knygynas Vilniuje lik- 
savo akimis apie augimą j vesti ^3.
pamatysi, kad tikrai ujd# rugsėjo 29 dpią, nOė“ta- 
> Mes pardjni-Į Mykolo, jau užsidenpima pažinti,

stelių gyventojai turi duot, 
nubėgti vandeniui iš gatvės 
vių į esančius ant jų žemės grio
vius. 6) Užlaikantieji viešas ka
rietas, omnibusus ir diližanus, va
žinėjančius vieškeliais ir šošiejais 
Kauno gubernijos, turi išmušti vi
duje paminėtuosius vežimus kle- 
visnka, kurią kasdien mazgoti de-

reikia įmokėti tiktai $30, o paskui po $10 mėnesyje; o jeigu tomistą norėsi tai 
mes teippat ir namą pastatysime lengvais išmokėjimais. Kiekvienas pirkėjas 
gauna grynos savasties popieras. Dabartinė lotų kaina nuo $200 ir augščiau, 
o trumpame laike kainos pakils antratiek. I:*; .

GARY, IND. statomas labai puikioje vietoje. Visur yra lygumos, guli 
prie ežero Mivhigan. Arti prie Chkagos, nes tiktai 26 mylios. Miesto gatvės 
liejamos cementu, šaliniais gatvių sodinami medžiai. Per miestą bėga upė 
Little Cahimet River, kuri labai miestą dabina, ir naudinga gyventojams. 
Taigi, neatidėkite ilgesniam laikui, bet atminkite, kad anksti kėlęs nesigailėsi. 

■^Atsilankykite dabar musų ofisan asmeniškai ar rašykite laišką, o mes noriai 
./me platesnes žinias kaslink miesto stovio ir jo vertės. Užtikriname, 

101 Sme užganėdinti kiekvieną ir su visokiais reikalais kreiptis mtišų
lcotork^fisas atdaras kasdien r riedėldieniais.
Motinom

^vECURITIES COMPANY
is gailessao » (imkohforuota) .

(dank Bldg. Room 6-7 vf;^RY, IND.
SKI, Vice-prez. Ir generr e entas. j



Ar nori turėti geresni 
Užpelną? 
Švaresni darbų? Ar turi tavo fali
nį? O gal nori pradėti biznį? Tai 
mokykis Knygvedystų. Reikalauk 
knygute "Kaip lengvai ir pigiai 
llaroktl Kaygvedyaą”, prisė
damai ui be markų persiuntimui.

O. J. L E VESK 18
3312 S. laistai lt, cmcšto, ILL

Skaitymas pakelia 
žmogų; padaro jį 
laisvu bei galingu.

Mokslain£r Akušerijos
Ikorpoiuojj* tiesas Suv.

POmi kursas akušerijos. Pi-

tlų pstSMim kiekviena laiku.
Teipgi tarime hgonbuti, ku

riame nhkoi motcriikės ap. 
turės gerų prižiūru, kartais už 

dykų beturčio*. ArteMicms žiniom* kreipti* J 
Po lįsti College of Midwifery
Naujas num. 11 •• <O1*) Milwaukee avė.,

Vienatinė Lietuviška Sankrova

A. Olszevvskio Bankoj 
galite aprūpinti visus 
' savo reikalus

TOJ BANKOJ LIETUVIS NOTARAS
Išdirba “Doviernastis” — Kon

traktus, Raštus pardavimo 
ir visokius kitus dokumentus, ir už
tvirtina visokius dokumentus pas 
konsullų. Inkorporuoja draugijas ir 
atlieka visokius kitus notarljališkus 
darbus.

Visokiuose notarijalifikuose reika
luose kreipkitės į

J. J. Hertmanowicz
(Notary Public)

3252 So. Halsted st., Chicago.

NErtP51Q/lUK P, 
nd ir moterie, kurie apsigaudū 

Dievas d»v§ Tau sveikata, ta i

AT5 5/1YE. .
nėją patys, yra didžiausi savo 
didžiausią turtą, idant ją ser- 
lidelės upes stūmėją ii
upelių. Dideljs medis išauga ' 
iš mažų atžalų teipgi ir sun
kios naikinančios žmogų -11- . 
gos ir išsipleto ją iš menku j" 
apsireiškimų nesveikumų; to
dėl jei pajutęs tuotaus nesi- , 
gydysi o bakyilams lauksi ry

Šifkortes ir Pinigo Siuntimas.
Jti nori, kad tavo ši f korte hutų gerai ir greitai išsiųsta ir 

. kad tavo pasažierius gerai atvažiuotų, tai siųsk ją per,
A. Olszewskio Banką

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

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

prie laikraščio “Lietuvos” išleistuvės 1893 metuose mažytėje pa
samdytoje stubelėje po No. 941 33rd Place, o kad žmonių reikalus 
kaipo tai: Siuntimą pinigų, Šifkorčių ir kitus reikalus geriau ir tei
singiau vedė kaip kiti, tai šiądien tas pats Olszewskio ofisas randasi 
savame, didžiausiame ir gražiausiame šios miesto dalies name 
vertame $110.000.00 ir gėrisi geriausiu pasisekimu, kurio net musų 
konkurentai mums užvydi. Męsgi ant keno užvydėjimų nepai
some, bet savo biznį kasdien platiname ir stumiame pirmyn, ir 
čia vėl paduodame dabartines kainas Pinigų ir šifkorčių, kad žmo
nės žinotų kiek jps kaštuoja ir kur jas geriausiai pirkti. t

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

New Yorką per 8 iki 10 dienų ........................................ $66.10.
2. North German Lloyd Linija, perplaukianti mares iš Bremo į

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

. zNew Yorką per 9 iki 12 dienų .......................................  $67.20.
4. North German Lloyd, Expresin? Linija, perplaukianti mares

iš Bremo į New Yorką per 6 iki 8 djenų.............................. $69.70.
5. Hainbnrg-Americaii 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 ................................................... $66.30.
7. Canadian Pacific R. R. Linija, perplaukianti mares iš Antwer-

po į Montreal per 12 iki 15 dienų .......................    $62.80.
8. .Russian-American Linija, perplaukianti mares iš Liepojaus

į New Yorką per 13 iki 18 dienų .............  $57-5°
9. *Hamburg Philadelphia ............................  $59.10.

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

į Rotterda^ną per 8 iki 10 dienų .. .. . . . ..........  $55.60.
2. North German Lloyd Linija, perplaukianti mares iš Baltimore

į Bremą per 12 iki 16 dienų ........................................ $53.20.
3. North German Lloyd Linija, parplaukianti mares iš New

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

iš New Yorko į Bremą per 6 iki 8 dienų........... /............. $61.20.
5. Hamburg-American Linija, perplausianti mares iš New Yorko

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

P? Per 8 iki 10 dienų........... ............................................. $55.80
^"~"^£ąnadian Pacific R. R. Linija, perplaukianti mares iš Mont

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

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

Rosi jos konsulio, teip kad kiekvienas gali drąsiai eiti per ru- 
bežių policijos netrukdomas.

Reikalaujanti šifkorčių į kitus miestus
- norite išvažiuoti ar iš Icur parvežti, o jeigu 

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

Adresuokite mums visada šiteip:

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

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

ir męs jūsų šifkortes

Skačkauskas. Lengvas būdas išmokti 
skaitliuoti (rokuoti). Knyga padalyta 
| penkis skyrius. Skyrius I —- Apie 
skaitlius.' Skyrius II — Trupiniai. 
Skyrius III — Dešimtiniai trupiniai. 
Skyrius IV — Prilyginimai ir propor
cijos. Skyrius V — proporcijų prieva- 
dinės. Chicago, III. 1897, pusi. 104. 25c

No. 1300 Rankvedys angliško* kal
bos. Pagal Olleudorfą. Harvey, Max- 
well ir kitus surašė J. Laukta. Yra 
tai praktiškiausia knyga išsimokini
mui angliškos kalbos pačiam per sa
ve be pagslljps mokytojo. Chieago, III. 
1906. pusi. 307..........................  |1.25
Apdaryta...................................... f1.50

No. 1328 Žodynas lietuviškai-angllš- 
kos ir angliška, lietuviškos kalbų (abi 
dalys — I ii, t.y. No. 1326 ir No. 
1327) vienoje knygoje. Yra tai reika
lingiausia knyga norintiems gerai pa
žinti anglišką kalbą. Formatas ir ap
darai tokie pat kaip No. 1327. $6.00

teipgi kiekvienas žodis paženklintas 
kursyvoms litaroms prie kokio gra
matikos skyriaus jis priguli. Knygos 
formatas 6x9 colius. Gražiais drūtais 
apdarais, nugara ir kampai drūtos, 
gražios moroko skutus, šonai audimo, 
ant nugaros parašas aukso litaroms, 
lapų kraštai marmunioti..............$4.00
Ta pati knyga popieios apdar. $3.00

No. 1420 Tikyba ar mokslas. Tikė- 
jimlškl, moksliški ir draugiškai-poli 
tlškl tyrinėjimai, surankioti D-ro j 
Šliupo. Antras pataisytas ir padidln 
tas spaudimas. Chicago, 111. 1901, pus 
lapių 211.......... ./................................50;

No. 1428 Vaišės Kristaus pas po
piežių Pijų IX. Parašė Viktoras Hu 
go. Antra laida. Chicago, III. 1907 
Kaina....................  ioc

No. 1329 žodynas. Tas pats kaip 
No. 1328. tik pilnai apdarytas bran
gia, gražia moroko skūra, (čia audlmb 
nėra nė tiskio.) ;.............................$7.00

No. 1328. tik pilnai

No. 1326- Žodynas lletuviškai-angllė- 
• kos kalbos, (Dalis 1.) Sutaisė A. La- 

lis. čia raki visus lietuviškus žodžius 
įguldytus-angliškai. Kožnas žodis pa
ženklintas kursyvoms litaroms prie 
kokio gramatikos skyriaus jis priguli. 
Knygos formatas 6x9 colius. Kieti 
audimo apdarai. Chicago, III. 1902, 

pusi. 382............ .............................. $2.00
Popieros viriais..................................$1.75

No. 1498 Lietuviškas Sapnlnykas. 
surinktas !C daugelio svetimu sapnį 
nykų ir sutaisytas pagal tikrą persiš
kai - egiptišką šapui n y ką. su aprašy
mu planetų atspėjimo ateities. Ge
riausiai Išguldo visokias sapnus, ko
kie tik žmogui prisisapnuoti gali. Chi
cago, III. 1895, pusi/206...................... 50c
Tas pats drūtai apdarytas.............. 65c

No. 1327 Žodynas angliškai-lietuvlš- 
kos kalbos. (Dalis II.) Sutaisė A. La- 
lls. čia rasi visus angliškus žodžius

žodžio kabėse 
kaip žodžius tarti,

No. 1515 Naujai pilnas Orakulas 
arba knyga burtų, monų Ir visokių pa
slapčių ir praktiška C. C. St. Germain 
Delnažiaystė, su paveikslėliais. Su
rinko Ir išguldė iš svetimų kalbų J. 
Laukis. Yra tai didžiausia Ir praktiš
kiausia mon - knyga, burtų ir delna- 
žinystės mokslo. Formatas 6x9 c^ 
liūs, ant viršaus apdarų koloriuotB 
paveikslas burtininko ruimo. Cb^H 
go. 111.1904, pusi. 412...................

A. OlszevvM

‘SUNNY TIMES” 
TIKRA DECTINE 

RASKRDiRTA PO PRIEŽIŪRA 
4 piln. kvort, $2.95 
8 piln. kvort., $5.50 

pi!n. kvortą. $8.25 
EXPRESAS

APMOKAMAS 
‘SUNNY TIMES” 

••na tikra d«gtlnė 
yra pyniau.‘e tenlau.ia ir 
tariau.ia degt in< Ir prliiur lo 
skonto. Distihnota i* | trink
tų grudų ir naaendinta at
darytose A v. valstybės tų- 
SSRfeJiS.tt.'S”.'!: 
šokių priemaišų. Nėra tai 
mitalas, bet GRYNA TIKRA 
DEGTINE.

mu«ų arčiausiai krautuvei.

SCHILLER BROS.
Dsąl 317 Ca'ra, III., Ir Kanus City, No.

Ir agentam Uteraturol ant-North Side” Chicago. 
Čion galima gauti mokiHikų, tvleUškų ir d mi
škų knygų, rašančių, škaplierių, abrozėllų, viso
kių laikraščių, Amertkoi ir Europon ir popierų 
grouMUomi. Teipgi užlaikau vipokto teroro: juo
dyto, paišelių pluakinų. drukuojamų mašinukių, 
britvų, ittreoakopų ir daugelio kitų daiktų. Ne- 
nšmir.klteatoitankyti. obuiita užganėdinti.

PETRAS M. KAITIS
211 N. Horth .v*. Chicago, III.

Dr. G. M. Glaser
Šitioml praariu gerbiamai publikai. Jog Miu ' 

seniausiu gydytoju ant bridgeporto, praktiku©- ' 
damas n netų. Dabar imto ofisą perkėliau į į 
savo namus po nr.

3149 S. Morgan St.
Kampa* 32ro* gatv<*

Mano ofisas aprūpintas naujausiais budafs gydy- | 
mo. Visus ligonius stengsiuoi*.užganėdinti, kaip Į 
Ir lygėioL Pasitikėdamas, Jog gerbiama publika 
Ir toliau* mane rems, esi u narais ant kiekviena I 
pareikalavimo dienf ir naktį Estu tpecls'litas | 
ligos, vaik^, moterų ir vyrą ir užbcodintoie Ilgo- j 
■e. Darau visokią opmdją Liekuosi ra pagarba* ,

Telefoną* Yards 887.

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

VYRAMS TIKTAI
Kas gali bat matyta

GALERIJOJ MOKSLO 
344 S«. StiteSt. CHICAGO, ILL 

arti Harrison gatvės 
INEJIMAS DYKAI!
Žingeidumai Pathologijoa 
Žingeidumai Osteoiogijos

Žingeidumai GromuliavimoOrganų

Tyrinėk pradžią ir ižsivystymą 
žmogiikos rasos nuo lopžio iki grabo, 
pamatyk keistumus gamtos, žingeidu
mus ir milžiniikumus.

Tyrinėk įtekmę ligos ir paleistuvystės, 
perstatytas gyv didu m figūros*, sveikuos! 
ir ligotuose padėjimuose. Larus ižrodi nito jas 
atsakinėja visokius klausimus. Didžiausia pro- 
ga tavo gyvenime.

INŽENGA DYKAI!

vidurnakčiui.

LIUOSA GALERIJA MOKSLO
544 S. State St. Chicago, III

Tai. tUl Yards.

Lietuvių Gydytojai ir Chirurgei. 
3255 So. HateUd St, Chicago, III.

Gydo vlKikUe Ilgu moterų, vilkų ir vyrų. 
Toipgl turi didele praktike ir gydo p»». kmingei 
vbokiai lltnpenčiei, už.iienėjusiaui ir paslipun-

D-re Marija Dovviatt-Sass
Moterų ir Veikų Ligų Specialistė.

OFISĄ*. 74» W. 1«-th St.

VaLAiatos: HueOzRilkilliMryta 
Nuo3.fintai 7 vai. vakare.

Nedėldlantals: Nuo 0 JO Iki 11 vai. tik.

BUSTAS, tSBI W. Hirrieon St.
(irti w. &Sm Are.) 

Veuumoi: Iki 9 vai, rytmety),
Kuo 7 11d 8:S0 vekire.

Tet Au.tin 4S9.

tojaus, tada apsigaudinesi 
patsai savę.

Neapsigauk ; 
laukiant ryto;__ ,____ _ _

. rašyk dar šiandien lietuviškai, 
pas gerai žinomus pašautoje 
Profesorius, kurie tnojaus 
užsims Tavo sveikatą, sutei
kiant vaistus ir pagelba, toip 
kaip ir tiems tūkstančiams iš
gydytų, ką jau kiti daktarai 
buvo atsisakę, nustojant vil
ties. Neapidgaudinėk pats 
save, ilgiau. Nearidėliok, kad 
ik menkų nesveikumų, pasi
darytų didelė liga. Bet jei esi 
jau apsileidęs ir F* 
vojinga, nenustok 
kiti daktarai neišj 
garsus Profesoriai

yra pa
les, nors

„ B. Musų 
____ yra atsižy

mėta Medicinos mokslę ir Ži
no,ką ir kada reikta daryti iž- 
gydymui, kada kiti nesujegė 
pagelbeti. Atsilankyk ar para-

Dr. E. O. OOLLINS, 
uždėto jas

Collins N. Y. Medical Instituto.

^ The COLLINS N. Y. MEDICAL INSTITUTE
140 West 34th Street, New York, N. Y. .

Dr. J. J. McGlade, Dr. J. F. Coyie, Medical Direktoriai.
Kasdien nuo 10 iš ryto ik 5 po p.Švent.nuo 10 ik 1 Vak.Ut.ir PeLJ-8

Primušk lOo. markėms, apturėsi garsia ją knygą, Dr. E. C. 
Collins, “Vadovas in Sveikatą“, parašytą lietuviškai. *

8GERA 
^NAUJIENA
8 Keniiutiems Lietuviam! S

DRAUGAMS
Pasekmingai gydau visokias ligas vyrų. moterų ir vaikų, 

• neaplenkiu ir paslaptinių.
Atsišaukiantiems ii kitur suteikiu sąžiningus patarimus per laiškus.
3312 So. Halsted St., Telefonas

Chicago, III. Yards 3162

Skaitytojau, jeigu esi apimtas kokios ligos ar painiais nesveikumais, M 
užsimokės tau atsišaukti į Chicago Madlcal Clinlc, 344 So. Stst« St. B 
prieš ėjimą gydytis kur kitur, nes jie užtikrina tau nuoseklų ir laikantį iš- B 
gydymą kotuos ligos, kurią prisiima gydyti. Ar esi nerviškas ir nualmi- vR 
n^s, silpnai ir nuilsęs, pavargęs rytmečiais, trūksta noro, be gyvybės, leng- M 
vai nuvergsiantis ir neramus? Ar atmintis tavo prasta, gėdysi draugijos, V 
trūksta energijos i r tvirtumo, akys įdubusios ir nečystos, pajuodavę paakiai, B 
spaugai, plėtmai «• kitokį Išbėrimai ant odos, ne morališki ir uĮ
Nusilpninanti Sapnai, Patrotytis Vyrisikumas, Sekliszka Silpnybe 
nesuaugusios k šaltos dalys, nusistojimas šlapume paliktame per naktį, S 
pienėtas Šlapumas, skausmai strėnose, turi nesveikumą pūslės ar inkstų? B M Išsipūtimą Gyšlų Maišely]; Užsendintą Puletekį; Užakimą Varpskylės; 8y- B■ B flirtišką UžnuodyjimąKraujo, ar kokią kitokią gėdinga nervų, odos, kraujo M 

K ar užsendintą ligą? Ar skruostai įdubą, žymus rūpesčio išreiškimas ant B S veido, neramus nsktyje, mainančio ūpo, silpnas vyriškumas; turi užkurdu- B 
sės dalis, priešlaikinį nykimą, skausmui kauluose, puolimą plaukų, skau- B 
damą gerklę ir tt ? • ® j

Jeigu* turtą tai Chicago Medical Clinlc įį 
S užtikrins tau Ęilną ir laikantį ant visados išgijimą, jeigu jie nuspręs, kad B w tavo liga yra Hgydofne. Jausi pagerėjimą iš pirmos dienos, ir neužilgio kd M atrasi save karalium tarp vyrų int kūno, proto ir širdies. Niekas taip ne- M B sunaikina jaunus ir pusamžiaius vyrus kaip išbėgimai sėklos nakties laike, B 

arba slaptingas n u bėgimas sėklos su šlapumu. Tas padaro žmogų netin- H 
I kančių prie darbo, ženatvės ir smagumo. Nedaro skirtumo, ar tas paeina B 

nuo jaunystės blogų darbų, naturališko silpnumo ar nuo pertankaus užga- 0 
B" nėdinimo lytiškų geidimu.

Męs tikrai tave Išgydysime.
M;i šydam it UgydaB Mltloi nubėglam, nervų nusilpnėjimą, nžsenėjusį puletekį, syfllį. M 

M nensturillikus bėgimu, petšigystą, inkstų ir pūslės Ilgu, teisyTg sakant, visas Vyrų M 
Ligai. Visos kliūtys laimingam ženybinlam gyvenime bus praflaiintoe. Tūkstančius jaunų In 

N Ir pusamžiulų vyrų kasmet prlei laikų nuiluoja Į grabų jaunystės Udykumal, per tankus Kp 
M insikuopinlmal ir krsuje ligoe. Jeigu turi nori vienų rt virt paminėtų ženklų, pasirodavyk 4B

g
 Reda tau *Mo nskaituoja, • fali užčidyti daag kantafimą.
Valandos priėmimo UgMlą: n.. 10 nrt. iki 4 po pi^, Ir nuo I Iki 7 vakaro. M 
RMldltamis ir kltamto Šventoms dlanomat nuo 10 ryt. Iki lt v*L ptatą tiktai.

CHICAGO MEDICAL CLINIC »
Sf 344 SO. STATE STREET CHICAGO, ILL. S

RUDENINĖS IR ŽIEMINĖS DRAPANOS
Ruduo ir Žiema prisiartina. Laikas pirkiti 

Drapanas.
BB^ Mes jau turime savo štore naujausias šio meto

J99B^ Rudenines ir Žiemines Drapanas. Visi žino kad Bridge. 
tfKA' port Clothing Co. štore visada randasi geriausios Dra- 

panos ir kad musų kainos visada pigesnės kaip kitų. 
Taigi šįmet męs į savo Storą parūpinome da geresnes 
drapanas negu kitais metais ir musų kainos 
snės kaip kitų.
Musų Siutų kainos eina nuo $8.00 

iki $25.00.
Musų Overkotę kainos nuo $7.00 

IM $28.00.

vis pige-

J
 K r Ateikitetpąmatvti Musų 

A | Siutus: i r Overkotus. -
j Mes teipgi dirbame ant užsakymo . lįa 

j|gĮ I (ant orderio) Siutus. Overkotus ir Princ

Albertus, teip dailei, kaip niekur visame 
g f Chicagos mieste dailiau niekas nepada- 
■ rys. Jeigu gatavose Drapanose nėra* 9

stumei sau tinkanho Siuto, ar Overkoto, W WS pasakyk mumip o. mes tau parodysime višimtus gražiausių gelumbių iš kurių pa- 
dirbsime Tau Drapanas, kuriom dėvėsi

ir džiaugsiesi. Mes dirbame Drapanas ant orderio visokiai klasai žmonių, pra
dėjus nuo paprasto darbininko iki bagočiausiam biznieriui ir kunigui, i
Ti^ o mes tau su noru patarnausime, ir užtikriname

Clofhmg Co

IŠGYDO IN 5 DIENAS'SE:
,į_!j».il.q ar sksu.m.

už.ikrečtaran. krauto puodu., nervišką sunetalėpm, patingimų lytišk d>?fų at IUm 
liečtanctas vyrus. — Šitas nuoširdus paaisšulinimua yra atviras visiems kurie praleido 
daut plaišų ant daktarų ir vaistų be jokios naudos. ir mano noru yra parodyti visiem 
šitiems žmonėms, kurie bavo švdorai dešimities ir dantiniu daktaru be tokio oaaiae- 
kimo, kad aš turiu nenintėlj būdą, kuriuomi tikrai išlydau. 4
Nemokėk už gydymą be Raudo* — mokėk už tikrą ligydymą.

Aš tikrai ižgvdau litas skilvio, plaučių ir inkstų net ir labai užsendintas.

PATARIMAS IN” 
IŠTYRIMAS DYKAI.

MUTILATED Chicago. UI

ištydoms greitai. tikrai ir su 
pilas slaptybe. Nervų nusil
pnėjimas, nupuolimas sveika
tos, žudymą, stiprybės, nubė- 
timss kraujo, užnuodijimaa, 
šlapuminės šaištys.

Plaučių Ilgos,
Dusulys, Bronchitas ir kitos 
plaučių litos tikrai išardoma 
mano vėliausiu badu. Širdies

įširdo kad botum

Specialistai vyrų ir 
moterų Htų.

Moterų ligos, 
Vidurinės litos, ikiusnuu strė
nose. Beitosios tekėjimas ir 
kitos litos tikrai ištvdomos 
Užpakalinės žarnos, ažsendin- 
toe ir nerviškos litos moterų.

Užnuodljimas 
Kraujo, H į 

ir viso! odos litos, kaip ve 
pučkai, piktoji dedervinė, imt- 
votis, niežulys, bernorhiodai. 
sutinimas.tihų. na k.namti nu-

DR. ZINS,« —£—£5 CHICAGO
* AĄ-A---4^- . a Msdnt Iki A am^MM mmern A —Iki A a^m. mtaše. L

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

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

Nuo Mirties.

Męs apdraudžiamo VISKĮ Ir nuo VISOKIU NELAIMIŲ
Kiekvienoj nelaimėj pinigai yra reikalingi, todėl nusipi. 

kitę pas mus Apdraudimo Raštą (Insurance Policy), o Stsi-į B 
tikime ar ugnies, ar ligos, ar mirties, ar kitokios nelaimės, B 
nereikalausite rūpintis apie pinigus. Apdraudimo Kotnpa- B 
nija išmokės jums tiek pinigu, ant kiek jus busite apsidraudė. ||

Apsidraudimo kainos yra labai mažos. Su apdraudimo Ik 
reikalais kreipkitės pas p

A. OLSZEVVSKI
.3252 S. HalstedMSt. Chicago |

Dr. O. C. MEINÊ
 KOŽNAS GAUS DYKAI

OFISAS- Kampag 31 Ir Sc Halsted gat.

DAGIS’:
. Satyros, pašaipos ir juokų 

: : mėnesinis laikraštis : :
su juokingais pa veiksit litis iš lietuvių 
politiškojo lauko ir musų didvyrių gy
venimo. Teipgi visokį linksmi pasiskai
tymai, tūlės, monologai ir U. Išeina 
16 pusi, formoje knygos, su viršais. Pir
ma išeidthėjo Bostone, dabar persikėlė į 
Chicagą. Prenumefata metams 11.00, 
pavienis num. 10c. Adresas:'

“DAGIS” PUB. CO.
812 33rd St. S fa. K Chicago, I1L

Dr.P.G.WIEGNER
(1* UATVlrtS)

Priima ligonius savo ofiso:
3315 8. MORGAN 8T.
Kasdiena iki 2 vai. po pietą ii nuo 6 vai, 
vakare. 'Telefonas: Yards 709.

t
 kata Uogų, didžiausių 
lietuviškoj kalboj, M 
dideli puslapiai. Jame 
telpa spraiymal suvlri 
S00 ligų. vyrų, moterų 
ir valkų, pasako nuo ko 
jos prasideda, kaip jas 
pažinti, kaip nuo jų 
apsisaugoti, kokią* gy
duoles naudoti, kiek 
Jos prekiuoja ir kur Jas 
gauti. Puveikalaiir pre
kės yvetrių kvepiančių 
ir gydančių niuifių, Fer- 
fumų, Klektro-gydan. 
čių aparatų, gąberi-— 
olų išdirbinių, 'Mon’ų, 
Painų, Štokų, Brukuo
jamų Mašinėlių, Ar
monikų, Koncėrtinų, 
Britvų, Parinčtvoulų 
Ir Šimtai kitokių kož-. 
nam reikalingų daly
kų. Itklrpk žitųepgar.

tinimų ir prislųsk mum, o tuo>ui gausi visai dy
kai kataltogų. John L Hagdziunai, Propr- 

dOHN’S 8UPPLY HOU8E
2AM-23J6 SO. OAKLEY AV&, CHICAGO. ILL.

Vudai ■ . ------ ---------- - . ■ — —

adttaaa

Jhei-n.

■
 Naujas Išradimas 
SosUpriniMti Ir .žtaUtymuI plauką 
Tūkstančiai plikų žmonių atgavo pui
kiai plauku*, sutaiko slinkimą niauku 
galvos labai trumpame laike. V lėtoji 

ienų atauga nauji, gražu* plaukai. Visokia ta-

F.P.BRADCHULIS
Attorney & Counselor a t Ląw

132 S. Clark, Gor.Madison St.
Lietuvy! advokatas, baigus tiesų mokių 

rikoje. Veda visokias ta^s, civiliškai ir 
jngUškas visuose __

6o.31I2S.hJM
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