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AMERIKA.
Prezidentas Taft važinėja dar 

vis po visokias Amerikos valstijas. 
Daro jis tą patį, ką ir valdonai 
monachiškoj Europoj, kur iki pu
sei pereito amžiaus valdonų norai 
laikomi buvo Dievo;' prisakymais; o 
Moskolijoj gi tokios nuomonės-už
silaikė iki karui su Japonija.l/šią- 
dien Europos tautos iškovoja sau 
vis daugiau laisvės, o valdonai žu
do savo senas privilegijas, Ame
rikoj gi laisvė juo toliau, juo la
biau varžoma. Jau šiądien kaip 
kokiuose dalykuose Amerikos pre
zidentas turi didesnę valdžią negu 
tūli Europos valdonai.

• Savo kelionėj prezidentas Taft, 
ant rubežiaus susitiks su Mexico 

’ kitos tvirčiausios šiaurinėj Ame
rikoj respublikos prezidentu Diazu. 
Iki šiol dar kaimyniškų respublikų 
prezidentai nesusivažiavo. Jeigu 
dabar susivažiuoja, tai, turbut. ne 
viens kitam labas dienas pasakyti, 
bet turbut atsirado koki svarbesni 
reikalai.

Iki šiol, nors Šiaurinės ^merikos 
anglosaksiškos kilmės respublika 
pasigarsino savę apginėja silpnes
nių respublikų, bet ištikto ji la
biausiai išplatino savo rubežius že
mės plotais tų silpnų, be apginėjų 
esančių ispaniškos kilmės žmonių 
apgyventų respublikų, rrif nuo 
Mexico Jungtinės valstijos paglem
žė ne mažus ženjės plotus, o res
publiką Texas visai sau paėmė. 
Ne įstabu todėl, jeigu mažos iš
pani škos respublikos labiau bijosi 
visur besisiūlančio apginėjo negu 
Europos tautų, kurias toje apginė
ja užpuolikais stengiasi kitiems 
perstatyti.

Neužsitikėjimas 
džiausiai- šiaurinės
publikai. Tą ant galo pamatė ir 
Šiaurinės Amerikos politikieriai ir 
todėl jie dabar stengiasi visokiais 
budais naikinti neužsitikėjimą is
paniškų respublikų. Ne su kitokiu 
mieriu parengtas ir dabar susiva
žiavimas prezidento Tafto su 
Mexico prezidentu Diazu, kuris, 
nors turi jau suviršum 70 metų, 
bet kad ir su kariumenės pagelba, 
kaip maskoliškasis caras moka 
vo užsimanymus pervaryti. /Be 
abejonės susivažiavę 
apkalbės- Amerikos reikalus. Rei
kalų gi tų yra ne mažai. Antai 
vidurinėj Amerikoj nesiliauja re
voliucijos, kurioms reiktų galą pa
daryti. Jungtinės Valstijos, bijo
damos nustoti įtekmės ant kitų 
respublikų, stumia Mexiką, kad 
ji jai bulves iš karštų pelenų iš
krapštytų ir užimtų revoliucijų 
lizdą — vidurinės Amerikos res
publikas.. Gal Diaz tą ir padarys. 
Jis parodė, kad revoliucijas moka 
naikinti, o drąsos jam netrūksta. 
Ir pači^toe Mexike pirma revoliu- 

.. cijų netruko; jas geležine ranka 
T'gniaužė prezidentas Diaz. Rods 

supančiojo žmonės kaip ir Mas- 
^^fijos caras, bet visgi ir kraštui 

tiek gero padarė: jam prezi- 
gBntaujant gana ilgai, kraštas pa- 
HMo ekonomiškai, pakilo žymia

’nių apšvietimas. ) N nčios 

 

■rma kraštą nuolatinės revoliuci- 
Bs išnyko. Todėl ir dabar, jeigu 
B ?xike ir ne trūksta Diazo prie- 
B, bet keliaujant jarn susitikti su 
Baurinės Amerikos prezidentu 
Baftu, gyventojų daugumas ke- 
■onėj beveik entuzijastiškai Diažą 
■riima. t/ Artinasi dabar Mexike 
■rezidento rinkimai. Matant kaip 
Blionėse gyventojai karštai Diazą 

i’ma, galima tikėtiesi, kad jis 
bus išrinktu. .Tokiu budu urė- 
Mexiko prezidento, nors neva 

K žmonės renka,' Diazo rankose 
■ips urėdu ant viso amžiaus-; to 
Bau jis gal bandyti apsieiti ir be. 
I nkimm/Tokiu Įęiudu Mexika gali 
I monarchiją persikeisti. To pa 
l.es geidžia ir Jungtinių valstijų 
prezidentas Taft ir daugelis mili 
l’onierių ir įtekmingų republikoniš- 
[ku politikierių. \ Tie vienodi sie
kiai ir geismą? ir riša abiejų res 
[publikų prezidentus, bet ne gyven- 
r*‘us abiejų respublikų. Susiarti 
/Imas, pasimatymas prezidentų vie
nok neišnaikys mexikonų neužsiti- 
Ucėjimo Jungtinėms Valstijoms.

minių

pieti- 
svar-

todėl auga di-
Amerikos res-

Pasekmės nužudymo Ferrero 
demonstracijos kilusios visuose ci
vilizuotuose kraštuose prięš Išpa
nijos randą, uždengė visai jos ka
rą su Morokko maurais, nes ištik
to sulyginus galimą Išpanijoj re
voliuciją su karu svetimam krašte, 
karas tas butų menkniekis; jo gal 
dėl revoliucijos atsieitų išsižadėti. 
Dabar vienok atsitinka gana tan
kiai susirėmimai su maurais. 18 
d. spalių aplinkinėse Nador išpa- 
nijonai turėjo susirėmimą su mau
rais. Mūšyje išpanijonai nužudė 
trįs oficierus ir 14 kareivių.

7------  '
lio Taran, pasirodė aplinkinės; 
Ambato. Bet pasirodžius randi 
kareiviams, jie išbėgiojo.* Tūlį 
revoliucijonierių skaitlių pasiseki 
suimti, bet jų vadbvas T$ran iš
truko. Kadangi tas apskritys kal
nuotas ir sunkiai prieinamas, jame 
revoliucijonieriai gali gana Igai tai- 
kytiesi.

B MĖTOTOS.

, Illinois, under Act of March jrd, 1879.

Vilniaus, Gardino ir Cholmo 
itačiatikių konsistorijos kreipėsi j 
itčiatikių sinodą, prašydamos lei
sti daryti kasmet po visą Rusiją 
vieną dieną rinkliavą kovai su ka
talikybe.

IŠ VILNIAUS.
Dvasiškijon Vilniaus Seminari- 

jon šįmet priimta 44 jaunikaičiai.
dar 
dėl

IŠPANIJA.
Dėl sušaudymo Barcelionoj per- 

dėtinio laisvosios mokyklos, revo- 
liucijonierio Francisco Ferrer, vi
suose Europos kraštuose, išėmus 
tik Turkiją ir Maskoliją, gyven
tojai kėlė neprilankias Išpanijai 
demonstracijas. Daugely j vietų 
Italijoj,, Austrijoj ir Prancūzijoj 
buvo net kruvini susirėmimai po
licijos ir kariumenės su keliančioms 
defnonstracijas žmonių minioms. 
Paryžiuj, Lyone, Florencijoj, Ry
me demonstrantai rengė ant 'gat
vių barikadas, kurias atsiėjo, kaip 
sukilimų laikuose, veržti polici- 
stams ir kareiviams. Laimė dar, 
kad tuose susirėmimuose mažai 
žuvo žmonių, bet sužeistų skaitlių 
šimtais apskaito. Demonstracijos, 
tik ne teip triukšmingos buvo net 
Prūsuose, taigi krašte po Masko
liai labiausiai reakcijonieriškame. 
Visokių pakraipų laikraščiai, iš
ėmus reakcijonieriškus ir klierika- 
liškus smarkiai užsipuola ant Iš
panijos rando, jos karaliaus už 
sušaudymą Ferrero; laisvamaniš
kieji laikraščiai užsipuola* už tai ir 
ant popiežiaus, nes mano, kad dva
siški j a kurstė randą iš tarpo gy
vųjų prašalinti Ferrerą už įrengi
mą ir laikymą laisvamaniškos mo
kyklos. Ryme popiežiaus rūmą 
saugoja Italijos kariumenė, nes bi
josi neprilankių popiežiui 
užpuolimo ant Vatikano.

Demonstracijas kėlė net 
nės Amerikos respublikose,
biausios buvo mieste Buenos Ai
res, Argentinoj. Jungtinėse Val
stijose jas pradėjo kelti daug vė
liau, nes dabar visokiuose laisvės 
kruti j imliose jau Jungtinės Valsti
jos atsiliko nuo kitų Europos tau
tų. New Yorke buvo parengtas 
susirinkimas, kurin atėjo, kaip laik
raščiai paduoda, vos apie tūkstan
tis žmonių. Kalbėjo pagarsėjusi 
Amerikoj revoliucijonierė Emma 
Goldman. Susirinkiman atėjo ir 
daug policistų, bet jie nerado pro
gos kištiesi su savo lazdoms.

Berlyne tūli pagarsėję mokslin
čiai it literatai surašė protestą, ku
ris bus perduotas Išpanijos ran
dui.

Žinoma, dėl nužudymo Ferrer’o 
smarkiausiai verda Išpanijoj, nes 
jos kariškasis teismas pasmerkė jį 
mirtim ir nusprendimo išpildytojai 
dar tyčiojosi iš žudomojo, kada 
tas prašė, kad jam akių neužrištų. 
Uždraudė kūną laidoti ant tikėji- 
miškų kapinių, o kitokių Išpanijoj 
beveik nėra.

Revoliucijonierių piktumas krei
piasi ypač prieš karalių, kad jis 
turėdamas atleidimo kaltės tiesą, 
iš to nepasinaudojo. Kilus visuo
se civilizuotuose kraštuose nepri- 
lankioms Išpanijai demonstraci
joms, karalius smarkiai susipyko 
su ministrių pirmininku Maura, 
kad jis ne davė karajiui progos pa
sinaudoti iš atleidimo teisių. Tai 
reikia manyti, kad Maura kara
liui visai neperstatė teismo, nu
sprendimo, bet be jo "žinios pasi
skubino Ferrerą sušaudyti. z

Manoma, kad susirinkus parla
mentui, Maura turės pasitraukti 
nuO vietos ministerių pirmininko, 
bet jis pirmame posėdyj žmonių 
atstovams, darantiems jam užmeti- 
nė j imtis, apreiškė, jog jis tik tą
syk ✓ nuo vietos pasitrauks, kada 
to reikalaus tauta. Taigi reikia 
manyti, kad jis pasirengęs išvai
kyti dabartinį jam neprilankų par
lamenta, ir paskirti naujus rinki
mus ; gal jis su kariumenės pagelba 
stengsis naujan parlamentan per
varyti savo pasekėjus. Bet toks 
pasielgimas dar labiau suerzintų 
ir teip jau suerzintus dėl Ferrer’o 
nužudymo žmonis, suskubintų tik 
nuo seniai rengiamą prieš karalių 
revoliuciją.

■ Apie prietikius Išpanijoj dabar 
negalima tikrų žinių gauti, nes 
ne tik einanti užrubežin telegramai, 
bet ir laiškai valdžių cenzūruoja
mi. Bet'visgi žinia, kad kovoj su 
andu bent Barcelionoj revoliuci- 

įonieriai vartoja jau bombas. Re
voliucijonieriai gyvenę Prancūzi
joj ir Šveicarijoj iškeliavo, matyt, 
Į Ispaniją. Pirmiau jau prakalbo
je jie apreiškė, jog už gyvasiį 
Ferrero karalius bus nužudytas. 
Ir randas Katalionijoj laukia žmo
nių sukilimo.

MASKOLIJA.
Matyt varo randas rengia 

daugiau pančių Finlandijai ir 
jų bijosi Finlandijos sukilimo, bet
ne mano savo užsimanymų išsiža
dėti. Išsiuntė dabar Finlandijon, 
sustiprinimui ten esančios masko
liškos kariumenės du regimentu 
kazokų ir bateriją artilerijos; ren
giasi kariumenės siųsti dar dau
giau. Mat nori turėti pakaktinai 
kareivių, jeigu dėl naikinimo lais
vės Finlandija sukiltų. Iki šiol 
vienok finlandiečiai’ užsilaiko ra
miai ; bet, turbut, randas nori ir to
liau erzinti finl'andiečius.

Randui tarnaujantis vienas iš 
fanatiškiausių maskoliškų laikraš
čių, “Sviet” praneša, buk prasidė
jo terp Amerikos ir Maskolijos 
tarybos žydų reikaluose. Caro 
randas ant toliau mano amerikoniš
kiems žydams nedaryti sunkeny- 
bių atkakus jiems Maskolijon. Iki 
šiol amerikoniškiejie žydai tik 
trumpą laiką galėdavo gyventi 
Maskolijoj; jeigu ilgiau užsilikda- 
vo, juos su prievarta išveždavo už- 
rubežin.

Caras jau keliauja Italijon, bet 
prieš patį išvažiavimą perkeitė jo 
kelią. Mat Bavarijos seime viešai 
tapo išpeiktas caro valdymo bū
das; su Austrija dar neišnyko pik
tumai už pasisavinimą Bosnijos ir 
Hercegovinos; Šveicarijos caras ir 
pirma bijojo, nes ten užsilaiko vi
sokį revoliucijonieriai, o kad Tur
kijos sultanas atsisakė per Darda- 
nėlius išleisti lydinčius carą ka
riškus laivus, tai caras keliaus ne 
jūrėmis ir toj savo kelionėj ap
lenks Austriją, Bavariją ir Švei
cariją, išsirinks sau daug ilgesnį 
kelią. Jis iškeliaus iš Odesos gelž- 
keliu į Poznanių, kur, žinoma, ir 
lenkai ne lobai maloniomis į jį aki
mis žiūrės; iš čia per Frankfurtą 
pervažiuos į Prancūziją, o iš jos 
į Italiją. Kur jis susitiks su Ita
lijos karaliumi, tikrai nežinia, nes 
tas slepiama. Bijosi mat, kad re
voliucijonieriai, už laisvės naikini
mą, neparodytų carui ypatiškos 
meilės, kad su bomba jo nepagar
bintų.

Neperseniai Vilniaus apskričio 
teismas už bėgimą iš Vihfiaus ka
lėjimo pasmerkė 4 žmonės; pakarti. 
Apginėjas gen. I. M. ‘ Drazdovi- 
čius mušė telegramas į visas puses, 
kad du iš jų — Rotenbergą ir 
Renkacišeką — taip greit dar ne
žudytų, kad jų bylą išnaujo per
žiūrėtų. Bet Vilniaus gen.-gub. 
Geršclmanas teismo nutarimą tuoj 
patvirtino ir rugp. 3 d. naktį visus 
pakorė. Į parą po tarp ateina iš 
Peterburgo telegrama, kad Ros. 
ir Renk, dar nekartų. . Žinoma, 
tas paliepimas pasivėlffio....

VIDURINĖ IR PIETINĖ 
AMERIKA.

Išpaniškas pasiuntinys ant salos 
Kubos pakėlė protestą, kadangi 
mat laike demonstracijų dėl Ferre- 
ro nužudymo mieste Havanoj stu
dentai sudegino viešai ant miesto 
pliaciaus paveikslą Išpanijos ka
raliaus. Studentai, traukdami gat
vėmis, nešė karaliaus paveikslą 
galva žemyn, lyg tuom norėdami 
parodyti, kad jis vertas ant virvės 
kyboti, ar kad bus pakartas.

Užgimt revoliucija respublikoj 
San Domingo, ant didžiųjų Anti- 
lių salos, to paties vardo. Nors 
iš ten mažai ateina žinių, bet visgi 
žinia, kad iš pradžių bent, revoliu- 
cijonieriams sekasi; jiems pasisekė 
sumušti kelias prieš juos išsiųstas 
kariumenės dalis. ’ Aplinkinėse 
Conango revoliucijonieriai įsivi
liojo rando kariumenės dalį į jų 
užimtų terpkalnę ir sumušė; nuo- 
trotos rando buvo didelės. Buvo 
teipgi gana knivinas mušis aplin
kinėse Dejabąn. Paskui revoliu
cijonieriai užėmė miestus Guayn- 
bin ir Sabaneta. Visi parubežiai 
prie Hayti respublikos rubežių yra 
revoliucijonierių rankose.

Revoliucija prieš valdžią prezi
dento Zelaya kilo ir. respublikoj 
Nicaragua, Vidurinėj Amerikoj 
Ir čia revoliucijonieriai tvirtai lai
kosi, jų rankose yra visas. Blue- 
field apskritys

Revoliucija kilo ir pietinės Ame
rikos respublikoj Ecuador. Revo
liucijonieriai, vedami jenerolo Emi-

Rugsėjo 8 d. pradėjo teišti Ber
danų stoties apiplėšimo kaltinin
kus. Kaltininkų 
82, advokatų 5. 
baisiai sergsti.

Nuo lapkričio pirmos dienos at
sidengia Vilniuje nauja mokykla, 
kur bus mokoma daržininkavimo: 
apie vaisius, daržoves, gėles ir bi- 
tininkavimą. Nuo įstojančiųjų 
įrašus pradės .priimti pusėje spa
lių mėnesio. Į mokyklą bus pri
imami baigusieji 15 metų ir mo
kantieji rašyti ir skaityti. Moks
las tęsis 3 metus. Mokys per ap
valius metus: žiemą mokykloje, o 
vasarą po daržus, po laukus, po 
miesto sodus ir “aranžerijas” (kur 
ankstybas daržoves augina). Mo
kykla bus įtaisyta miesto dovano
tajame dvarelyje prie-pat Vilniaus, 
už Užupio (Zarzecz), ties Belmon
tu, ant Vilnelės kranto. Už mo
kymą per metus reikės mokėti 10 
rublių. Prie mokyklos bus ir pen
sionas, kur už visą užlaikymą (ir 
apdarą) ims metams 120 rub., o 
už užlaikymą be apdaro 78 rub., 
Mokykla jokių teisių neduoda, tik
tai mokslą. Mokykla bus ūkio mi
nisterijos ir jos įsteigėjo, Juozo 
Paulavičiaus, globoje.

zinfekcijos skį stirnai s. 7) Išme 
tas iš išeinamų vietų 'draudžiama 
išlieti ant sėdybos žemių netoli 
gyvenamųjų namų ir užkasti jas 
į žemę, kad ir jos nutręšimui; tos 
išmetos reikia išvežti į vietas, pa
skirtas visuomenės valdybų, arba 
policijos.

Valijimas išenamų veitų turi 
būti atliekamas laiku, paskirtu sa
nitarinio globėjo, susitarus su po
licija. Kalti neužlaikymo šių įsa
kymų — gubernatoriaus paliepimu 
baudžiami areštu lig trijų mėne
sių arba štriopą nedaugiaus 
šimtų rublių.

" (“šaltinis”).

IŠ ILUKSTOS, 
Kauno gub.

Apšvietimo ministerija paduos 
sumanymą durnai kitų miestų tar
pe ir Ilukštoje įsteigti valdžios 
gimnaziją.

(“Šaltinis”).

IŠ ROKIŠKIO, 
gub., Ežerėnų pavieto, 
vyresnybė ketina steigti 
progimnaziją. Grapas

IŠ JONIŠKIO, 
Šiaulių pav.

Rugpiučio 27 d. iš Kauno ką- 
ėjimo paleido V. Galiūną ir R 
Baltoką, kurie jau išsėdėjo p0 1 
mėnesius už “pirmos gegužės šven
tę”. Paliusuoti tik ligi teismo 
Pas V. Galiūną rado daug visokį 
“priešvaldiškų” dainų ir eilių ui 
tai dabar ir kaltina. ArtojaJt.

trijų

yra 6 liudytojų
Kaltinamuosius

mėn. vyriausybėPer rugplutį
be teismo nubaudė 17 laikraščių. 
4 tūkstančiais 200 rub. Tarp nu
baustųjų yra' ir lietuviškas laik
raštis “Lietuvos Žinios” (100 r.). 
Išviso gi šiais metais nutausta 126 
laikrajČiai 59 tukstanciaig.^25 rub. 
Ne blogas pelnas! Ktėk tai šnipų 
galima tais pinigais užlaikyti.

Rugsėjo TO dieną Vilniuje buvo 
atstovo nuo Vilniaus gub. Valsty
bės Tarybon rinkimai. Išrinkta 
J. Korvin-Milevskis.

Vilniaus general-gubernatorija 
tikrai nebusianti panaikinta, šio 
mėnesio dvidešimtose dienose bu
siąs jau paskirtas, kaip rašo “Siev. 
Zap. Golos”, ir gėneral-gubemato- 
rius. 
dalykų 
carui 
niaus 
vusis
gardtas.

Pranešimą apie tat vidaus 
ministerija * paduosianti 

Jaltoje. Greičiausiai Vil- 
general-gub. patiksiąs bu- 
Odesos viršininkas Neu-

Vilniaus karo apygardos teis
mas po 6 dienų posėdžių rugsėjo 
15 dieną pabaigė tyrinai krasos 
traukinio Bezdanų stotyje ekspro- 
prijacijos bylą. Teismas pripaži
no kaltais už priklausymą prie'len
kų socijalistų partijos šiuos kal
tinamuosius : Fijalkoskį, Svirskį, 
Grabovskį, Zakrzevskį ir Kozakie- 
vičaitę. Beto dar teismas pripaži
no, kad Fijalkovskis 25 metų, 
Zakrzevskis 34 metų ir Svirskis 
25 metų amžiaus, išplė
šę Bezdanų stotyje lęasos trau
kinį, sunkiai sužeiuę getžkelio tar
nus ir užmušę žandarą. Visus tris 
teismas pasmerkė mirtim. Gi Jo
ną Grabovskį, 40 metų, teismas 
pasmerkė 4 metams prie sunkių 
darbų, ir KazakeviČąitę, 29 metų 
amžiaus, 7 metams kątargon.

Teismas nutarė dar iš nuteistų
jų turtų išjieškoti Valstybės Ban
kui 165.304 rub., 9 kratai 220- 
000 rublių.

Karo teismas už ginkluotą už- 
pa. 

ir

_ IS KRONIO, 
Trakų pa v.

šią vasarą musų apygardoje
daugel jeibių pridarė žmo-

Kronių miestelio papjovė

Per 
vilkai 
nėms. 
keturis jaunnus arklius ir tris ave
les. Mankaviškių kaimo — taip- 
pat du jaunu arkliuku; Vilčių vien
sėdyje puikų jautį suėdė, įsivarė 
į raistą. Jezalinos, Murkunėlių ir

Kauno
Čionai 

valdišką 
Przezdzeckis, kaipo pašelpą, duo
da namus, lentas suolams ir kitą 
medžiagą.

(“šaltinis”).

Iš ŠIAULIŲ, 
Kauno gub. w

Šiaulių apšviestesnieji žmonės 
įsikūrė sau draugiją “Varpas“. 
“Varpas” turi nusisamdęs butą, 
kur esti subatvakariais susirinki
mai. Beto “Varpas” rengia va
karus. Garsus tai vardas ir ‘todėl 
plačiai praskambėjo netik Šiau
liuos, bet ir toliau. Tik paskuti
niu laiku pastebiama vis mažiau 
ir mažiau gyvybės. Susirinkimuo-

Skarbiškių kaimų išpiovė po vi$- se jajnų beveik nėra, skaitymų irgi
arklinuką, n GynĮautiškių.. kai- 
tik apdraskė, nes tuokart žmo- 
visai arti’ buvo ir vilką nuvai- 
Toliau, Tadaravoje vilkai pa

pjovė telyčią; Vaiguvos kaimo jau
ną arkliuką, 50 rublių vertės, įsi
varęs vilkas nuo lauko į kaimą, 
kur gerokai jam kojas apėdęs. 
Kaip girdėti, ir kitose apylinkėse 
nemažai šią vasarą 
nuostolių žmonėms, 
manuoja, kad vilkų 
naikinti ir didelėmis

(“V-tis”)

ną
mo
nės
kė.

vilkai pridarę
Žmonės ai- 

negalima iš- 
medžioklėmis.

Iš KAUNO.
Pradėjus sirgti Kaune žmonėms 

cholera, Kauno gubernijos valdy
tojui įsakius, nebepriimamą iš gi
minių vietinio kalėjimo kaliniams 
produktai, bet perkama jie mieste 
pačių kalinių lėšomis.

Kaip girdėti, grapas Jurgis 
Broel-Plioteris norįs parduoti val
stiečių bankui didelį savo Alek
sandra vo dvarą Telšių pav. Pria 
dvaro priklauso 2000 dešimtinių 
žemės. Geri musų dvarininkų nuo
pelnai ūkio r krašto ^ulturos dir
voje, nieko sakant.

Papilė 
toje. Iš

Ž.

vie- 
upė 

gra-

3) Visuomenės įstaigo-

ber- 
lietu-
san-

gera, 
skir- 
Ukis

Iš KRIUKŲ, 
Šiaulių pav.

Rugpiučio 24 d. pas Veikšių K 
Armoną užsimušė stogdengys K. 
Balėjunas 57 metų. Užsimušimo 
priežastis: sukirmiję grebėstai 
(lotos), nulužo ir žmogelis iš vir
šaus nukrito ties klojimu. Buvo 
gyvas tik 15 minutų. Mirusį rei
kėjo laikyti 5 dienas, kol antstolis 
apžiurėjo, o dafbymetėj daug su
gaišties. Darbininkas.

Iš PANEVĖŽIO.
Ant kelio tarp Panevėžio ir jpi- 

navos trįs piktadariai užpuolė” įva
žiuojantį pirklio Bliumšteino lent
pjūvės tarnautojantį Geršovą ir at
ėmė iš jo 470 rub.

(“Lietuvos Žinios”).

IŠ NAIVIŲ, 
Ukmergės pav.

Ant Liepoj aus-Romno gelzkejic 
naktį iš rugpiučio 23 į 24 d. ttii- 
kis suvažinėjo vieno ūkininko) 2 
arkliu. Policijai kabinanties ko 
tie arkliai, buvo atsakyta, kad 
gonų ir gana. Bet kasžin-kas 
kaimynų pranešė, kad arkliai 
ūkininko. Ir dabar žnyogeliui 
gana, kad netekus arklių, rugiai 
ko nesėti, ale per kaimynų lie

puolimą ir plėšimą pasmerkė 
karti: Artiuchovičių, Leviną 
Antonovičių. o Kočkarą neapribo
tam laikui katargon,

'Karo apygardos viršininkas rug
sėjo • 14 d. pasmerkti 
tim: Gorkunui už g^i 
limą, Novickiui už 
užmušimą ir A. Pos<
bausmę "pakeitė katorga lig gyvos 
gšdvos.

Prekybos mokykloj* pasibaigė 
įstojamieji ’ kvotimai. ^Priimta 70 
mokinių.

įsiems mir- 
sotą užpuo- 
liestasargio 
oiui mirties

-“Birutės”>knygynas Vilniuje lik
viduoja, baigia vesti savo reika
lus, ir rugsėjo 29 dieną, nttfP'ta- 
Mykoto, jau užsiden^lutal * pažinti,I

Rugpiučio 22 d. pildąs Kauno 
gubernatoriaus priedermes vice- 
gubernatorius Griazevas išleido ši
tokį užlaikytiną įsakymą:

i) Visos prekybos įstaigos, ku
riose parduodama valgomieji daik
tai, turi būti užlaikomos švariai; 
produktai turi būti geros rųšies ir 
apsergėti nuo apdulkėpimo ir su- 
vimo, todėl reikia jie laikyti už
darytose vietose, arba pridengti 
švaria marška, marle, rėčiu ar kitu 
dangčiu. 2) Prekyba neprinoku
siais. ir supuvusiais vaisiais drau
džiama.
se, kaip antai: miestų, valsčių val
dybose' ir tam panašiose, o taipgi 
arbatinėse, prigulinčiose kaip pri
vatinėms ypatoms, taip ir liaudies 
blaivybės taryboms, turi būti kas
dien pagaminamas virintas van
duo, supilamas į švarų indą ir 
pastatomas ženklioje vietoje do
vanai atsigerti ateinantiems. 4) 
Prie kiekvieno šulinio turi būti pa
kabinti kibirai,--kuriais tiktai ir 
tesemti vanduo. 5) Miestų ir mie
stelių gyventojai turi duoti taką 
nubėgti vandeniui iš gatvės grio
vių į esančius ant jų žemės grio
vius.- 6) Užlaikantieji viešas ka
rietas, omnibusus ir diližanus, va
žinėjančius vieškeliais ir šošiejais 
Kauno ijos, turi išmušti vi-

1

t

dar turės užmokėti kelias dešinitis 

 

rublių pabaudos. — Rugpiučio 31 
d. nakčia trūkis vėl suvažinėjo po
rą arklių Bajorų kaimo. Reikėtų 
ūkininkams atsargesniems būti, lei
džiant arklius naktimis.

S-as Glacdikčlis

IŠ TRAUPIO, 
Ukmergės pav.

mus šjmet rugiai užaugo 
Neblogas ir vasarojus, su- 

labai sausą. Bulvės gerOs, 
tokios gardžios, kaip kitais 

Gerų yra burokų, kopu-

Pas 
gerai, 
vežėm 
tik ne 
metais. __ ___________ x>
stų. Gerai užderėjo ir sočiuose: 
slyvų gorčius po 2 kap. '

Dėl manevrų ne kiek nuostolių 
turėjome. Kad ir išrovė kitieihs 
morkų ar bulvių, bet užmokėjo pil
nai kiek reikiant. Buvo nuganę 
klebono dobilus, už kuriuos užmo
kėjo 17 rublių. Reikėjo sugaišti 
išvežant kareivius iš Troškulių. 
Prisiėjo važiuoti visais arkliais, 
kiek kas turėjo. Verkiškių vien
sėdis, susirgęs, nebegalėjo nei gy
dytojo parsivežti. Numirė.

Nuliūdęs Brolis.

labai mažai; skaityklos nėra, pu
blika labai vėlai susirenka: 10—U 
valandą. Žaislų tautiškų nėra kam 
atsakančiai vesti. Šokiai taipgi ne- 
tvarkiai vedami. Ką, žmogus, be
veiksi 12—i valandą arba -ir vė
liau ? Daugumas pradeda nebe
lankyti susirinkimų. Taipogi la
bai kvepia poniškumu, o drauge 
ir lenkiškumu. Nebeskamba “Vil
niaus Kanklės”, mažai ką girdėti 
“Rygos Kanklės”. Daug pradeda 
abejoti, bene tik džiovos apimtas 
ir Šiaulių “Varpas”. L.

(“šaltinis").

IŠ PAPILĖS, 
Kauno gub.

stovi gan gražioj 
vienos pusės teka

Venta, kurios augšti krantai 
žiai apaugę, iš kitos — geležinke
lis eina. Stotis ten-pat — visiškai 
arti miestelio. Patsai miestelis gan 
švarus. Yra mergaičių ir 
niūkų mokyklos. Mokytojai 
viai. Beto — keletas lietuvių 
krovų, vartotojų draugija.

Žemė apie Papilę gan 
Ūkininkai gyvena sodžiais; 
stytis į viensėdžius nenori,
vienok ant tokios geros žemės ga
lėtų daug augšČiau stovėti. Gir
dėjau, tik vienas sudegęs sodžius 
žadąs skirstyties į viensėdžius.

Laikraščius ne kiek skaito. 
Daug jaunųjų bėga Amerikon lai
mės jieškoti. Iš ten gentims par
siunčia Amerikoje leidžiamus laik
raščius.' Geriau padarytų, kad iš
rašytų velyj Lietuvoje išeinančius, 
nes užsieninių laikraščių didesnė 
dalis žųva.

Netoli miestelio už Ventos ant 
pilekalnio yra gan gražiai medžiais 
apaugę kapai. Tenai ilsis musų 
gerbiamas Simanas Daukantas. 
Apleistas jo kapas, — apaugęs 
medžiais netoli koplytėlės; mažai 
težymus; tiktai šaltas akmuo apie 
tai liudija. Bet tikram lietuviui 
užtenka pažvelgti į šitą akmenį ir 
pilekalnį, kaip širdis pradeda deg
ti, kraujas virti, o iš akių skaus
mo ašaros byrėti. Kad galėtum, 
rodos, stotum ant to paties pile
kalnio viršūnės, priešais tyliai plau
kiančią Ventą, šauktum, ranką iš
tiesęs, vaitojančiu balsu: “Milži
nai! kelkitės iš kapų, pažvelgkite, 
ką daro jūsų sūnus — 
kojomis savo kalbą, išsižada 
Motinos-Tėvynės, bėga į Ameriką 
ir Įritąs šalis Lietuvai žūti. Tikrai 
neišturėtų Jūsų milžiniškos širdįs, 
iš gailessčio plyštų per pusę!”

Lietuvos tolynglis.
(“Šaltinis").

netpb
vior-

IŠ KUPIŠKIO, 
/ Ukmergės pav.

Kupiškio miestelis yra 
gelžkelio stoties (už dviejų 
stų). Miestelyje yra krasos plo
tis, du biuru “amerikantams” ga
benti, yra 4 malūnai; vienas ga
rinis, kuris ir vėjo nesant gali 
malti ir per valandą sumala 3c|— 

 

40 purų. Yra vartotojų draugi
jos. sankrova; dabar ši sa 
persikelsianti kitan butan, tu 
busią įtaisyti geležies ir kai|ių 

 

skyriai, kurių ligšiol nebuvo. Čia 
apšaukė, kad nuo rugsėjo 14 
nos ir pirmadieniais busiančios 
mugės; lig šioliai tebuvo tiktai 
ketvirtadieniais, 
je jau pabaigė 
liaudies mokyklą.

Musų miestely- 
statyti dvikliasę

I. Paukštelis. 
(“V-tis”).

IŠ BATAKIŲ, 
Raseinių pavieto. \ Ui 

Rugsėjo 8 d. buvo čia atlaidai. 
Ant pliaciaus vienas gerai jau 
įkaušęs vaikinas susipešė su £y-

pamina po deliu-pirkliu ir duonos kepalu pfa 
sižada savo mušė jam galvą. Atėjęs urėdnin. liu

kas suėmė vaikiną ir pradėjo mrš- 
ti. Žmonės atėmė iš urėdninkc 
mušamąjį vaikiną ir paleido. Be( 
urėdninkas nesiliovė — sugrįžo i- 
vėl suėmė vaikiną. Subėgę žmo-

v



I

kiną ir dagi patį urėdninką apkū
lė: nutraukė kardą, nutraukė nuo 
galvos kepurę ir įmetė sodan. Iš
trukęs iš žmonių nagų, urėdninkas 
tuoj telegrafavo apie tai antsto
liui. Veidmainys.

“Lietuvos Žinios”).

IŠ OBELIŲ, 
Ežerėnų pavieto.

Rugsėjo 7 d. naktį iš Obelių 
valsčiaus krasos buvo pražuvę apie 
510 rublių su visa geležine skry
nia,, kurioje pinigai buvo sudėti; 
tačiau policijai pasisekė viską su- 

.- rasti. Pasirodė, kad vagies butą 
namiškio, vieno iš valsčiaus rašti
ninko (kartu ir krasos viršininko) 
padėjėjų, vaikino 19 metų, ruso. 
Tasai vaikinas minėtąją naktį tu
rėjo sergėti kasą ir, besergėdamas, 
patsai išnešė per langą laukan, at
plėšė ir, išėmęs pinigus, užkasė 
žemėn, išryto gi pranešė, kad kaž
kokie plėšikai buvę užpuolę. Po
liciją neįtikėjo, pasodino jį belan- 
gėn ir privertė prisipažinti ir pa
sakyti, kur pinigai. Taipogi rasta 
pastogėje daug paprastųjų laiškų 
be markių ir sužinota, kad tas pats 
dagilėlis imdavęs laiškus iš dėžu
lės, atlipydavęs markes ir kur- 
nors/ paslėpdavęs. ^-lis.
7 (“V-tis”).

IŠ JURBARKO, 
Raseinių pav. z

Neseniai vyskupas Girtautas pa
šventino čionai naujai pastatytą 
gražią, didelę, gotiško styliaus mu
ro bažnyčią. Buvo daug kunigų 
ir daug žmonių iš čia pat, iš užne- 
munio, Suvalkų gubernijos, 
ir iš Prūsų Lietuvos.

• /
čia

net

IŠ TELŠIŲ,
Rugsėjo 8 dieną buvo 

rengta Telšių vyrų gimnazijos 
naudai lietuvių vakaras. Vaidinta 
farsas “Audra giedroje”. Visi ar- 
tistai-mėgėjai atliko savo *roles ge
rai; ypač gerai vaidino p. \aicie- 
kauskis (Kupečio rolę) ir p. Mile- 
vičia (senio Bertašiaus rolę). Pirm 
ir po vaidinimo neblogai padaina
vo keletą dainelių p. Končiaus 
vedamas choras. Po- vaidinimo p. 
Niuniava gana gražiai padeklia- 
mavo eiles “Trakų pilis” ir “Kei
stučio mirtis”. Paskiau buvo šo
kiai, skrajojanti krasa.

Publikos susirinko daug. Tik 
tvarka per vakarą buvo nepagirti
na : nebuvo kam tvarką daboti. 
Kai-kurie pirmose eilėse sėdėdami 
per vaidinimą stovėjo, todėl užpa
kaliniams žmonėms nieko nesima
tė. Čia reikėjo tvarkdariams pasi
rūpinti, kad to nebūtų.

Dauguma interesuojasi, kiek li
ko iš vakaro pelno, tatgi neprošali 
butų įrengėjams pranešti tai per 
laikraščius.

Ten buvęs L. Klevas.
(“Lietuvos Žinios”).

su-

rius metus išrasta kuliam; 
mašina. Tiek valstiečiai, tiek dva 
ririinkai gėrėjosi ja kaipo praktiš
ka: per valandą galima daugiai, 
kaip kapą kulių prikulti. Pati ma
šina nublaškia rugius ir iškrečia 
kulius.

Musų jaunas “Žagrės” sindika
tas taip-pat nepatingėjo viešai pa
sirodyti. Atsivežė keletą mašinų 
ir tarpininkavo Marijampolės apie- 
linkės valstiečiams pristatyti savo 
daiktus parodon. Iš vi sako buvo 
matyti’, kad “Žagrės” rūpestingai 
ruoštasi prie parodos. Ji turėjo 
puikią iškabą su parašu trijose kal
bose: Lietuvių Krikščionių ūki
ninkų draugija “Žagrė”. Kiekvie
nas nenorėdamas turėjo pastekėti 
ir susipažinti su jos rodomaisiais 
daiktais. Jaunutė “Žagrė” matyt 
supranta, kaip reikia prekyboje 
dirbti. Galima tikėties, kad ji 
augs ir- stiprės!

Paroda turėjo visame lenkišką 
žymę. Tvarką darė vieni lenkai. 
Lietuviams sunku buvo susikal
bėti. Net pagyrimo laiškai buvo 
išduodami lietuviams lenkiškai ir 
dar pavardės iškraipytos. Tiesa, 
atidarant parodą buvo pagiedota 
greta lenkiškos ir lietuviškai gies
mė, bet čia jau neparodos įrengė
jų, o tiktai kun. Narijausko, cho
rų vedėjo, rūpestis. Per parodą 
buvo paskaitos ir lietuvių kalboje, 
bet visai parodai stengtasi priduo
ti kuodidžiausią lenkiškumo žy
mę. Lietuviai neužganėdinti vien
pusišku lenkų pasielgimu.

Ateinančiais metais rengiama 
paroda Suvalkuose. Vargu lietu
viai panorės joje dalyvauti. Mes 
tikimės, kad ateinančiais metais 
“Žagrė” įtaisys parodą Marijam
polėje. Daryti bendras parodas su 
Jenkais mums neapsimoka, nes len
kai dar nemoka su lietuviais, kai
po su sau lygiais, apsieiti.

— Parodos vakarais kaip lietu
viai, taip ir lenkai darė pasilinks
minimus. Lietuviai padarė du va
karu. Buvo vaidinta kas vakaras 
po du neperilgu dalyku: nedėlioję, 
19 rugsėjo “Velnias — neboba” 
ir "Į mokslą”,—panedėlyje-i-“Trįs 
Mylimos” ir "Neatmezgamasai 
mazgas”. Beto abu vakaru padai
nuota po kelioliką lietuviškų dai
nų. Vakarai nusisekė gerai.

Svečias
("Šaltinis”).

bais Jedagonų kaimo ūkininkaiti: 
5. Bačėnas. Jis sakosi nieko ne
bijąs ir naktimis dirba visokius 
šposus”. Bet visgi už išleidimą 

iš tvenkynio vietinio malūnininko 
vandens gavo užmokėti 100 rub 
baudos. Beto .už tą; darbą jo kai
mynas J. Ruzge jį į akis išpeikė. 
Už tai Bačėnes Ruzgei pastojo ke
lią ir taip sumušė, kad vos išsigy
dė. Už sumušimą R. padavė teis
man, bet valsčiaus teismas Bačė- 
ną išteisino. R. padavė apeliaciją 
susi važia viman ir ten Bač. gavo 
porą mėnesių kalėjimo. Už tai 
keršydamas Bačėnas nakčia išve
dė Ruzgės du arkliu viršaus per 
200 rub. vertės ir miške pakorė. 
Dabar Bačėnas sėdi kalėjime. Tai 
koėių esama! Jaunaturkis.

gliškų laiyjj pabėgo 200 jurininkų,j 
prancūziškieji laiyai, ant kimų bu 
vo ^500 .įgulos žmonių, nužudč 
tik trįs jurininkus. Daugiausiai 
mat pabėgo nuo angliškų laivų.

', ŠWėMĖ PLĖŠIKĄ.'
Clėyelhųd, O. Važiuojant karu 

žmones išgirdo, jog Martinas Je- 
rus is Detroito kitam vyrui gra- 
tuliavo, kad jam Buffaloj plėši
mas pasisekė. Išlipant, norėta jį 
suimti, bet jis nesidavė; likosi vie
nok pašautas ir* suimtas. Pas jį 
rado plėšikų prietaisus, daug pini
gų ir brangių akmenėlių. Jo san
draugas vienok pabėgo.

IŠ TAMOŠBUD2IO, 
Suvalkų gub., Naumiesčio pavieto.

Žmoijės tamsus. Mokyklos nė 
jokios. Apie mokyklas ir žmonių 
apšvietimą valstiečiai nei kalbėti 
nenori. Pernai per sueigą virši
ninkas kalbėjo apie įsteigimą mo
kyklos. Koliai kalbėjo, tai ir ta- 
mošbudiečiams mokyklų reikėjo. 
Jau metai praėjo, o mokyklos- kaip 
nebuvo, taip ir nėra.

Per teisėjo ar viršaičio rinki
mus išrinktasis aukoja valstie
čiams po keletą rublių. Per vieną 
teisėjo rinkimą valstiečiai gavo 100 
rublių, o per antrą — 70 rub, O 
kurgi tie pinigai eina? Nagi smu- 
klėsna. O prie tų pridėjo, žino
ma, savo tiek.

Ar ne laikas gi jau būt pamesti 
girtuokliavimus, o tverties apšvie
timo* T amošbudietis. 

("šaltinis”).

PIRMUTINE PRISAIKINTA 
TEISĖJA AMERIKOJ.

Los Angelas, C ai. Gyvenanti 
čia moteris Johanna Engleman ta
po įnešta i surašą prisaikintujų 
teisėjų. Jeigu ji bus išrinkta, bus 
tai pirmutinė moteris Amerikoj sė
dinti ant prisaikintujų teisėjų suo
lo. ;

SUSTREIKAVO STUDENTAI.
Old Town, Me. Kadangi už

mušimą naujai pastojusių suspen
davo kelis studentus čianykščio 
universiteto, tai sustreikavo 200 
studentų lankančių vidutines uni
versiteto kliasas.

NE SVARBUS PRIEŠAS.
N nu York. Buvęs Peary’o ex- 

pedicijoj prie šiaurinio žemgalio, 
negras Malt Henson mano laikyti 
pranešimus apie savo kelionę prie 
žemgalio ir tai tuose jau miestuose, 
kur pranešimus laikys Dr. Cook, 
m mieriu jam prieštarauti. Pra
stą savo kovoj su Cooku pagelbi- 
oinką išsirinko sau Pearyl

VĖTROS.
Memphis, Ten. . Smarki 

siautusi šitose aplinkinėse išgriovė 
miestelį Denmark. Prie to dvi 
ypatos likosi užmuštos, o daug ta
po sužeistų. Vėtros tos siautė vi
durinėj Tennessee ir šiaurinėj Ala- 
bamoj ir labai daug nuostolių pri
dirbo. Mieste Atlanta, Ga. vėtra 
pridirbo nuostolių ant 100000 dol.

vėtra

New Orleane, La. n d. spalių 
visose Golfo pakrantėse siautė bai
sios vėtros, kuries veik su visu iš
griovė pagarsėjusį savo tabako 
pliantacijoms ir cigarų dirbtuvėms 
miestą Key West Vėtros tos ant 
salos Kubos dar daugiau nuosto
lių ir nelaimių pridirbo.

Phillips High School. Šįmet jam 
pasisekė įstoti į P. & S. Medical 
.College,
r 1907 metuose įstojo į Wendell 
Philips High School Antanas šlia- 
kis. Jis 1906 metuose įstojo į 
Lake High School, bet po metų 
persikėlė į Wendell Phillips High 
School, kurią ir dabar lanko. An
tanas šliakis dabar paskutinius 
metus lanko Wendell Phillips High 
School. 1908 metuose įstojo į W. 
P. H. S. Jonas Bijanskas, ir jau 
antras metas tą mokyklą lanko. 
Prasidėjus šiems mokslo metams 
įstojo į Wendell Phillips High 
School E. Damijonaitis ir p-lė 
Paulina Rudauskiutė.

Butų labai linksma, jei dar dau
giau lietuvių atsirastų musų High 
Schoolėj. Dabar tik keturi lietu- 

lanko tą mokyklą, bet ateityj 
mokiniai, tikimės ir geidžiam, 
daugiau lietuvių 
šitą mokyklą.

Pir-

viai 
mes 
kad 
kyti

pradėtų len-

Studentas.

IŠ SEINŲ.
Rugsėjo mėn. 19, 20 ir 21 dieną 

buvo Seinuose ūkio ‘paroda, Su
valkų. draugijos įrengta. Pirmu
tinė tai paroda Suvalkų guberni
joj ir visai nenusisekė. Išsirinkta 
tamsiausia Suvalkų gubernijos da
lis, kur žmonės mažiausiai susipra
tę, kur daug dar yra sodžių ir 
ūkis vedamas senoviškai. Galima 
buvo iš anksto tikėties, kad vieti
niai gyventojai nedalyvaus paro
doje. Ištiktųjų taip ir atsitiko. 
Ne tik ką nestatė jie savo gyvulių 
nei daiktų parodon, bet ir žiūrėti 
jos maža kurie teėjo. Valstiečių, 

‘ atvažiavusių nuo toliau, beveik 
daugiau buvo negu vietinių. Jei 
butų paroda padaryta Vilkaviškyje 
ar Marijampolėje, žinoma, visai 
kitaip butų ėję. Darymą parodos 
Seinuose negu tiktai tuo galima 
išaiškinti, kad darė ją lenkai savo 
pakraščiams sustiprinti, bet patįs 
pamatė, jog laukiamojo tikslo ne
pasiekė.

Parodoje buvo daugiausiai dva
rininkų gyvulių ir daiktų išstaty
ta. Valstiečių lik maža dalelė. 
Lietuviai nuo Marijampolės ir Kal
varijos atvedė keletą arklių. Be
veik visi gavo dovanų: Steponavi
čius 30 rub., Zienius 30 rub., Si
rutis 25 rub.

Rankų darbų 
gražiai,
lietuvių moterų 
Bielskienė iš Balsupių,' Marijam
polės pav., išstatė keletą gražių 
staltiesių, plonų verpalų tolkelę, 
puikų rankų darbo divoną ir dar
žovių. Ji gavo pagyrimo laišką. 
Kita lietuvė valstietė, Gavėnienė, 
gavo už savo darbus pagyrimo 
laišką ir bronzo medalį.
- Mašinų skyriuje visų akį atkrei
pė gana plačiai apie Marijampolę 
vartojama Balsupių Bielskiaus

I§ VILKAVIŠKIO, 
Suvalkų gub.

Vilkaviškio gyventojai turi 
valakus žemės. Ta žemė ikišiolei 
buvo šniūruose. Vieni turi žemės 

valako, kiti — pusę, kiti — net 
po valaką ar po pusantro. Dabar 
jie nutąrė skirstytis į kolionijas. 
Nutarimas jau parašytas ir visi gy
ventojai pasirašė. Žemė dalinsis 
tokiu budu: tuos 27 valakus pada
lins į sklypus po % valako dalį ir 
tas ketvirtdales paskirstys į 3 rų- 
šis: geriausios, vidutinės ir blogos 
žemės. Paskui padarys licitaciją 
irxkas kurį sklypą norės, tą galės 
imti, tik, žinoma, už gerus turės 
primokėti. Geresniąją žemę pa
ims tas, kas daugiausia pinigų 
duos. O tie, kurie ims blogesnią- 
ją žemę, gaus pinigų. Žemė labai 
nevienoda. Man rodos toks skir
stymasis yra geras, teisingas ir 
lengvas. J. B—lis.

. IŠ ŪDRIJOS,
Suvalkų gub., Kalvarijos pavieto. 

Musų parapija neperdidžiausia. 
Žmonės neperturtingiausi. Vie
nok išlaikoma net penkios karčia- 
mos (viena neseniai sudegė). Gra
žu.... Kitos parapijos pasigiria 
elgėtnamiais, mokyklomis, vakari
niais ir nedėliniais kursais.... 
Mes gi galime pasigirti penkiomis 
karčiamomis, jau gerai apšupėjn 
šia bažnytėle, na da.... ir gold- 
bemiais, kurie būtinai, užsimanė 
atidaryti karčiąmas nedėliomis ir 
šventomis enomis. Parapija ju- 

a; jau matyt truks į 
tris d viena norės būtinai ati
daryti ^karčiamas, kita — uždaryti, 
o trečid

da, sinb

Čionai
skyrius atrodė 

taip-pat netruko
darbų. Agota

27

t( Marijampolės pav.) prieš kele- Čia labai pagarsėjęs savo

GELŽKELIO TRAUKINIŲ 
' PERVAŽIUOTI.

Sulyg žinių surinktų Terpvalsti- 
jinės Vaizbos Komisijos, paskuti
niuose 7 metuose einančių gelžkelio 
vėžėms užmušta 47416 ypatų, o su 
viršum 50000 sužeista. Skaitlius 
užmuštų kas metai dauginasi: 1898 
m. užmušta 4063 ypatos, 1903 m. 
5000, 1907 m. — 6512. Europoj 
pervažiavimų ant gelžkelių vėžių 
beveik nėra.

SUSITIKIMAS PREZIDENTŲ.
EI i1 aso, Ten. Ant tilto Santa 

Fe upes susitiks prezidentai 'dvie
jų didžiausių šiaurinės Amerikos 
respublikų •»— Jungtinių Valstijų 
prezidetnas Taft ir Mexico prezi
dentas Diaz. Susitikimui prezi
dentų iŠ abięjų pusių puošia da
bar tiltą.

kuoskaitlingiausioji-^ * .*

SNIEGO DARGANA.
‘ JVinnipeg, Manitoba. 14 d. spa
lių čia siautė sniego dargana; snie
gas užklojo laukus ant 16 colių 
storai. Gelžkelio traukiniai turė
jo paimti snieginius plugus, 
kitaip užsnigtoms vėžėms bėgti 
galėjo. Termometras nupuolė 
6 laipsnių augščiau zero.

nes 
ne
iki

NELAIMĖS ANTGELŽKELIŲ.
Leroy, Kanf. Netoli Moody, 

ant Missouri, Kansas & Texas 
gelžkelio susimušė du traukiniai. 
Prie to viena ypata likosi užmuš
ta, o 32 sunkiai apkultos.

Paughkeepsie, N. Y.
žiu New York Central gelžkelio 
iššoko iš vėžių traukinys.

Ant vė-

Prie to 
vienas vyriškis, koksai Krakeski, 
tapo užmuštas, o Jo, ypatų tapo 
sužeistų.

' Iš HERRIN,
12 d. spalių čia buvo paminėji

mui Kolumbo paroda, kurią pa- 
lengė savo garsiam vietaučiui čia- 
nykščiai italijonui.

7 d. spalių užsidegė butas Jurgio 
Pečiukaičio ir ugnis teip greitai 
platinosi, kad nespėjo niekę išnešti. 
Namai buvo apdrausti, tai nuosto
lius turėjo tik įnamiai.

6 d. spalių buvo susirinkimas 
L. S. S. 21 kuopos, kuriame raš
tininkas perskaitė atskaitą iš buvu
sių prakalbų. Pasirodė 10 dol. 
įplaukimų.

Pasibaigė čia byla už muštynes 
buvusias per Velykas, kuriose vie
ną lietuvį teip sumušė, kad jis 
net pas Abraomą nukeliavo. Ka
dangi sumuštasis pas mušėjus atė
jo, tai jie užsimokėjo tik teismo 
uždėtą bausmę. Byla atsiėjo apie 
800 dol. Adomaitis.

ILL.

IŠ SKRIAUDŽIŲ, 
Marijampolės pav.

Pas mus irgi laikai mainosi, tik 
liūdna, kad blogojon pusėn. Tie 
vaikinai, kurie prieš du — tris me
tus karštai griebėsi už knygų ir 
laikraščių, dabar taip lygiai karš
tai griebiasi už stiklelič.... O ką 
kiti — tai gėda ir sakyti: kiekvie
ną šventadienį galima matyti gir
tus, o dar taip ir nepraeina. Taip 
neperseniai vieną vaikiną (Brun- 
dzą) gerokai apkūlė, nuo ko tas 
gavo smegenų uždegimą ir pasi
mirė. Bet galima tikėtis, kad mu
sų jaunuomenė visgi prasiblaivys, 
visada taip nebus. J. Steponas.

IŠ GUDELIŲ, 
Marijampolės pav.

Neseniai žandarų viršininkas 
a t pyškėjo pas Kuprių k. A. Mo
tuzu j ieškoti jo sunaus. Neradęs 
namie pareikalavo atiduoti "Ko
vą”. Gavęs atsakymą, jog neturi, 
padarė kratą, pasiėmė po vieną 
numerį visų kokių tik rado laik
raščių (net kauniškės "Vienybės” 
nepaliko), apie 20 cenzūros leistų 
knygučių 
dangino.

pasakys: "O man kas galvoj! — 
tegu ant mano galvos ir kuolus 
tašo, by tik pakaušio neprakirs”.

Ne! udrijiečiai, — taip negerai! 
Per valsčiaus susirinkimus išdrįs
kime ir mokėkime tiems goldber- 
niams bumas uždaryti, kad keli 
rėksniai nepadarytų gėdos visam 
valsčiui. Stebėtinas daiktas. Pa
vasarį lengva buvo uždaryti kar- 
čiamas, o rudeniop..., mat kitur 
gėrybos pėdus leidžia, o pas mus 
taipgi leidžia.... ale tik per ger
klę.... tu man ir nepasipašink!

A! bučiau ir užmiršęs! Vietinis 
žydas nežinia iš kur sugriebė po
pierius, pavelijačius jam parda
vinėti ir šventadieniais. Žydas mat 
buklus (kytras), ale ir kiti ne
kvaili. Griežtai jo popieriams ne
įtikėta ir protokolu net pagrasinta. 
Žydas aprimo. Mat, protokolas 
turi didesnę galę negu tariama
sis pavelijimj®.

Visur, mat, reikia akylumo 
drąsos! Blaivusis.

(“šaltinis”).

DVARŲ LICITACIJOS.
Pirmą kartą bus šiose guberni

jose : Pskovo ir Minsko — lap
kričio 23 xi., Pskovo ir Vilniaus 
— lapkričio 24 d., Kauno ir Min
sko — 25 d. lapkričio, Vilniaus ir 
Vitebsko — lapkričio 26 d., Kauno 
ir Mogilevo — lapkr. 27 d., Vil
niaus ir Vitebsko — lapkr. 28 d., 
Kauno ir Gardino — gruodžio 1 
dieną.

Antrą kartą licituos Minsko, 
Pskovo ir Mogilevo gub. dvarui 
gruodžio 17 d., Vitebsko ir Vil
niaus — gruodžio 18 d., Kauno ir 
Gardino — gruodžio 19 dieną.

Dvarų ir jų savininkų vardai 
ir skolos didumas bus apskelbta 
“Prav. Viestn.” spalių 3 d., 
“Gub. Vied.” spal. 14 dieną, 
“Viestnik Finansov” ir "Novoje 
Vremia” lapkričio 2 dieną.

("V-tis”).

... AUKA UNIVERSITETUI.
Toronto*, O. ■ 'Nežinomas, pasi

slėpęs aukautojas padovanojo 
$150000 dol. Woostero universite
tui. Musų rengiamam universite
tui Vilniuje iki šiol nesurinkta nuo 
visų trijų milijonų lietuvių nei 
tūkstantis rublų.

Austin, Tix. Traukinys- Hous- 
ton & Texas Central gelžkelio, už
bėgęs ant degančio tilto, nupuolė. 
Prie to keturi pasažieriai likosi už
mušti, o daug tapo sužeistų.

GAISRAI.
Milvaukee, IPis. Mieste Ma- 

riminee, Mich., sudegė lentų plo
vykla Wells Lumber Co. Per tai 
200 darbininkų neteko darbo.

Iš HARRISBURG, ILL.
Lietuvių čia gyvena nemažas 

skaitlius; visi dirba anglių kasy
klose. Veik visi veltui galvas ne
šioja, keli tik iš jos naudojas, ar 
laikraštį, knygelę paskaito, daugu
ma gi yra bačkutės vedžiojama — 
kur ji, ten ir jie. Patėmitina, kad 
ir moterįs nori lygių tiesų prie 
bačkutės. Ant vienos sesijos tapo 
sužeistas V. Geraltauskas, paviz- 
dingo gyvenimo vaikinas, auka 
draugijos. Girtas anglas jį pašo
vė. Šovė jas suareštuotas. Ligo
nis gyja. Svajotojas.

Žmonių atėjo suviršum 30. 
miausiai buvo svarstoma apie at
lyginimą p. Pestininkienei už d 
bojimą lavono Adomaičio 
S. L. A. Sena tai istorija.

Mat 1907 m. rudenyje pasimirė 
narys S. L. A. Adomaitis. Vieti
nė kuopa paskyrė kelis žmonės būti 
prie lavono, terp , jų pateko ir p. 
Pestininkienė. Visiems lavono ser
gėtojams buvo žadėta užmokėti po 
3 dol. iš kuopos iždo. Vėliau p. 
Pestininkienė dažinojo, kad kitiems 
dviem sergėtojams užmokėjo, terp 
jų buvo net vienas neprigulintis 
prie S. L. A., ją gi aplenkė. 1 -Ta
da ir ji kuopos susirinkime 
reikalavo atlyginimo, arba sbgrą- 
žinimo į kuopos iždą ir aniem 
dviem išmokėtų pinigų. Per mi
tingą iš jos vien pasijuokė pirmi
ninkas p. Jonas Žvingila, Stebė
damasis. kad moteriškė drįsta rei
kalauti lygaus su vyrais atlygini
mo. Ji kas kuopos susirinkimas 
reikalavo atlyginimo, o pirrainin- 
kas tik tyčiojosi. Pagalios kuomet 
kuopos viršininkams nubodo klau
suti tolygių reikalavimų atlygini
mo — jie paskyrė komisiją išt\Ti- 
mui to dalyhco. Kamisįja, ar .tai 
tyčia, ar teip dėl sau žinomų prie
žasčių ėjo pis finansų sekr., o ne 
pas protokolų sekr., pas kurį ir 
yra visi dokumentai, 
nieko neištyrė. Per sekan
tį susirinkimą nutarė užmokėt. 
Nutarė, bet nemokėjo. Ir teip il
gai siuntinėjo žmonelę nuo Aino- 
šiaus pas Kaifošių, kol ir jai pri
truko kantrybės ir ji griežtai pa
reikalavo atlyginimo. Tuomd' 
kuopos pirmininkas, pasityčioda
mas iš jos, patarė jai pačiai išsi
rinkti komisiją, kuri peržitirėtų 
knygas. Šiuom kartu komisija 
nebuvo po slėgimu kuopos valdi
ninkų ir surado, kad ji sergėjp la- z 
voną ir kad jai reikią užmokėti 
teip kaip ir kitiems. Bet nepai
sant komisijos darodymų it fiudi- 
ninkų — jai nemokėjo. Taigi 
spalių 10 d. vėl tą dalyką perkrati- i 
nėjo, nes p. Pestininkienė reika- j

todėl

ir

-

IŠVIJO MEXIKONUS.
Los Angeles, C ai. Atsilankius 

čia prezidentui Taft sodjalistai su
rengė neprilankias jam demonstra
cijas. Demonstracijose dalyvavo 
ir šeši mcxikonai. Tuos tai suėmė 
ir išvežė per rubežių į Mexiką. 
Tai mat vis ženklai laisvės Ame
rikoj. K,.-

GEROS* ŠIRDIES PRĄSI2EN- 
- GELIS.

IVilkesbarre, Pa. Čia už žmog
žudystę likosi nužudytas Stanislo
vas Nazarko. Prieš nužudymą pas 
šerifą, atėjo prašyti leisti žudymui 
prisižiūrėti jo pati ir jos numy
lėtinis Nazarovski, su kuriuom ji 
apsives, kaip tik jos vyrą pakars. 
Nazarko sutiko, kad jo žudymui 
prisižiūrėtų pati ir jos numylėtinis, 
bet šerifas neleido. Reikia dar 
pridurti, kad Nazarko testamentu 
užrašė 1000 dol. savo pačiai ir 
savo tiesy palaikėj ui prie pačios.

Springfield, O. į Nuo negerai 
įtaisyto pečiaus užgimė gaisras 
Cartmell trioboj. Nuostolius gais
ro padarytus skaito ant 150000 
dol.

IŠ DARBO MOKO
Pereitą sanvartę Jungtiniuose 

valsčiuose buvo išviso 222 nusi- 
bankrutinimai, arba ant 19 dau
giau negu užpereitą. *

f Mieste Manillėj, ant Filipinų 
salų, streikuoja cigarų dirbėjai.

LIET0V1AI AMERIKOJ.

Al

ir keletą laiškų ir išsi- 
"Kovos” visgi nerado.

J. Steponas. PABĖGĘ JURININKAI. ‘
New York. Sugrįžo jau namon 

dalyvavę Hudson-Foultono iškil
mėse svetimų kraštų kariškieji lai
vai. Bet nevisi jurininkai sveti
mų kraštų grįžta namon: nuo an-

PASKENi*) GARLAIVYS.
Detroit, Mich. ; Netoli Point 

Pelee paskendo garlaivys George 
Stone. Iš buvusių ant jo žmonių, 
prigėrė penki įgulos tarnai ir vie
nas pasažierius.

STUDENTŲ SIAUSMAS.
N nu York.ip Studentai dviejų 

žemesniųjų kliasų New Yorko uni
versiteto iš dalies išnaikino esantį 
prie Cortland Parko hotelj Grove. 
Mat užgimė terp pačių studentų 
vaidai ir jie saito piktumą ant ho- 
telio išliejai.

WENDELL PHILLIPS HIGH 
SCHOOL CHICAGOJ LIETU
VIŲ MOKINIŲ GYVENIMAS

IŠ lietuvių, p-lė H Horodeckaitė 
1902 metuose pirmiausiai įstojo į 
Wendell Phillips High School. Ji 
pirma vadinosi South Division 
High School, bet miestui naują 
mokyklą pastačius ant 39tos ir 
Prairie avė., jai davė vardą Wen- 
ddl Phillips High School. šita 
High School lietuviškai sakant, 
gimnazija, yra viena iš didžiausių 
ir gražiausių. Yra joje 1800 mo
kinių. Wendell Phillips High 
School turi savo organą “Red and 
Black”, kuris išeidinėja kartą mė
nesyj. * Abelnai sakant, Wendell 
Phillips High School žinoma kai
po geriausia mokykla (gimnazija), 
nė vien Chicagoje, bet visoj šiau
rinėj Amerikoj.

Visokių tautų mokinių yra Wen- 
dell Phillips High Scool, yra ir 
lietuvių. Kaip sakiau p-lė M. 
Horodeckaitė pirmutinė lietuvė bu
vo šitoj gimnazijoj, bet šiuose me
tuose apleido ji mokyklą ir išvažia
vo į Roseland, III., ir Visų Šventų 
parapijos mokykloj užėmė moky
tojos Vietą. 1905 metuose įstojo 
į Wendell Phillips High Scooll 
Antanas TananeviČia. šiuose me
tuose jis apleido Wendell Phillips 
High SchooL “Katalikas” No. 42

Iš LEDFORD, ILL.
Kur šiandien nerastum lietuvių ? 

Gal tik ant šiaurinio poliaus. Kas 
metai jie traukia iš tėvynės kur 
akjs veda, kojos neša. Ir Ledfor- 
de yra nemažas jų būrelis. Dieną 
jie po žeme dirba ant duonos, va
kare nėra kur laiko praleisti, tad 
nestebėtina, jai bačkutė palinksmi
na porą valandų. Nors alaus čia 
neleista pardavinėti, bet alaus ga
lima gauti, kad tik pinigų butų. 
Taigi bačkutė viešpatauja Led- 
forde. Ar atsiras anarchistų ar re- 
publikonų nuverst sostą bačkutės, 
sunku jspėti, bet pasekmės pana
šių papročių apgailėtinos. Vardas 
lietuvių pažemintas akįse svetim
taučių, kurie lietuvį mulu laiko ir 
piktinas, jai jis kada nori savę 
žmogumi laikyti.

čia pernai vienas anglas nušovė 
nekaltai L. Bukauskį. Žmonės pa
norėjo teisybę surast, padavė teis
man, nemažai pinigų sumetė tiems 
patiems anglams, kad jie paskui 
išteisintų žmogžudį ir viešai iš
niekintų lietuvių vardą. Išvadino 
jie lietuvius anarchistais, girtuo
kliais, kuriems pripažinus tiesą, 
buk Amerikos įstatai butų paže
minti. Vietoj alaus, geriaus butų 
knygynėlį įsitaisyti, skaityti knyge
les, vietoj apie bačkutę tupinėti.

Svajotojas.

dalyką. Komisija prirodė, ką su
rado ir pripažino reikalingu, at
lyginti. Bet "jenerotai” į tai pa- ' 
žiurėjo savo akimis. Ir vėl pra
dėjo tyčiotis iš moteriškės. Pa
leidus per balsus, visi nubalsavo, 
nemokėti, nors protestavo komisi
ja, pati p. Pestininkienė ir kęletas 
kitų.

Užbaigus su S. L. A. kuopos rei
kalais, buvo susirinkimas Liet. Sū
nų draugijos, nes veik tie patįs, ką 
priguli prie S. L. A. kuopos, pri
guli ir prie L. S. Dr. Svarstė apie ( 
Susivienyjimą Pašelpinių Draugi
jų, imdami po punktą iš prisių
stos blankos nuo liglaikiųio Su
si vieny j imo komiteto. Susirinki
mas buvo labai triukšmingas. 
(Koks buvo, tas ne svarbu, Svar
besniu yra — ką svarstė ir ką nu
tarė? Asabiški gi besipykimai 
ypatų visuomenei ne rupi, todėl ir 
laikraščiui ne tinka. Red.). ^Dau
gelis, keikdami apleido svetainę, 
liko vos 10 ypatų. Pagalios,1 šeip- 
teip nusimalšino ir tapo padalytos 
popierelės balsavimui.

Dar turiu pridurti, kad apart 
sauvalės “jenerolų”, tose draugi
jose yra net nepageidaujami r.“iš
mintingesni” už “jenerolus” nariais 
Teip, pavyzdin, vasario mėn. šJ 
m. iš S.L.A. kuopos tapo šmestas) 
K. Snuolis, drįsęs protestuoti prieš/ 
sauvalę ir parašęs žinutę į “Tė-S 
vynę” kuri nepatiko valdžiai.

Pranas Siūlelis.

. į

dar-

1 DABRA VALĖS, 
Naumiesčio pav.

Iš

AMERIKONŲ SKAITLIUS 
NESIDAUGINA.

Sulyg žmįųč surinktų profeso
riaus Columbia universiteto Fran
ko H. čildih, ■ tūlose Jungtinių 
Valstijų valstijose, paveikslan Ver- 
monte, gema dar mažesnis vaikų 
nuošimtis, negu Prancūzijoj. Su 
tiek vaikų, kiek jų gema tikrų 
amerikonų šeimynose, negalima 
tikrų amerikonų veislės užlaikyti; 
gyventojų skaitlius dauginasi tik 
per ateivystę. Kad amerikonų rasą 
galima būt užlaikyti, reikia, kad garsina, buk Ant. TananeviČia pa- 
kiekviena amerikoniška šeimyna 

i po ketvertą vai- 
ja vos po dt».

baigė Wendell Phillips High 
SchooL Tai ne tiesa: da nei vie
nas lietuvis nepabaigė Wendell

Iš SPRINGFIELD, ILL.
Spalių 1 d. prasidėjo čionai, 

kaip lietuviai vadina “ferai” ir tę
sėsi iki spalių. 9 d. Per tą visą lai
ką į Springfieldą atsilankė arti 
200 tūkstančių žmonių. Galima 
buvo pamatyti daug ką gero, ypač 
daug buvo gyvulių ir javų visokių 
rųšių.

Į rudenį ir darbai Springfielde 
pasitaisė, — visos mainos jau dir
ba, o veik visą vasarą buvo su
stoję. Bet važiuoti iš kitur į 
Springfieldą nepatariu, nes čia 
ant vietos buvo daug bedarbių, ir 
vasaros laike išvažiavę, dabar vėl 
grįžta.

Liet. Sūnų Draugija rengia pa
minėjimą 40 metų imigracijos su
katu vi ų, prie to paminėjimo prisi
deda ir kitos draugijos?

,XO d. spalių atsibuvo bertaininis 
S. L. A. kuopos susirinkimas.

* IŠ GARY, IND.i
Lietuvių čia gyvena apie 20 šei 

mynų. Dirba jie geležiniuose fa 
brikuose, hoteliuose ir mėsinyčiose. 
Vienas turi gertuvę, o kitas tąiko-l
si uždėti drapanų ir mėsos parda-/ 
vykią. Čionai 15 d. rugsėjo susi-1 
tvėrė Kliubas vardu Lietuvių Ūkė-i 
sų Kliubas. Iš karto prisirašė 321 
nariai. Mokame po 10 centų mė-> 
nesyj. |

Nors čia smuklės uždarytos, bet j 
mažai yra prižiūrėtos. Einant ge- j 
rai darbams žmones nežiūri 
tymo, gavę algas važiuoji į smu- v 
kle« • tolimesnius miestelius. C1 
nai daugelis turi apsipirkę 
ant išmokesčio. 7. Budgin.

skai-7 .

Cio-M 
lotus V

Iš BROOKLYN, N. Y.
Lietuvių Gimnastikų Kliubas su- 

drutinęs savo jiegas, pradeda dar- 
buoties. Susirinkimuose nutarta 
įsteigti savo namą, kuriame talpin- 
sis knygynas, bus vieta paskai
toms, kambarys ginmastikams ir 
mokykla. Butų labai gerai, kad 
tas Kliubo nutarimas butų* įkūny
tas. O padaryt tą nebūtų sunkuĄ 
jeigu tik visi lietuviai su noru 
prisidėtų, kad visi darbuotųsi. Juk

1 .. ... , 1 »

*
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uodegos, turinti vaiš- 
tašką miglotinės ma- 

Paskui pradėjo dą-
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mė- 
va- 
bus

savo įstatuose 
šelpti “genija- 

“atsižymėju- 
kaip daugelis

lengvai įgijamas 
“garsių’)’ veikėjų, 
peri ankšti įgytas 
mažina r žmogaus

ne- 
lai- 
ko- 
ra-

S. S.
Lošė
Ar-

kurie ją sykį buvo 
jau išmirę, šiteipos 

skleidusi baimę meta- 
metašimčiui, kol E.

šios 
jis 
m. 
Ži-

talentai”, “at-

žinoma ir tai 
tar- 

stovinčio:užtarytoju ? v ‘ ’ 
» Žemaičių Antanas.

tūkstančius; jei jų nors trečia da- gus išsikasa iš vargo, tai jie visi 
lis prigulėtų į Kliubą, lengvai ga-ljį apspinta draugiškai, siūlo jam 

dima būt įsteigti didžiausią namą, 
Air galima būt įrengti, ir sceną 
Jeatrališkiems perstatytams. Tas 
mums būtinai reikalingas, nes mes 
dabar, norėdami pastatyti ant sce
nos mažiausią veikalėlį, ne galime 
surasti atsakančios vietos, o ką 
bešnekėti apie tokius veikalus kaip 
Živilė, Keistutis, Mindaugis, Or
leano Mergelė, kuriems reikia ne 
mažos scenos. Taigi Brooklyno 
lietuviai sukruskite, ateikite ir pri- 

’ sidėkite prie to darbo, padėkitė
- įvykdinti tą teip kiltą sumanymą.

Gimnastikų Kliubo nariai mita^ mainiąi ? Ąr ne puikus vargdienių 
rė. kad kiekvienas narys iki nąujų 
metų įmokėtų namo pirkimui į<fi 
Kliubo kasą po 10 dol., daugelis 

• prižadėjo įmokėti po 50 dol. Vė
liau tuos pinigus Kliubas skolin
tojams sugražįs. Narių Kliubas 
šiuom tarpu turi apie 90.

Pradžia puiki; galima tikėtiesi, 
kad sėjama sėkla išduos gerus vai
sius. Gimnastikų Kliubas yra be 
partyviškas, į jį gali prigulėti vi
sokių pažiūrų žmonės, ir Kliu- 
be niekas neturi tiesos viens kito 
tikybos žiūrėti. Kliubas užsiima 
vien tautos reikalais. Mokestis 
norintiems Kliuban pastoti.: įstoji
mo 50c., mėnesinės 25c., arba me
tams $3.00. Susirinkimus Lietu
vių Gimnastikų Kliubas laiko kas 
sanvaitė, seredomis, 8 valandą va
kare p. Draugelio svetainėje pn. 
73 Grand st., Brooklyne.

g Ramanauskas.

78 kuopa S. L. A., kartu S. 
Daukanto Dramatiška draugija su
tarė statyti ant scenos Živilę. Pra
dėta mokytiesi. Bus perstatyta 
apie kalėdas ar užgavėnes. Var
gas vien, kad ne galima gauti at
sakančios svetainės, 
kitoki trukdymai.

Nors dailė nieko 
su partijoms, bet 
kvailių, kurie įkalbinėja, buk nėra 
nė jokios naudos iš tautiškumo ir 
tautiškų darbų, geresnis, girdi, terp- 
tautiškumas ir terptautiški veikalai, 
(tie, teip kalbanti, turbut, tiek iš- 

' mano apie terptautiškumą, kiek ir
- apie tautiškumą. Su tokiais ne 

verta ginčytiesi. Red.).
Kaip girdėti, Brooklyne jau įsi

kūrė Aušros draugijos konkuren
to — Paskolos Ratelio kuopa, ku
ri šelps besimokinančius revoliuci- 
jonierius. Moksleivius apskritai 
šelpia Aušros draugija, todėl ją 
reiktų remti ir jos pakaktų. Mok
sleiviais rūpinasi Aušros draugija. 
Tai kam jai reikalingas konkuren
tas? (Konkurencija visuomenės 
reikalams ne kenkia. Konkurenci
ja sukrutinimui miegančių draugi
jų net reikalinga. Red.).\ Argi 
ne geriaus butų visiems bendromis 
spėkomis imties už darbo, o ne 
skirstyties (Gal butų geriau 
veikti bendrai, bet kągi daryti, jei 
mes bendrai veikti ne mokame. 
Red.). Pasiskirstę į partijas 
nieko ne galėsime nuveikti, 
voj gi veikdami, galime ir 
kiaušius darbus atlikti. Tad 
skirstyties? Mat dabar terp 
daugelis serga terptautiškumo li
ga.

Susitvėrė čia nauja draugija 
Lįpudies mokykla. Ji, kaip girdėti 
užsiims rengimu lekcijų ir refera
tų. Draugija gera, tik įstabu, ko
dėl ji nauja? Juk tokiu darbu už- 
simdavę ir Progreso Ratelis, kuris 
poras rrfctų atgal su socijalistais 

t už plaukų tąsėsi, o dabar tos 
čios, besitąsusios ypatos naują 
eria, o senąją griauja. Kam 
ikia griauti tą, kas vakar sutver- 
, o tverti naujas tokias pat tik 

vardu užvadintas ?
Dalis čianykščių lietuvių ypač 
XIV seimo išrinktoji komisija 

i interesuojasi, ateivių pagel-
Žinoma, reikia rupintiesi at- 

iakančiais Amerikon musų bro-
Musų visuomenė turėtų at

kreipti atidą ant musų ateivių, tu
pėtų paremti tą darbą, o jau visi 
tino, kad kiekvienas viešas darbas 
eikalauja dotiario, tai ir aprupi- 

tinfas ateivių be doliarių apsieiti 
■/gali. Ateivių aprūpinimo rei
kalais, kaip tai daro švedai ir ho- 
landiečiai, turėtų rupintiesi lietu
viškos parapijos, kunigai ir S. L. 
R. K. (turėtų tuom rupintiesi 
isi, ne vien tie. Red.), nes su- 
likomieji ant EIlis Island yra die- 

I ©baimingi katalikai. Teipgi tuo- 
ai turėtų rupintiesi ir socjalistai, 
kurie savę vadina nelaimingųjų už
tarėjais. Bet ištikro pasirodo, kad 

lateiviais nesirūpina nė karšti ka
talikai, nė žadanti tįsiems laimę 
(socjalstai, viskas suverčiama ant 
sprando bedievių^šliuptamių, bur
žujų, tautiečių. Kiti, 

[tos vadovai ant pilvų 
l rinėrę ramiai sau sėdi.

sų kunigai, parodė žmonelėms sa
vo nagus. Per pamokslus prade
da neapikantą sėti, siundyti vienus 
ant kitų. Paskutiniame pamoksle 
pasakė, jog nenori, kad socijalistai 
į bažnyčią vaikščiotų, nes jie, gir
di, išpažintin neina. Bandė sau 

: nuo kiek
vieno parapijono po vieną doliarį 
tiesiog iš kompanijos ofiso, nu
traukiant jį nuo darbininkų uždar
bio, bet kompanija ne leido.

Dabar parapija turi vargoninin
ką lietuvį, bet tas, turbut kunigui 
įsakius, pradėjo suplikacijas len
kiškai giedot nežinia keno naudai. 
Tas vienok parapijonams nepatiko. 
Parapijonai per savo delegatus pa
reikalavo sustabdymo lenkiškų 
giesmių. Dabar lenkiškai gieda 
kas antras nedėldienis. Atsiradus 
naujam vargonininkui, likosi ati
daryta ir mokykla, kurioje mokina 
lygiai lenkų, kaip ir lietuvių vai- 

Nežinia, ar lenkučius išmo- 
Praeivis.

savo draugiškumą, bet būvant jam 
nelaimėj, apie jį nesirūpina. Argi 
tai ne veidmainystė? Vieni savę 
garsina dūšių gelbėtojais, antri 
vargdienių darbininkų užtarytojais.
Bet kada žmogus šaukias pagel- Į padidinti algą paimant 
bos, tąsyk jie visi atsisuka užpa- ™ .,1
kaliu, kad ne girdėti dejavimų ir 
tyli sau ausis suglaudę. S. L. A. 
24 seimas ateivių reikalui pasky
rė 200 doliarių, o S. L. R. K. A. 
ir L. S. S.< A. nei cento, tartum 
apie reikalą šdlpimo, ateivių pei 
negirdėjo! Ar tai ne' puikus veid-

16 <t. spalių, vakare*. L. 
19 kuopa surėngė teatrą. 
Jasukaičio Alkani Žmonės, 
tistai-mėgėjai sulošė neblogiausiai;
toliau tie artistai gal pripras lošt 
gana puikiai

Svarbiausia rolė buvo jaunos 
merginos Agnieškos. Tą rolę mu- 
sų~lošėja atliko kuo gražiausiai. 
Žmonių buvo pilna svetainė, galėjo 
būt arti 400 ypatų. Matyt musų 
žmoneliai pageidauja teatrų, susi
rinkimų, prelekcijų, prakalbų. Tu
rėtų Brooklyno inteligentai užga
nėdinti žmones..

Po teatrui vietinis choras, veda
mas p. Bukšnaičio, padainavo porą 
dainų, kaip tai: “Sunku gyven- 

nenusisekė, geriaus butų bu- 
kad tos dainos nebūtų daina- 
“Linelius roviau” neblogiau- 

padainavo, per ką publika iš-

vę, 
vę. 
šiai 
šaukė antru sykiu padainuoti. Ne
pasisekimą pirmos dainos p. Bukš- 
naitis paaiškino publikai, prisipa
žindamas prie kaltės. P. J. Kido- 
lius dainavo solo, bet tas publiką 
neteip interesavo, nes lietuviai ne
pratę prie tokių dainų.

Teatra pertraukose ir jam pasibai
gus lietuviai muzikantai griežė 
marselietę ir šokius, o jaunimas 
šoko. Pirmiaus socijalistai savo 
baliams imdavo muzikantus žyde
lius ar vokiečius,' bet šįmet paėmė 
lietuvius. Skruzde.

LAIKAS JAU BUTŲ IŠMOKTI 
ŽMOGIŠKIAU ELGTIS!

Perskaitę Dr. J. Šliupo pasiskun
dimą, tilpusį “Lietuvos” No. 42, 
kuriame parodyta kaip negražiai 
su juom pasielgė Komitetas pe
rengto 40-metinio Lietuvių Imi
gracijos apvaikščiojimo, Plymouthe. 
Pa., didelei nusistebėjome, kad 
šiuose XXto šimtmečio laikuose, 
žmonims pakilus ant augščiausio 
civilizacijos laipsnio, dar atsiran
da žmonės nepažįstanti nė ele
mentariškų mandagumo taisyklių.

Jeigu Dr. šliupo ypata, ar jo 
nuomonės yra kam nors priešin
gos tai nereikėjo jo kviesti. Pasi
kvietus kalbėtoją, atsakyti jam, 
kad nesikištų, gali tik žemiausios 
kilties žmonės. Teip pasielgęs Ko
mitetas pažemina ne užkviestąjį 
daktarą šliupą, bet pats savę išsi
statė ant juoko ir paniekos akyse 
lietuviškos visuomenės.

Lietuvių Inteligentų Ratelis 
Chicago, III.

ir “atsižymėjusius”, ar “pagarsė
jusius”, nes tokių labai daug pas 
mus.

Pagalios labai nesmagiai jaučia
si moksleiviai jieškanti paskolos 
ar pešelpos tose draugijose, kurios, 
sulyg įstatų, šelpia tik “genijališ- 
kus”, “talentuotus”, “atsižymėju
sius”, nes juk turi prisipažinti to
kiais esą. O tas gal ne vieną ir 
vertą pašelpos sulaiko nuo besikrei- 
pimo į draugiją.

Skyrimui pašclpų reiktų surasti 
tinkamesnis kriteriumas.

P. Mikulis.

IS PITTSTON, PA. .
Rugsėjo- 29 d. buvo čia ap

vaikščiotas paminėjimas keturios 
dešimties m etų sukaktuvių lietuvių 
emigracijos. Buvo kalbos ir de- 
kilamacijos. ‘ Kalbėjo kun. J. Ži- 
lihskis iš So. Boston, Mass. Tema 
kalbos buvo: “Lietuvių emigracija 
ir jos priežastįs”. Kas privertė 
mūsiškius kelaiuti į svetimus kraš
tus ? Vargas. Kodėl lietuviai 
pradėjo Amerikon keliauti vėliau 
negu kitos tautos? Kalbėtojas 
kaipo priežastį paminėjo ano laiko 
baudžiavą. Lietuviai su kunu ir 
dvasia prigulėjo ponams, o ponai 
su savo baudžiauninkais elgėsi kaip 
jie norėjo: jei baudžiauninkas 
prasišalindavo į užsienį, į Prusus 
ir tapo susektas, sugautas, tokį 
drąsuolį parvarydavo atgal į Lie
tuvą ir jis gaudavo nuo pono šimtą 
bizūnų. Tarpuose kalbos buvo 
rinktos aukos mokslo vadovėlių iš
leidimui. Surinkta $43.50. Gir
dėjau tūlus žmonis kalbant, buk 
kun. Žilinskas, po priedanga 
mokslo, renka aukas išleidimui ka
tekizmo; kuris busiąs reikalingu 
įrengus lietuviškų seserų vienuo
lyną. Kiek tame tiesos, negaliu 
pasakyti.

• Rugsėjo 30 d. panašaus apvaikš- 
čiojimas buvo Plymouthe, Pa. 
Kalbėtojai buvo užkviesti: kun. J. 
Žilinskas ir Dr. J šliupas, “šliu
pas, tas musų ėdikas. Jei šliu
pas kalbės, tai mes apvaikščiojime 
nedalyvausim”, sušuko vienas lie
tuviškas kunigėlis.

Kunigi; buvo keliolikas, o šliu
pas tik vienas. Nors Šliupas pri
buvo susirinkiman, bet kunigai 
kalbėti neleido, bijojo 1 Vieto
je Dr. Šliupo, kalbėjo anglai j>oli- 
tikieriai demokratai -ir republiko- 
nai. Kiekvienas gyrė save ir savo 
partiją. Argi pritinka kunigė
liams lietuvių tautiškus apvaikš- 
čiojimus panaudoti politikai, poli- 
tUcierių partijoms I Gaila ir gė
da 1 Kalnavertū.

IS DU BOIS, PA.
“Darbo dienoj” čia, teip kaip ir 

kitur, buvo didelės parodos, ku
riose dalyvavo apie 1000 žmonių, 
sąnarių visokių unijų. Buvo ve
žami ir nešami visoki parašai ir 
paveikslai. Buvo ženklai kalna
kasių, dirbančių valgomų daiktų 
sankrose, bet tik citrinos buvo 
žmonėms dalinamos.

Čia neseniai vieton kunigo Su- 
kevičiaus parėjo kun. J. Abromai
tis iš Homestead, Pa. Iš ,syk nau
jas kunigėlis pasirodė geras, bet 
ne ilgai trakas, kaip paprastai mu-

KAS IR KAIP REMIA LIETU
VIUS MOKSLEIVIUS?

Da pradžioj tautos atbudimo, 
kuomet da spauda buvo uždrau
sta, susitvėrė kuopelė moterų, ku
rios pastatė sau tikslu šelpti moks- 
lan einančią jaunuomenę. Buvo 
duotas tai kuopelei labai atsakan
tis vardas — “Žiburėlis”. Kapi
talas kuopelės buvo nedidelis, su
sidėdavo iš narių mokesčių, po 5 
rub. į metus, įplaukdavo kiek iš 
taisomų lioterijų, vakarėlių, par
davinėjimo savo laidos atvirų 
laiškelių, ir aukų. “Žiburėlis” tuo 
laiko vos 2—3 teįstengdavo su
šelpti. Spaudą išgavus, laisvės 
laikams prasidėjus, “Žiburėlio” 
draugija tapo legalizuota ir. Vil
niaus general-gubernatoriaus pa
tvirtinta. Prasidėjo kiek gyvesnis 
draugijos veikimas, biudžetas pa
didėjo, ir dabar kasmet “Žiburė
lis” suteikia iki 10 žmonių ar tai 
stipendiją ar vienkartinę pašelpą. 
Bepartijinė, su taip puikia praeik 
čia, taip augštą tiklą pasistačiu
si, —draugija beabėjo turi puikią 
ateitį, prasiplatįs, liks populiariška.- 
Jau ir dabar matome, kad įvairiose 
Lietuvos vietose lošiami “Žiburė
lio” naudai spektakliai. M Tik bai
mė ima, kad valdžia jos neuždary
tų, kaip jau daugelį draugijų už
darė.

Apart “Žiburėlio”, Lietuvoj yra 
da ir “Motinėlė”, kunigų įsteigta 
ir remiama, ji išduoda pašelpą tik 
tiems, kurie pasižada atvirai ne
eiti prieš tikėjimą. “Motinėlė” 
mažesniam žmonių skaitliui duoda 
pašelpą.

Be minėtų draugijų yra da pa
čių studentų draugijos, kurios sta
to sau tikslu ir savitarpinę pašelpą. 
Tokios draugijos yra: Peterburge. 
Maskvoj, Dorpate. Apart narių 
mokesčių, draugijos didina savo 
biudžetą ir vakarų taisymu. Ne 
daug teįstengia pagelbėti tos stu
dentų draugijos, bet sunkiausiame 
padėjime visgi gali vienam kitam 
suteikti paskolą nuo 10 iki 40 
rublių.

Visos augščiau minėtos draugi
jos, ką surenka, tą ir išleidžia, ne
judinamojo kapitalo neturi. Re
gis turėtų kasmet biudžetas tų 
draugijų augti, juk gi skolininkai 
ir stipendijatai baigia mokslus, 
reiktų tikėtis, kad visi pirmučiau
sia atsilygina skolas draugijoms, 
nes tų pinigų laukia didžiausiame 
varge besimokinantieji. Bet kaip 
pasirodo, ne taip ėsajna.

Studentų draugijos jau dveji 
metai primena skolininkams, kurių 
net dabartinių adresų nebežino, 
kad atsilygintų. Bet šiltose viete
lėse nutūpusiems inteligentams ma-

žai
mas apskelbti jų pavardes, jei ne- 
atsilygįs. Ir kaip gi5visi buvome 
nustebę, kuomet Maskvos studen
tų draugija apskelbė skolininkų 
pavardės; pasirodė jtktarpe ne tik 
tolimose gubernijose, apsigyvenę, 
bet daugelis jų čia Lietuvoj gyve
na, veikia, ir negalinta" sakyti, kad 
gailėtų skatiko visuomenės reika
lams; neatidavinlą daugiausia ke
leto desėtkų rublių skolos studen
tų draugijai galima aiškinti ne kuo 
kitu kaip tik grynai lietuvišku ne
rangumu ir apsileidimu, pamirši
mu paimtų pareigų.

“Žiburėlis” nors jau seniai gy
vuoja, nors jau daugelis jo stipen- 
dijatų pabaigė mokslus. ir dabar 
tūli užima ir visai sočias vietas, 
tačiaus draugija nuo ne daugelio 
susilaukia gražinimo skolos, o ką 
jau bekalbėti apie rėmimą drau
gijos.

Be paminėtų Lietuvos draugijų 
yra Amerikoj “Aušra” ir paskuti
niu taiku susitveręs “Moksleivių 
Paskolos Ratelis”.

Ar daugeliui “Aušra” suteikia 
paskolą, tuo tarpu nežinau, ar pa- 
baigusiejie mokslą “Aušros” sko
lininkai grąžina pinigus, irgi ne
žinau (sugrąžino du. Red.), ta
čiaus sprendžiant pagal žinias, ku
rios pakliūva spaudon, ir atsimi
nus, kaip daug pinigų amerikiečiai 
išleidžia visuomenės reikalams ir 
kaip pas juos pageidaujami bai- 
gusiejie mokslus, galima butų lauk
ti didesnio ir platesnio moksleivių 
rėmimo draugijų išsjpletojimo.

Dėlkogi moksleivių 
draugijos taip palengva 
Prigulėtų gi, kraštui, kurs 
budo, kurs laisvių taiku
kaip reikalingi yra mokslo vyrai, 
rupinties einančiais mokslus, kad 
jie galėtų atlikti savo darbą ir pri
sirengtų prie busiančio veikimo. 
Tiesa, pačioj Lietuvoj to ųegalima 
plačiai daryti, viena — ten yra 
jeibės kitų reikalų, o kita — nuo
lat reikia bijoti, kad valdžia ne už
darytų pradėjusią plačiai veikti 
draugiją. Neseniai, padekim, Ska- 
lonas uždengė lenkų draugiją “To- 
warzystwo wpisow szlčolnyėh”, ku
ri už gana didelį skaitlių mokslei
vių, lankančių privatines lenkų gim
nazijas, mokestį už" mokslą užmo
kėdavo; be to, draugija suteikdavo 
stipendijas apie 40 žmonių besi
mokinančių užsienio universitetuo
se. Vienu plunksnos pabriežimu 
draugijos dienos liko pertrauktos 
neva už tai, kad ii rėmė privatines 
(pridursiu valdžios patvirtintas) 
lenkų gimnazijas. Amerikoj to 
nereikia bijoties ir moksleivių rė
mimo draugija galėtų geriau gy
vuoti negu dabar. •

Visos draugijos 
turi įrašę pareigą: 
liškus", “talentus”, 
sius”. Bet matant, 
tais gražiais vardais apskrikštytų 
stipendijatų paskui užmiršta drau
gijos, savo sulyg visuomenės pa
reigas, reikia abejoti, ar stipendija
tų išrinkimas visados pavyksta.

Žinoma, aš nenoriu kaltinti drau
gijas, buk jos nebešališkos, buk 
jos remiasi partyviškumu ar kuo 
kitu. Bet mano nuomonė, minėti 
epitetai: "genijai”, 
sižymėjusieji” ir tt, — moksleivių 
rėmimo draugijų įstatuose visai 
bereikalingi. Ilgai* prireikia laukti 
genijų, retai jie gema, o jeigu 
kalbėti jau apie talentus, tai be
veik kiekvieną žmogų galima pa
vadinti “talentu”, nes vis pas jį 
rasime kokią nors ypatybę, kuri 
bus labiau išlavinta negu pas ki
tus žmonės. “Atsižymėti” gi pas 
mus labai lengva, Užtenka parašyti 
kokią nors apysaką, eilių rinkinėlį 
ir jau ėsi — “muaų” “garsus” 
“rašėjas”, “poetas”;., užtenka pa
siųsti dailės parodon keletą pa
veikslų ir jau — “tfiusųi*dailinin
kas”. Taip pat 
vardas “musų”

Bet lengvai ir 
vardas ir 
i št va rūmą, 
vietoj to, 
kas kitų 
“tverti”.

DANGAUS STEBUKLAI 
PARGRYŽTA.

Halleyo kometa, kuri pasirodė 
ant dangaus apskaitytu laiku, yra 
įdomi tuomi, kad jos betaisykliniai 
perijodiškieji apsilankymai yra ga
lutinai prirodyti, šitam dangiš
kam kunui ima apie 77 metai at
likti savo ilgą kelionę aplink sau
lę, kuriuo daiku ji nuskrieja už to
limiausios planetos orbitos. Pas
kutiniu kartu ji aplankė mus lap- 
krityj, 1838 m., ir mes jos vėl 
matysime iki 1987 m. Tikras 
kas nėra pasakomas, kadanki 
metai nėra leista eiti savo keliu
miai; ji yra traukiama tai vie
non, tai kiton pusėn ir jos grei
tumas gali būti didesnis ar Ma
žesnis, žiūrint pagal planetų pri
traukimą, arti kurių ji nuskrieja 
savo ilgoj kelionėj.
turi vardą Edmundo Halleyo, an
glų žvaigždininko, kuris 1682 m., 
būdamas tik 26 metų amžiaus, ją 
tardė ir priparodė josios perijo- 
diškumą. T. M. Raųlein apie ši
tą kometą savo straipsnyje aprašo 
teip:

“Daugelis žmonių matė šitą ko
metą, aplankiančią. mus kas 76.8 
metai po kelis mėnesius ir paskui 
nuskriejančią į patį musų saulinio 
taislo kraštą — anapus Neptūno 
orbitos — pilnai 3.220.000.000 my
lių atstu nuo mųsl Žinoma, žmo
nės nežinojo, jog kometa yra že
mes kaip ir sesuo, jog abidvi tos 
pačios motinos — saulės vaikai. 
Viskas, ką jie numanė, tai tiek, 
kad stebuklingoji žvaigždė su kar
do pavidalo vuodega gražiai, bet 
grūmojančiai kabojo viršuj že
mės; kad ji atėjo nežinia iškur 
ir pranyko nežinia kur, pridirbusi 
i^gąsties ir baimės. Kartas po 
kartui ji rodėsi, po 76 metų savo 
nebuvimo ir tokiu budu jai antru 
syk ant dangaus pasirodžius, kuo
ne visi tie, 
matę, buvo 
ji nesiliovė 
šimtis po
Halley ne atidengė paslaptį ir pa
statė ją į jai tinkamą vietą terp 
saulės šeimynos narių. Jis, teip 
sakant, stovėjo ant kometos uo
degos ir darė jos orbitos išlankos 
apskaitas, 
Jis paėmė 
lyzavo jų 
užeidamas
— turėjusios tolygią išlanką, grei
tį ir abelnus 1682 m. planetos gai
valus. Halley nusistebėjo. Jis 
skaitė toliau ir užėjo ant 1531 m. 
kometos, kur jis vėl atrado tuos 
pačius gaivalus. Tąsyk jis žengė 
drąsų žingsnį, kuris ant visados 
pastatė jo vardą į didžiausių 
dienos žvaigždininkų eilę — 
nupranašavo didžiosios 1682 
planetos sugryžimą 1758 m.
nodamas tikrai, kad nesulauksiąs 
to laiko, jis šiteip pasakė Europos 
mokslininkams, “Ir jei ji ištikro 
pasirodys, nepamirškite, jog tai 
buvo anglas, kuris pirmas nuspėjo 
kokios nors kometos sugryžimą”.

“Halley pasimirė šešiolika metų 
anksčiau išskaityto laiko planetos 
apsireiškimui, pavadintos jo var
du, bet šitam laikui atėjus žvaigž- 
dininkai ir matematikai užsidavė 
didžiųjų planetų kliūčių apskaitymu 
ir atėjo prie nuomonės, kad Sa
turnas sulaiko kometos judėjimą 
ant 100 dienų, o Jupiteris ant 518 
dienų, viso ant 618 dienų, skaitant 
greitį, tolį ir saulės pritraukimą. 
Clairant, garsusis matematikas, 
paskyrė šitą datą bal. 13, 1759 m., 
imdamas vieną mėnesį kaipo ga
limą klaidą. Kometa ištikro — 
perėjo savo saulratį — savo orbi
tos arčiausią nuo saulės tašką — 
kovo 12, 1759 Tai buvo pir
mutinis veizdus prirodymas, jog 
kometos — ar bent tūlos jų, ištikro 
priklauso saulės sistemai.

Sunku šiądien suprasti tas 
žvaigždininkų -užsidegimas ir 
džiaugsmas dėl šitos žmogaus 
mąsties pergalės, šimtai garsiųjų 
matematikų ir žvaigždininkų pra
dėjo apskaitinėti kometas ir persiti
krino, kad daugybė jų buvo pe- 
rijodiškomis, devynios jų skrieja

liaurai 
atpratinai nuo darbo, 
kad mokytis, sužinoti 

padaryta, pradeda pats 
Stato savę, žinoma,

pats, augščiau kitų,' kokių raštuose 
ir prakalbose ne garbina. Jei visi 
kuriems yra duodama pašelpa, bu
tų tikrai genijai, talentai, tai mes 
gal turėtume savo eilėse daugiau 
talentų negu kas nors kitas; bet 
praeina keli metai fr visi šelpia- 
miejie ir išgirtiejie lieka paprastais 
žmonėmis: “genijų” nematyti, “ta
lentai” aptemsta, “atsižymėjusieji”,

1 įsimaišo į pulką kitų ir pranyksta 
minioj. Liūdnas dalykas, bet taip 
yra.

į Taigi moksleivių rėmimo drau- 
, gijoms nėra reikalo afišuotis savo 

įstatuose, kad šelps “genijus”, “ta
lentus”, nes jų negalima pažinti,|vidui Saturno orbitos”.

Rauleino šitos didėsės kometos rado naują būdą augalų atmainų 
apsilankymo aprašymas, įvykusio pagimdymui. Jis, savo straipsnyje, 
spal. 2, 1835 m- yra įdomus kaipo tilpusiame laikraštyje “The Popu- 

lar Science Monthly” sako, kad 
sukeršavus dvi augalų atmainas^aų- 
nama visiškai nauja atmaina. Jei 
gimdomosios atmainos yra lauki
nės, tai pagimdytoji gali apturėti 
didesnę- gyvybę ir tokiu budu au
gintas gali išstumti. Jis mano, 
kad šitas tankiai gali būti atmainų 
pradžia, o ne lygšiol laikomoji ko
va už būvį. Reikia ^pasakyti, kari 
taip vadinamoji stebuklauogių at
maina (tai ne Burbanko surasta, 
teorija, ji 
koma ypač sodauninkų 
pe gyvūnų atmainos 
tolimesnėj giminystoj ne išduoda 
naujos atmainos, nes vaikai buv.a 
nevaisingi. Red.). Burbanko 
šituo budu išgauta buvo kritikuo
jama kaipo panaši vienai savo tė- 
vinių veislių. Atsaky<knnas į tą 
p. Burbank sako, kad abelnai pa
rinkimas, kuris paseka pasekmin
gą sukeršavimą, yra svarbesnis ne
gu patsai sukiršavimas. Jo patitįs 
žodžiais tarus:

"Augalų auklėjimas turi būti 
vedamas teip lygiai kaip narna sta
tyba. Tam tikri augalai turi buri 
dedama atsargiai rengiamam sut- 
varui; tįnkamas medžiagas dorai 
suradus, jos reikia gerai sudėti į 
joms tinkamą tvarką ir vietą. Jo
kis užsiėmimas nereikalauja tokiois 
akilybės, įjuoregybės ir mokėji
mo kaip moksliškasis augalų ir- 
gyvulių adklėjimas.

“Kaip augščiau nurodyta, pirmo
ji po sukeršavimui karta papra
stai yra maždaug pilnu abiejų tė
vų visų pobūdžių sąmįšliu; netik 
matomieji pobūdžiai, bet ir be
galinis nematomųjų skaitlius yra 
perimama ir sužeidžiama busima
sis ainių pobūdis bei likimas, tan
kiai padarant kitaip neišaiškina
mas, teip vadinamas, permainas,, 
peršokimus, ar iškrypimus, kurių 
parinkimas ir išlaikymas naujiems 
augalų tveralams duoda jų pato
gias išvaizdas ir tankiai neįkaino
jamas vertybes, kaip BurbankinėS 
bulvės, išgautos trisdešimts šeši 
metai atgal ir dabar vakarų pa
kraščių kuone išimhtinai apginamos 
(14 milijonų bušelių kas metas, 
neskaitant didelės daugybės augi
namų rytinėse Jungtinių Valsčių 
dalyse ir kitose šalyse), arba Bartt- 
lėto kriaušės, Babuino obuoliai 
ir

nurodymas to, ką mes galime 
išvysti, jai prisiartinus prie mus 
arčiausiai. Jis sako:

“Jei paprastas žmogus -butų pa
matęs šitą kometą terp rugpiučio 
20 d. ir spal. 2, 1835 m., tai jis 
nebūtų sakęs, kad tai ji pati, nes 
ji pasirodė 
pavidale be 
kios šviesos 
sos viduryj.
rytis uodega ir augo teip greitai, 
kad 15 d. to paties mėnesio ištyso 
pilnai per 20 matomojo dangaus 
laipsnių. Saulearties perėjimo lai
ku — lapkričio 14—18 uodegos 
visai nebuvo, bet išaugo vėl, ko
metai pradėjus trauktis nuo sau
lės. . Ji buvo matoma iki gegužiui 
ir jos vienvalinės permainos buvo 
gerai ištirtos žvaigždininkų visa
me pasaulyj.

“Nuo to laiko, kaip Halley pa
rodė, kad šita didėji 1607 m. ir 
1682 m. kometa buvo perijodišką- 
ja mūsiškės planetos aprubių ap- 
lankytoja, žvaigždini ūkai ir mate
matikai stengėsi nusekti josios pir- 
mesniuosius pasirodymus iki toli
miausių istoriškųjų laikų ir jie 
padarė be paklaidos sąrašą, paduo
dami kiekvieną kometos sugryži- 
mą iki geg. 15, 240 m. prieš Chri- 
stų. Vidutinis kiekvienam apibė- 
gimui aplink saulę laikas, skaitant 
pagal 29 žinomus sugryžimus, yra 
28031 diena, arba 76,8 metai; kuo
met greičiausias pagryžimas buvo 
27335 dienas, ilgiausia gi kelionė 
paėmė pilnai 28990 dienų. Api- 
bėgimas dabar beinąs prie galo, 
yra skaitoma trumpiausiu iš visų 
buvusių lygšioliai, nes apima tik 
27180 dienas.

Žingeidžiausiu dalyku vidutiniš
kai-apšviestam skaitytojui yra tas: 
“Kuomet aš ją galėsiu matyti ir 
kur?” Sulyg tikriausio išskaity
mo, kometa pasirodys, per didelius 
žiūronus žiūrint (ar bent ant 
tografijų nuimtų su jais) šį 
nesį, arti Oriono žvaigždyno 
sario pradžioje 1910 m. ji gal 
matoma gryna akia Žuvių žvaigž
dyne. Kovo mėnesyj ji apeis ap
link saulę. Toliaus ji darysis švie
sesnė ir matomesnė balandžio ir 
pirmą gegužio sanvaitę tuojaus po 
saulėleidžiui. Kovo 17 ji vėl pra
eis pro saulę ir nuo to laiko iki 
geg. 25 bus savo didžiausioj vais- 
kybėj. Jos tolis geg. 18 bus apie 
11.800.000 mylių, arba apie že
mės nuo saulės tolio ir bus 
vaizdžiausia šiauriniame pusgumu- 
lyj. Josios skriejimas čia bus grei
tas, kadangi ji žvaigždynus Tau
rus, Hydra ir Sextans perbėgs su 
šešiomis dienomis. Po kelių die
nų vėliaus ji eis blyškyn, pamaži 
išnykdama žmonėms iš aktų; kelis 
mėnesius ji bus matoma dar per 
didelius teleskopus; dar toliaus ji 
išrodys kaip neaiškus taškelis ant 
fotografiškųjų • platų ir galiaus 
gruodyje 1910 m išnyks didėsėse 
tolybėse, nepasi rodydama mums, 
kol kuone visi, kurie šitą straipsnį 
skaito, atsidurs anapus kapo, kur 
nei nuostabų nei paklausų nėra.

KITOKIA ATMAINŲ PRA
DŽIA.

Nuo to laiko kaip Anglijos- 
mokslininkas, Chas. Darwinas, 
1859 m. išleido savo veikalą “The 
Origin of Species” (atmainų pra
džia), lygšiol mokslininkų buvo ti
kima, Ipd, teip gyvūnų, kaip ir 
augalų veislių atmainos gema su
lyg, teip vadinamojo, gamtiškojo 
pasirinkimo. Prmiausiai palengva 
įvyksta šalies sąlygų permainos; 
paskui prie tų sąlygų, norėdami iš
likti, truputis po truputį prisitaiko, 
nuo tų sanlygų priklausą augalai 
ir gyvūnai. Jie permaino savo 
būdą, savo palinkimus ir galiaus 
net ir visą savo prigimtį. Tokiu 
budu gaunama nauja augalų ar 
gyvūnų atmaina, kurios būdas ir 
visa prigimtis pilnai susitaiko su 
įvykusiomis šalyje permainomis. 
Tos vienatos ar atmainos, kurios 
pataiko prisitaikyti prie įvykstan
čių šalyj permainų, išlošia kovą 
ir išlieka; tos gi jų, kurios su 
beįvykstančiomis jų gyvenime per
mainomis nespėja žengti, kovą 
pralošią ir išnyksta. Šitas vienva- 
linis besitaikymas prie nuolatos 
įvykstančių gyvenime sąlygų pa
vadinta kova už būvį, šitoji ve 
kova, arba besitaikymas prie įvyk
stančių gyvenime permainų ir yra 
mokslininkų pripažinta, sulyg Dar
vino, ji yra naujų atmainų davėja.

Bet dabar vienas įžymus Ame
rikos gamtininkas, Luter Burbank, 
gyvenąs Kalifornijoje, Santa Ro- 
sa, savo tyrinėjimais augalų, su-

sinai, kurie vi
si yra atmainomis parinktomis ko
kių nors akylų tėmytojų. Mili
jonai kitų yra ant visados užkasta 
užmirštin dėlei tokio tėmytojo ne
buvimo.

“Bet čion aš noriu atkreipti ati* 
dą į nepaprastą visai kitoniškų lau
kinių veislių keršiavimo išdavą, 
vertą kuoakyliausio tirinėjitno, 
kadangi ji regis žada naują daly
ką moksliškam tardymui, ypatingai 
iš biometriškosios pusės. Ypatin
gai mano atidą atkreipė dvide
šimts metų atgal savotiškas aviet- 
serbenčių sėklainių ’ antrosios naf
tas pasielgimas. Sukeršavus sjby- 
fiškąsias avietes su draikiom- 
sioms naminėmis serbentomis išėjo 
galų gale tikrai nauja atmaina. 
Šito sandėlio Rubus (vadinamo 
Primuš)sėklainiai, nors pilnas abie
jų tėvų sąmišis, bet nepanašus nei 
į vieną, niekuomet neatkrito atgal 
nei ton nei kiton pusėn; visi toles
nieji sėklainiai buvo vis daugiau 
panašus į naują atmainą negu pa
prastos laukinės avietės sėklainiai. 
Tūkstančiai tūkstančių augmęnų 
buvo užauginta gentkartė po gent- 
kartei, visoms vis nusiduodanlt į 
naująją, patogiąją atmainą. Jokis 
botanikas negalėtų kitaip padary
ti, radęs jas laukinėmis, kaip tik 
pavadinti jas nauja atmaina, kuo 
jos ištikro ir tapo per sukeršavi- 
mą”.

Išgavimas naujos atmainos arga- 
tunko Primuš, Burbanką užakyvino 
ir daugelis kitų panašių atsitikimų, 
kaip' ve: jojo mišrės žinomos var
du “Phenomenal”, išgautos suker- 
šavimu Cuthker aviečių su rytinio 
pakraščio vietinėmis serbentėmis 
ir Loganinės uogos, kurios abejos, 
nors tai pilningas dviejų tokių 
atskirų atmainų sąmįšis, iš sėklos 
atsigema teip tikrai, kaip ir jeib. 
kokia kita laukinė veislė. Toliaus 
jis sako:

“šitas naujas būdas yra tikru 
netik apidarboje”: atmainos gąlų 
gale pasidaro laukiniame stovyje 
gamtiškuoju susikeršavimu.

Vakarinės juodkepurės ųr ryti
nės raudonosios avietės, augdamos 
greta, kas labai tankiai atsitinka 
Vidurinėj Angliškojoj Amerikoj, 
tankiai susikeršiuoja, padarydamos 
tarpinę naują atmainą, kuri kartais 
be pasigailėjimo išvaro abi tėviš
kės atmainas ir paimta po apdar- 
ba vis laiko*-1 . ’.-J savo tarpime pavienis , *
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ypatybią kad ir kasžin kaip *tan- 
kiai išauginta iš sėklos. Panašios 
išdavos terp laukinių žalmoklių ir 
krintalapių medžių bei krūmų ir 
žolinių augalų pertikrino manę, ne
palikdamos nei mažiausios abejo 
nes mano mintyj, kad atmainų be- 
sivystymas eina daugiau kaip pri- 
pažinamu keliu.” r ?

Šitai p. Burbanko surasta bui
tis, jog naujos atmainos atsiranda 
netik tebesančioms veislėms besi
taikant prie Įvykstančiųjų gyve
nime permainų, bet ir, ar net gal 
tankiau, joms terp savęs susimai
šant ir padarant vieną atmainą, ku
rioj vienoj visos susimaišusių veis
lių ypatybės apsireiškia ir ją pa
daro geresne ir patvaresne už ją 
nutvėrusias, yra didelės išnašybės.

Kazitf. Juozas.

Tikėjimu Istorijos Rankvedis
Su paveikslais

Parašė, bendradarbiaujant kitiems mokslininkams,

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

Vertė J. Laukis

t

PERYKLA___
Tame kampe, kur Jieva Buizie- 

nė mesdavo visokias liekanas — 
pradėjo šnypšti.... Kampas dvo
kė ir, kaip Buizienė užpylė karšto 
vandens pylimas pradėjo krutėti....

Per jos nuodėmingą kūną — 
nuo galvos viršaus iki kojų padų, 
perėjo šiurpuliai.... Iš to sąšla- 
vyr|£ff^jai rodėsi, kad velnias ra
gus pradėjo kišti....

į. ~ Vaidinas!.... — ji sušuko.
— Kas? — užklausė, ant juodo 

šieniko gulėdamas jos vyras.
— Velnias!....
— Eik jau!
— Tikrai mačiau ragus!
— Tu blusti!?
— Ne, Joakymai, ne.
Vyras nuėjo į krautuvę 

sinešęs, įsipylė kerosino. 
užsidegė liamputę ir ėjo 
į kampą, kuriame buvo 
išmetos. -..
Chicagoje.
tos jos kaimynės, buvo taip nešva
ri, kad niekuomet aslos nešluo
davo, bet viską subraukdavo Į kam- 
P3-

» Vyras su koja pajudino kūgį....
— Sšš!.__ — girdėjosi balsas.
Ten mat angis išperėjo vaikus....
— Teisybė — tarė vyras — yra 

velnias!....
— Tai mat!
— Tai per tave! — vyras tarė, 

žiūrėdamas Į savo moterį.
— O kuom jau kalta aš?
— Nugi, poterių nekalbėjai ir 

atsirado velnias.... z
ja! Ką mes dabar da-

ir, par- 
Paskui 

pažiūrėt 
pilamos 

Tas atsitikimas buvo 
Moteris, kaip ir ki-

1

fI
E'

nežinau....
papurtė galvą, užputę

ir nuėjęs, vėl augštinin-
Buizienė

Ji atsimi-

— O 
rysim ?

— Aš
Vyras

liamputę
kas užvirto ant lovos.
negalėjo nusiraminti...

. nė, kad seniai buvo išpažinties, o 
dabar gal todėl ir tas velnias at
sirado. ...

— Reikia nueit pas kunigėlį.
— O ką ten ?

' — Atėjęs, pašventįs ir išeis....
— Taip, bet juk reikia užmokėt.
— Tai kas, bet bus ramu.
Vyras įkišo savo juodą ranką į 

susivėlusius plaukus ir pradėjo ka
sinėti. Jam rūpėjo, kaip jis, tokis 
nuskuręs vargšas, eis pas tokį di
delį ir šventą žmogų, kunigą.

— Turi eit! — pasakė moteris 
Ir drąsiai pridūrė: — aš negaliu 
*u velniais gy vent!....

— Tu priveisei, tu ir eik!
—O gal išvarytų.... Tai musų 

namas būt stebuklinga vieta.
— Stebuklinga.... ,
— Kunigėlis nepatingės — eik!

. Vyras apsiplovė veidą ir išėjo 
pas kunigėlį. Nuėjęs, tarė:

—• Tegul bus pagarbints..
— Ant amžių, o ką, ką 

kyši ? . -
. — Atėjau.

— Aš matau, kad atėjai; 
nori?

— Vaidinas....
— Ką? — arti priėjęs, 

kunigas.
-i- Vaidinasi — atkartojo Bui- 

zys.
Kunigas smarkiai žiurėjo jam į 

akis. Tas žiūrėjimas nugazdino 
ji taip, kad jis jau negalėjo nė 
žodžio ištarti.

— Kas pasidarė? — klausė ku
nigas.

— Velnias.... — tarė Buizys 
—- Taip, o kur tu jį matei?
—- Ne, aš nemačiau.
— Tai ką pasakoji?
— Mano moteris, Jieva matė....
— Kur matė ir koks išrodo?
— Ragus .matė ?
— Tavo Jieva ir tu sapnuojate.
— Ne, kunigėli.
Buizys nulenkė galvą ir bučiuo

damas kunigui į ranką, įspaudė 
porą muštinių. Kunigo širdis su
minkštėjo.... Jis pasiėmė lazdą 
ir šventąją su raudonu viršum

(Tąsa ant 5 puri.)

pasa

tai ko

klausė

formulas “Abelną Maldą”, kuomet ritualo knygos turi pa- 
davadijimtts sulyg kulto; jos padaro kaipir rankvedĮ ir kar
tais būva išaiškinimai to, kas kulte dedasi. Toki rituališki 
aprašymai buvo visur, jei kultas kame nors buvo- painus, 
k. a. Egypte. Ypatingai skaitlingi jie yra Indijoje, kur 
Brahmanas ir dalis vediškos rašliavos Sutras iš jų suside
da. Teipogi sulyg etrurų žinavimo, žynių astovaujamo 
Romoje, taisyklė buvo užrašyta knygose, priskaitomose se
novės mytiškiems Tages. Daugelyje knygų yra kitokių 
padavadijimų, neliečiančių kulto veiksmų, bet kitas tikėji
miškas priedermes, k. a. izraelitų kuniginiame kodekse, kur 
greta su aukojimo taisyklėmis yra abelni padavądijimai 
sulyg valybos. Šitas vadinasi ceremonijišku įstatymu. In
dų Dharmasutras, persų Vendidad ir chinų Liki yra toly
gių ceremonijišku padavadijimų rinkimais. Šitie padavadi- 
jimai yra dabotingai išauklėti judaizme, o Talmudo raštai 
kuone išimtinai pašvęsta jiems. ,

Be šitų keturių tikėjimiškų tekstų rųšių, kurie dau
giausiai gal buvo kunigų sudėti ir surinkti, kunigiškosios 
collegia parašė kitas taisykles, savinančias sau autoritetą. 
Toki šventnaminiai archyvai, be abejo, buvo Egypte, Grai
kijoje ir kitur. Mums yra gerai žinoma, kad Romoje pon 
tifikai išlaikė savo collegiumo nusprendimus, savo sueigų 
nutarimus ir savo narių surašus.

Nešnekame čion apie tikėjimo istorijos versmes, bet 
apie knygas, turinčias iš vienos ar kitos priežasties tikėji
mišką autoritetą; dėl šito tai neturime apleisti nepaminėję 
tūlų mytologiškų, kosmogoniškų, epiškų ir istoriškų raštų, 
kurie, nors nebuvo laikomi tikromis šventomis knygomis, 
bet jie buvo žiūrimi su baime, kaipo turį seną ir šventą pa
davimą. Dėlto tai vėlesnieji šventų knygų rinkėjai priėmė 
daugelį sakmiškų dalių, kuriose yra mytai apie dievus, pa
sakojimai apie senovės karžygius ir tolygius kiti dalykai, 
neturinti susirišimo su kultu. Pavyzdžiai galima rasti Se
name Įstatyme kaipo ir Ovestoje. Indijoje teipgi kosmogo- - 
niška ir mytiška medžiaga, perėjusi Į Puranas ir epiškas 
poemas, buvo laikoma šventu padavimu. Homero ir Heziodo 
poezija yra pilnai svietiška ne kuniginė, bet jei Herodotas 
sako, jog šitos dvi poemos davė graikams jų teogoniją, tai 
aišku, kad tūlas tikėjimiškas autoritetas buvo pripažina- 

! mas ioms. . • _
Kalbant apie šventas knygas pirmiausiai reikia manyti 

apie tas, kurias turi kanonišką vertę, t. y. tas, kurios jra 
žiūrimos valdybiškai kaipo bažnyčios įstatymas, kaipo tikė
jimiškos bendrijos taisyklė kultui, tikėjimui ir gyvenimui. 
Tokiomis yra chinų Kingai ir Šuai, indų Vedos, buddistų 
Tripitaka, persų Avesta, žydų Senas Įstatymas, krikščionių 
Biblija, mahometonų Koranas; josios yra siauresnėje pras
mėje žmonijos Biblijomis, prie kurių galima dar kelias 
pridėti kaip taoistų Taoteking, sykų Adi Granth, ir tt. Ka
noniškas šitų veikalų autoritetas yrą matomas iš mąsties 
apie jų pradžią. Avesta yra Įstatymu apreikštu Athura 
Mazdos Žaratbustrai, Vedos yra dieviškos paeigos, Biblija 
yra Įkvėpta, o Koranas yra amžinas. • Arba knygų šventu
mas yra remiamas jų žmogiška paeiga, nes jos yra darbu 
arba tikėjimų uždėtojų, arba jų pirmųjų mokinių. Jų ka
noniškoji vertė yra tame, kad žmonės savo tikėjimiškuose 
dalykuose, ar net įvairiuose gyvenimo prietikiuose seka ši
tuos raštus ir atsiduoda jų sprendimui.

Turime paminėti dar vieną raštų rųšį, turinčią bažny
tinį, nors ne kanonišką autoritetą. Jie tiek pat svarbus ti
kėjimui, kaip ir ritualas bei ceremonijiški raštai kultui bei 
tikėjimiŠkam užlaikymui.- Šitie simboliški raštai apima ne 
tik tikėjimo išpažinimus, priimtus Įvairių krikščioniškų baž
nyčių ir islamo, kaipo ir katekizmus, užtvirtintus bažnytinio 
autoriteto, bet ir kitus raštus, duodančius išraišką tikėji
mui ne ypatos, bet visos bažnytinės bendrijos, ir vartoja
mus teip plačiai, kad juos galima laikyti simboliškais mo
kymo typais. Šitas būdas priklauso nevien nuo susirinkimų 
bei sinodų sprendimų, k. v. susirinkimai Nicėjoj, Trente ir 
Dordrechte, bet lygiai tiek pat nuo dogmatiškų veikalų to
kių vyrų kaip Ghazzali islamui, Tamošius iš Akvino Ro
mos katalikybei, Luteris ir Kalvinas dviem vyriausioms pro
testantizmo bažnyčioms.

Tą patį galima pasakyti apie tūlas maldų knygas, ku
rios teip plačiai yra vartojamos ir įgijusios tokią gilią įtek- 

j°g j°s kuone ant lygios atsistojo su Biblijomis, pav. 
Nuopelnų ir Bausmių knyga šiolaikiniuose Chinuose, Bha- 
gavat Gitą pas Vaišnavas indus ir pas krikščionis Tamo
šiaus iš Kempės Imitatio Christi bei Bunyano, keleivio pir- 
myneiga į šventas vietas.

- Yra kiti raštai, ką tuo patim laiku priklauso kelioms 
šitų katagorijų. Daugelis yra priimta į kanoniškuosius rin
kinius, ką pirmiaus buvo liturgiškais, rituališkais ar ceremo- 
nijiškais, kanono gi dalys yra vartojama liturgiškiems tiks 
lams. . Persų Vendidad, paveizdan, yra daugiausiai iš cęre- 
monijiškų padavadijimų ir drauge su kitomis dalimis pa
daro liturgiją Vendidad-Sade; bet jis teipgi turi vietą Ave
stoje, kanoniškame Paršų šventų raštų rinkiny j. Teipgi 
daugelis psalmių iš pirmo nebuvo nieku kitu, kaip ypatiško 
dievotumo išreiškimais, paskui jos buvo priimta į rinkinį, 
vartojamą antrame šventnamyj liturgiškiems tikslams ir 
dabar jos priklauso musų pačių bibliškam kanonui ir tokiu 
budu vėl Įgijo vietą krikščioniškų bažnyčių liturgijoje.

24. SVARBIAUSIOS TIKBJIMIŠKŲ MOKYKLŲ 
FORMOS.

Apie tikėjimiškus supratimus esame jau pasakę šį-tą 
drauge su tikėjimiškais veiksmais skyriuje 9. Klausimai lie
čianti šitą dalyką daugiausiai priklauso filozofijos sričiai ir 
ypatingai psychologijos sričiai. Paskutinėj! turi pasakyti 
kame yra tikėjimiškas supratimo pobūdis; ji turi nurodyti 
tikėjimiškų supratimų vietą, užimamą mąsties sviete pas 

; įvairių civilizacijos laipsnių tautas; ji turi atrasti ar asme
nybė daugelyje tikėjimiškų supratimų formų yra liekanti ar 
ne? Nuo apsireiškiamosios atžvalgos mums reikia padaryti 
tik sekančius patėmijimus sulyg šitų klausimų, kuriuos kuo
ne visus galima sutraukti į vieną. Viena: tankiai atkarto
jama nuomonė, laikanti tikėjimo mokybąs didžiumoj kaipo 
bandymą išaiškinti svietą, yra silpna ne tik filozofiška 
(kadangi svieto aiškinimo reikalas, nors jis net ir yra tukri 
prasmėje tikėjimiškų reikalu, bet jis anaiptol nėra pa‘i.

•t‘
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tikČjimilko gyvefiimo branduoliu), bet ji nesutinka net su 
istdfiškSis faktais, nes yra daugelis tikėjimiškų supratimų, 
kuriuos Vargiai tegalima butų laikyti bandymais aiškinti ap
sireiškimus, arba ir visai ne. Antra: nėra galima surasti 
reiškus. būdas atskyrimui tikėjimiškų mokybų nuo daugelio 
kitėkių. Mytologijoje, pav., tikėjimiškos ir netikėjimiškos 
mcfcybos yra randamos greta ir sumaišytos iš vieno. Dau
gelis to, ką priklauso filozofijai, priklauso teipgi tikėjimui, 
ypdtingįh kosmplogijos, psychologijos ir etikos apšnekėji- 
mai Galiaus: nėra teisybė, kad tos pačios tikėjimiškos mo- 
kybos, arba abelnos pagrindinės dogmos randasi visuose ti
kėjimuose; nors, be abejonės, tikėjimiški supratimai ap
šneka kaikuriuos dalykus, bet Įvairiais budais. Tūla mo- 
kyba apie vėlę, tūla nuomonė apie dievą ir tūla mąstis ne
kovos būvio atsitinka abelnai visuose tikėjimuose, šituos 
tris dalykus nemanome statyti kaipo dogmos ar tikėjimo da- 
lyką .ir tokiu budu. atkurti seniai atsižadėtą manymą abelnos 
tikėjimo prigimties. Norime tik pasakyti, jog tūli suprati
mai, nors labai neišsivystę ir tik pusiau Įgyvendinti sulyg 
šitų trijų dalykų, yra ant dugno tikėjimiškų apeigų ir mąsčių.

Dėl išaiškintų jau priežasčių maža kas yra pasakyti apie 
laukinių supratimus. Galime tik pasakyti, jog tie suprati-1 
mai atsitinka pavieniui, būdami ne tiek organizuoto viso 
dalimis, kiek diegais, niekuomet nepasiekiančiais pilno au
gio, arba išlaikytais, bet klaidingai suprantamais trupalais 
augstesnių mąsčių, priklausančių pirmesniam perijodui ar 
svetimai pradžiai. Tik pas civilizuotas tautas, ką tikėji
miškos mokyklos darosi tikrai svarbiomis. Mokyba yra la
biau išsivysčiusi ir sutvarkyta, padavimiškoji medžiaga aky
lai sutrumpinta ir padauginta ir padaryta asmeniški taislai, 
nuo jos priklausanti, ar priešingi jai. Bet tai ne mokyba, 
ką daro bendrystės ryšį. Eretikybės mąstis yra svetima 
didumai senoviškų tikėjimų; žmonės buvo peikiami, nes jie 
nepripažino dievams teisių ar kenkė jų kultui. Trigubas 
teologijos dalinimas Varro psisiųlomas ir tankiai minimas 
bažnyčios tėvų, kaipo poetiškas, filozofiškas ir politiškas, 
yra labai Įžymus. Senovybė niekuomet nebuvo pilnai atsi- ; 
davusi mytologiškoms mąstims ar filozofijos taislams, bet 
tik trečiajam, būtent, valstijos tikėjimui, kuriame vienos 
apeigos, o ne mokybos turėjo svarbą.

Sulyg Šitų tikėjimiškų supratimų formos didžiausias 
skirtumas yra tame, ar vyrauja vaizdinimas ar mąstis. 
Mokybos formos suteikiamos vaizdinimo, yra simboliškos 
ir mystiškos, kuomet mąstis tveria dogmas ir filozofijas. 
Kiti skirtumai sulyg mokybos formos yra tik antrinės svar
bos, nes kaip didelė estetiško ir etiško idealo Įtekmė nebūtų 
buvusi Į tnokybų tvėrįmąsi, tai ji daugiausiai ką pasako 
apie asmenybę ir tik paskui apie supratimo formą. Jei 
męs statome simbolus ir mytus kaipo vaizdinimo produktą, 
tai nemanome prirašyti jiems savarankišką pobūdį. Upi 
vaizdinimo pasekmė gali, tarytum, net sekti tūlas taisykles 
ir bet ji yra rybojama patyrimo ir padavimo, nors pašalinės 
ir asmeniškos įtekmės turėtų didesnę galę joje negu daug 
asmehiškiasneme mąsties darbe. Šitas yra priežastim dėlko 
simbolai ir mytai daro daug daugiau kliūčių negu dogmos 
ir filozofijos; vienok jokis tyrinėtojas negali jų atmesti. 
Simbolas priklatlso nuo grynai ideališkos analogijos, laiko
mos tikra ir tuomi vienas daiktas ar esybė yra giminiuo- 
jama su kitu ar yra vartojama išreiškimui mąsties. Šitei- 
pos randame gyvulį atstovu dievystės, arba medį vaizdu 
našumo jiegos. šitos rųšies ideališkos analogijos, anaiptol, 
nėra svetimos nė mytologijai, bet myte svarbiausiu tašku 
yra priskaitymas gyvasties įvairioms esybėms ir jų antro- 
popatiškas supratimas. Simbolas tankiausiai yra pavienys 
supratimas; mytas yra visa istorija. Simbolas nurodo tik, 
vieną apreiškimo pusę ar vieną savybę, mytas paduoda jį 
jo visumoje.

Absoliutiško priešinimosi terp vaizdinimo ir suprati
mo tikėjimiškos mokybos formų nėra; yra tik tarpinės for
mos, bet jos visuomet ima ką pors viena nuo kitos arba 
rimsta sale viena kitos. Nuo senų laikų mytai yra sutai
kyta kaipo visa kas ir padaro mytologijas. Daugiau civi
lizuotos tautos nesitenkina tuomi ir tveria tikėjimiškus su
pratimus, kuriuos, arba spraudžia į savo mytus, arba 
auklėja juos neprigulmingai nuo mytologijos. Net dog
mos niekuomet neišaugo visiškai iš simboliškos mytologijos 
kalbos. Jei jos išaugtų, liautųsi būti tikėjimiškais supra
timais. Grynai abstraktiška mąstis netinka tikėjimiškai mo
kytai, nes ji yra nužudžiusi palypstą praktiškojo gyvenimo 
ir sentimento. Šitą parodysime pilniau, bet šituos įžangi
nius patėmijimus norėjome parodyti pirma pradėjimo ap
šnekėti mytoliogiją.

25. MYTOLOGIJA.
Geriausiai prisižiūrėsime Įvairioms mytologijos pu

sėms apžvalgydami svarbiausius mytų aiškinimus, bando
mus iki'šiai dienai, ir, perleidę per kritiką, priimdami visus 
tinkamus išvadus ir naudingas metodas.

Vos žmonių civilizacija pasiekia tūlą laipsnį, tuojaus 
padavimiška mytologijos asmenybė, pasakos apie dievus 
ir didvyrius pradeda matytis keistai apšviestiems ir mą- 
stingiems žmonėms. Šitas iki tūlam laipsniui atsitiko Indi
joje ir Egypte, bet ypatingai Graikijoje. Jog graikai pik
tinosi savo mytais/tai yra parodyta jų nepripažinimu ar 
net atmetimu jų (kaip tą yra padaręs Ksenofontas, Plato
nas ir kiti filozofai); arba pertaisymu jų maža-daug, pada
rymu jų priimtinais išdirbtesniam skoniui ar augštesniems 
doriškiems ir. tikėjirtiiškiems jausmams (kaip tą yra daręs 
Herodųtas-ir Pindaras); arba prirašymui jiems kitokios, ne 
jų paprastos ir tiesioginės prasmės, būtent, aiškinant juos 
alegoriškai. Šitas paskutinis kėsinimąsi įteikimo mytams 
tiesapanašybės buvo niekinamas Sokrato kaipo bevertis 
pastebėtiname skirsnyje 229 Platono Fedraus. Bet ką jis 
peikė, tas vis su didesniu uolumu buvo daroma. Orifikai 
pradėjo, maišyti senus mytus su naujais ir vartoti juos iš
reiškimui filozofiškų ir tikėjimiškų mąsčių. Vėliau stoi
kai ir pusptatoniniai, toki kaip Plutarchas, stengėsi padaryti 
mytus ^skaidresniais. Anot nežinomo mytų užrašinėtojo 
pasakoj įmo^ šitas buvo daroma aiškinimu jų pragmatikos, 
psychikos, ir stoicheiakos. Pragmatiškasis aiškinimas matė 
dievų mytuose karalius arba tik žmonės; psychiškasis vėlę . 
jos Įvairiuose stoviuose; stoiškasis — elementus gamtos 
apsireiškimų. Atėnė, pav., sulyg pirmutinio aiškinimo yra 
karalienė, sulyg antrojo, supratimas, sulyg trečiojo, tirštes- < 
nis oras terp mėnulio ir žemės. Šitos yra svarbiausios 
vagos, ilgą laiką sektos alegoriškame mytų aiškinime ir, 
iki tūlam laipsniui, sekamos lygšiol

Nuomonė, kad mytologija yra paremta istoriškais nuo- 
likiais senovėje buvo parodyta ypatingai Euhemeraus, prie 
casedonų karaliaus Kassandro, parašiusio savo knygą hiera 
anagrafc. Joje jis tvirtino buk jis atradęs ant salos Pan- 
chaia tikr;i ’mvtams prasmę, būtent, kad dievai ištikro buvę 
žmonėmis: Hepiiaestus, pav., buvęs atradėju ugnies, De
metra buvo žmona, pamokinusi kepti. Jo aiškinimas buvo

i ’ 2clio nriįptas. pav.< Diodoraus. suteikiančk mums su-

trauką Euhemeraus knygos; Ennijaus, populiarizavusio jo 
aiškinimą Romoje; Polybijaus ir mytrašio Palaephata 
davusio sekliausius aiškinimus. Jis buvo teipgi priim 
keletos bažnyčios tėvų, kuriems, jų užsipuldinėjim'e ant 
gonybės, šitas mytų aiškinimas buvo patogesnis už ai 
riškąjį, surandantį po myto uždanga arba gamtos apsi
reiškimus, arba neužginamas teisybes, šitas istoriškas my
tų aiškinimas užlaikė istorijoje vardą euhemerizmo ir turėjo 
daugybę pasekėjų terp ankstyvesnių mytologų, k. ir. Vossius 
(Thealogia gentelis), Banier, Huet, Avronšo (Avranches), 
vyskupas, ir kiti. Jie stengėsi matyti graikų dievuose žy
diškus partriarchus, arba parodyti mytus kaipo paprastas 
pasakas; vienas jų, Leclerc nuėjo teip toli, jog tvirtino, kad
graikų mytologija yra senų vaisbių ir marininkų dienaraš- • 
čiu. Dabar euhemerizmo laikosi vos keli raštininkai, reak
cija gi prieš jį pasidarė tokia stipri, jog jis yra laikomas 
didžiausiu blogu mytologiškam tardymui ir daugumą jis 
nuvarė į priešingą kraštą. Ar šitoje labai niekinamoje te
orijoje yra kiek teisybės, pašnekėsime vėliau.

Kitus du aiškinimus, psychologišką ir gamtišką galime 
suprasti abelnu vardu alegoriško; jie tankiai eina ranka 
rankon. Prie pirmutinio priklauso Basono aiškinimai, at
randančio Narcize saumylystę, Dionyze aistrą ir Sfinkse 
mokslą. Antras, kaip jau sakėme, neišmeta pirmojo ir turi 
daugelį atstovų; Natalis Comes (1653 m.) mytologijoje., 
mato amnia prope naturalis et moralis philosophiae dog- 
mata. Šitai, jei mums sako, kad dievar negali nutraukti 
Zeuso žemyn auksiniu retežiu, tai šitame paveiksle liepia 
mums matyti godumo ir tuštybės gundymus suviliojimui 
narsaus vyro. Dupuis, prancūzų revoliucijonierius laikosi 
grynai gamtiškų aiškinimų -ir mytologijoje mato astrono
miškas poemas. Nedąug geresniais yra darbai dviejų vyrų, 
apteiktų ištikro sveika filozofiška pažinčia, Heyneo ir G. • 
Hermanno, kurių tik antrasis, nors dėl daugeriopo kursty
mo Heyneo, išdirbo pilną^taislą. Šitos sistemos tikslu yra 
parodyti, jog mytologija turi mokslišką aiškinimą svieto, 
kosmogonijos, astronomijos ir tt., kunigų išrastą priešta- 
kėjimiškoje dvasioje, bet paduodamą minioms po priedan
ga pasakų apie dievus, idant jie negalėtų suprasti slaptos 
esoteriškos prasmės. J. H. Voss savo blaiviuose mytolo- 
giškuose laiškuose nurodė daug nesuomoniško šitarte taisle; 
vienok neatėjo prie jokių tikrų išvadų pats, nes mytologiją 
statė išimtinai kaipo poetiško vaizdinimo padarą ir prieši
nosi pridavimui jai kokios nors kitos prasmės.

Mytologiški Schellingo ir Creuzerio darbai parodė dvi
gubą žingsnį priešingą pirmutiniems taislams, kadangi jie 
įteikė svarbą filozofiškoms kaipo ir tikėjimiškoms mytolo- 
giškų tardymų sąlygoms. Sulyg visų pirmutinių pažvalgų 
mytologija perdėm turėjo savarankišką ir priemonišką po
būdį. Schellingas buvo pirmas, ką aprašė mytų tvėrimosi 
procesą kaipo būtiną, sujungtą su tautų gyvenimo tvėri
mus! ir vystymosi. Jis neturėjo aštrios Hėgelio logikos iš
vedimui mąsties ir todėl jo mytologiškos diskusijos eina 
ūpais, bet jam priklauso garbė kaipo pirmutiniam pastebė
jusiam šitą būtiną sąlygą. Tą patį galima pasakyti apie 
Creuzerio nuopelnus, kuris priešinosi Hermannui, priskai- 
tydamas tikėjimišką pobūdį mytologijai, ir atsisakė priimti 
kokį kitą aiškinimą, sistematiškai nepripažystantį šitos pu
sės. Jis pats atkrito atgal ant sistemos žihomos kaipo sim- —i 
boliškoji mokykla, bet darydamas tą jis negalėjo išvengti 
senų pavojų ir teipgi Įpuolė į daugelį naujų. Teisybė, kad 
jo “Symbolik und Mythologie”, nors jau nebeturi nieko 
naudingo musų moksliškiems reikalams, vienok tai buvo 
pirmutinė mytologiškoji sistema ant didelės skalės. Šitame 
veikale jis apšnekėjo asmenybę kaipo- ir tikėjimiškų mo
kybų formą ir suvedė graikų mytus su tikėjimiškais san- 
protavimais rytų. Anot Creuzerio mytologija, anaiptol, nė
ra filozofija, tik tikėjimiškas mokinimas, ateinantis iš tie
sioginės Įžvalgos ir auklėjamas bei prižiūrimas kunigiškos 
mokyklos. Šita senoviška kunigų išmintis prasidėjo ry
tuose, perėjo Į Graikiją kaipo paslapta išmintis ir ten tapo 
diegu visiems mytams. Šito mokinimo branduolys yra se
noviškas pradinis monoteizmas, jo forma yra simboliška. 
Išaiškinti šitą simbolizmą, ir suprasti šitą paslėptą išmintį 
yra darbas mytologų, kurie turi suimti myto organišką visą 
tiesiogine įžvalga ir duoti jo dvasiai veikti į save be per- 
didelio reikalavimo liudijimų. Mytologas kapo ir poetas, 
nescitur non fit. Lygiose Leideno apielinkėse, kur jis nu
vyko trumpam laikui iš Heidelburgo, Creuzeris jautėsi be 
išgalės, pradėti jokią mytologišką mintį. Šitos simboliškos 
mokyklos trukumai yra čiupnųs. Pirmiausiai Creuzeris 
maišo mytą su simboju, prilėkdamas tik menką skirtumą 
terp jų ir visuomet maišydamas primityvišką ir gamtišką 
simbolizmą tikėjimiškų žmonių nuomonių su priemonišku 
kunigų simbolizmu. Creuzerio sistemoje nė primityviškas 
monoteizmas nė kunigiška išmintis negali būti ginama, ai 
šiaušiu gi yra tas, kad jis pasirenka sau medžiagą savarai 
kiškai, kad jis sumaišo Įvairius perijodus ir sistematiški 
atmeta grynai mokslišką apšneką ir kritišką analyzą sav 
medžiagos. VVelckeris neperdaug klydo išmėtinėdamasaH 
sakymą pamokslų apie mytologiškus tekstus su dideli^^Į 
tepimu. Creuzerio sistema daro įspūdį romantiško penH| 
vokiečių rašliavos ir mokslo, kuriame ji iškilo. VienolTJ) 
mi pažintis ir geras skonis neleido Creuzeriui įpulti f'oai 
gelį klaidų, kurių jo mokiniai negalėjo išvengti. Jauriybii 
ki F. C. Bauro darbai apdirbimui simbolizmo ir mytologijc 
taislo, ant laimės, likosi užmiršti dėl didžių nuopelnų j 
vėlesnių darbų. Terp kitų dalykų jis aiškina tinklą, kuriu* 
Arės ir Afroditė buvo sugauta, kaipo kosmiškąjį ryšį. Ve 
kiečių, prancūzų ir anglų simbolinininkai pasiekė netild 
mus dalykus savo besuomoniškais aiškinimais. Dabar J
lieka tik Teosofiškos Draugijos galvos, užimtos atidenjl 
mui Izidos ir statymu esoteriškos mokybos kaipo visų tik? 
jimų asmens (Sinnet, Olcott ir kunigaikštė Blavatskienė); 
Terp mokslo vyrų simboliška mokykla užmiršta.

Tikrai moksliškas mytologijos gvaldymas prasideda su 
pasirodymu K. O. Muellerio Prolegomena. Pirma jo visai 
bandymai buvo nukreipta į sistematišką mytologios aiškini-^ 
mą; net vėlesnieji raštininkai ir terp jų Welckeris tvirtino, 
buk mytologija turint būti gvaldoma abelnai, nes visas vi
suomet eina pirma savo dalių. K. O. Muelleris išreiškė 
savo griežtą pasipriešinimą šitam bėgiui ir tuomi atidarė 
kelią aktuališkam istoriškam mytologijos gvaldymui. Jis 
nenorėjo pulti į mytologiją su salto mortale, bet prieiki prie 
jos tūkstančiais būdų. Jis Įsteigė principą, kuris jiuo to 
laiko yra vedančia žvaigžde visame mytologiškame, išjieško- 
jime, jog myto aiškinimas neturi būti nieku daugiau kaip 
tik aiškinimu jo prasidėjimo. Kartais jis pats išklydo iš 
šitos taisyklės ir norėjo atskirti mytuose ‘‘tikrą” elementą 
nuo “ideališko”, bet jo nuopelnai kaipo pirmutinio aiškiai 
padariusio tikrą mytologiško mokslo darbą, nėra tuomi su
mažinami. Tai buvo dėl šito istoriško gvaldymo, jog jis 
žiurėjo Į mytologiją išvien su visu žmonių gyvenimu ir

(Toliam, bus).



Kiek senovės Graikai ir Romėnai pri
sidėjo prie pastumėjimo gamtos 
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3. Daugybė kitų, jam priskaitomų veikalų, 
tapo parašyta ar seniaus, ar nežinomų autorių, 
ar tiesiok pramanytų.

Paminėsime, kad Hippokratės dalina prie
žastis ligų į 2 kliasi: pirmon deda įtekmę met- 
laikių; klimatų, vandens, padėjimo ir tt.; ant- 
ron, labiaus ypatiškas priežastis, kaip maistas 
ir užsiėmimai atskiro ligonio. Jis labai įtikėjo 
į įtekmę visokių klimatų ant žmogaus. Tai 
įtekmei jis priskaito budavonę kūno ir ūpą 
dvasės, ir todėl randa skirtumą tarp krupštaus 
graiko ir tarp tingaus azijato. Keturi skysti
mai arba humorai kūno (kraujas, phlėpna, 
geltonoji tulžis ir juodoji tulžis) skaitėsi pas 
jį už pirmutinę sėdenę ligos; sveikata buvo re
zultatu tinkamos kombinacijos (krazis) šitų, 
o liga — pasekme disturbancijos šitos krazies, 
beje perdidelis susirinkimas vieno iš tų humo
rų tam tikrame organe. Užduotimi gydytojo 
yra prašalinti sargydinančius humorus valan
čiomis gyduolėmis, kaip kraujo nuleidimu, trai- 
dinimu, garstyčių pridėčkais, puslėtraukiais 
pleistrais, gyduolėmis ant prakaito ir tt. Jei
gu liga ėjo geryn, humorai mainėsi (coctio), 
kas buvo ženklu grįžtančios sveikatos, išva
rant laukan ligūstąję medegą (kryžis), o tos 
kryzis linkę įvykti tam tikruose perijoduose, 
kurius todėl vadino “kritiškomis dienomis”. 
Jo gydymas ligų buvo atsargus, lūkuriuojan
tis (ekspektatyviškas); kartais jis vienatinai 
tesirūpino dijėta ir regimenu, ir todėl jam ne
retai išmetinėdavo, kad jis leizdavęs ligoniui 
mirti, nieko nedarydamas, kad išliktų gyvas.

Hippokrato sūnus, Thessalius ir Drako, bei 
jo žentas Polybius skaitomi yra įsteigėjais me
dicinos sektos, vad. Hippokratiškaje arba Bog- 
matiškaje mokykla, “nėsa jie sakės remiąsi tū
lais tėorėtiškais principais, gautais iš genera- 
lizacijos faktų ir observacijų, ir padarą tuos 
principus pagrindą praktikos.”

Toliaus atsižymėjo medicinoje Aleksandri
jos mokykla. įsteigta dosnumu Ptolomėjų apie 
300 m. prieš Christų. Tarpe garsiausių jos 
mediciniškų profesorių randame Erasistratą, 
kurs buvo mokytiniu Chrysippo ir kur, tur
būt, nuo savo mokytojo persiėmė prietaru prie
šingu leidimui kraujo bei vartonei veiklių gy
duolių, velydamas remties ant dijėtos ir ant 
vis medicatrix naturae; ir Herophilių, vieną 
iš didžiausių gydytojų senovėje, kurs gimęs 
buvo Chalkedone, Bithynijoje, o darbavosi 
4-tame ir 3-ame šimtmečiuose prieš Christų. 
Herophilius apsisėdo Aleksandrijoje, ir atsižy
mėjo ypatingu atsidavimu anatomijai. Sako,, 
jis piaustęs kriminalistus gyvus. Keletas var
dų, jo duotų įvairiomis kūno dalims, dar ir 
šiądien tebevartoja, kaip — Torcular Hero- 
phili, Calamus scriptorius, ir Duoderium. Sė
denę dūšios Herophilius talpino smegenų ven- 
trikuluose. Iš jo veikalų tik keletas fragmen
tų teužsiliko.

Apie tą laiką Empyrikai susitaisė atskirą 
sektą ir tapo atvirais nedraugais Dogmatistų. 
Jų ginčai labiausiai sukinėjosi apie klausimą, 
kiek teorija gali turėti įtekmės praktikoje. 
Kuomet Dogmatistai arba Racijonalistai skel
bė, kad pirma negu gydyt kokią ligą, reikia 
susipažinus būti su prigimtimi ir Veikmėmis 
(funkcijomis) kūno, su veikme mediciniškų 
gyduolių, ir su atmainomis, kokias padaro jeib 
kokia ligūsta priežastis; atbulai, Empyrikai 
tvirtino, kad tokia žinia nesama galima įgyti, 
o jeigu ir galima, tai nereikalinga; kad vienin
teliu vadu turi būti prityrimas, ir jeigu" mes 
toliaus einame negu pramokome iš savo obser
vacijų ar ištikimų kitų žmonių liudyjimo, mes 
galime įklimpti į pavojingas, o tankiai ir fata
liškas klaidas. Anot Celsiaus, kurs parengė 
gražią peržvalgą nuomonių abiejų sektų, įstei
gėjų Empyrikų buvo Serapijonas iš Aleksan
drijos, nemanytinai mokytinis Herophiliaus. 
Tkmie laike kaip ir keliuose vėlesniuose am- 
Juose gydytojai priklausė prie vienos ar kitos
■ šitų sektų.
■ Iš Pliniaus išgirstame, kad Romon medi- 
■na tapo įvezdinta vėliaus negu kiti mokslai, 
■irmas, kurs padarė iŠ jos profesiją, buvo 
Blrchagathus iš Peloponnėzo, apsigyvenęsis 
Somoje, apie 200 m. prieš Christų. Jo gydy
mas buvo toks žiaurus ir nepasekmingas, kad 
Baliaus jis tapo išguitas; ir bėgyje šimtmečio 
Ries negirdime kito gydytojo Romoje, iki 
Bri pi adė s iš Bitbynijos įgyjo didelį vardą. 
B'l populiariškumas prigulėjo nuo to, kad li
tiniams jis leido vartoti ganėtinai vyno ir jų 
tylimus valgius, ir visatinai taikėsi prie jų 
Ralinkimų ir prietarų; ir todėl suprastinąs bus 
■o pag trbinimas. Jį pasekė jo mokytinis 
t'hemison iš Laodikajos, įsteigtojas sektos, 
Jad. Methodikais, kurie stovėjo tarpe tarp 
.Dogmatistų ir Empyrikų. Bėgyje pirmų dvie- 
■ų šimtmečių musų eros, Methadikai buvo vir- 
Byjančia sekta, ir tarp jų buvo C. Aurelianus, 
Buriakeletas veikalų užsiliko.- Potam jie pasi- 
Balim? j keletą sektų, kurių vyriausios buvo— 
t^neumidikai, reprezentuajami Aretacaus iš 
Kappadokijos, kurio veikalai užsiliko, ir — 
[Eklektikai, tarp kurių Archigenės iš Apameos 
[buvo garsiausios. Bet įdomiausiu rašytoju tos 
[gadynės yra Celsus, kurio veikalas De Medi
cina suteikia istoriją medicinos iki jo laikų. 
[Jis buvo pirmas gydytojas iš romėnų.
| Vardai Androtnacho, išradėjo Thėriaka, 
kuris preparatas išsilaikė pharmakopėjose iki

pabaigai 18-tojo šimtmečio, — natūralisto Pli
niaus, — ir Dioskorido, negalima praleisti nors 
trumpiausioje istorijoje ankstybos medicinos, 
nors jų prisidėjimai medicinos moksle negali 
susilyginti su darbais Galėno, kurio veikalai 
tapo visatinai pripažinti už galutinį autoritetą, 
iki juos užpuolė ir viešai sudegino šundaktaris 
Paracelsus (16-me šimtmetyje). Rods šią
dien galime apsieiti be Galėno raštų, bet garbė 
jo tegalėtų dingti tik dingstant pačiam mokslui. 
Kaip kad buvo su Hippokratu, jo nemieruotas 
pakilimas tarp sągadyniečių buvo kliudymu 
mėginimams toliaus plėtoti medicinos mokslą, 

vadinamas 
130 m. po 
buvo keti- 
sapno, ap- 
medicinos.

Klaudijus Gelėnus, paprastai 
Galčnu, gimė Pergame, Myzijoje, 
ChristuL Jo tėvas Nikonas, kurs 
nęs jį išauklėti filozofu, dėlei tūlo 
rinko 17-mečiui .sunui profesiją 
Pirma jis mokėsi tą mokslą Pergame, paskui 
Smyrnoje, Korinthe ir Aleksandrijoje. Jis 
pagrįžo namon 29-me mete amžiaus, ir tuojau 
tapo paskirtas gydytoju gladiatorių mokyklos. 
Sako 34-me mete jis keliavo į Romą, kur pasi
liko apie 4 metus, ir įgyjo tokį vardą, kad jam 
siūlė — nors jis nepriėmė — vietą daktaro im
peratoriaus. Jis sugrįžo namon 39-me mete, 
ir vos tik spėjo užsiimti savo paprastu gyveni
mu, kaip atėjo pakvietimas nuo imperatorių 
M.Aurėliaus ir L.Vėro atkakti pas juos šiaur- 
rytvTiėn Italijos parubežėn, kur jie nuvykę bu
vo rengties į karę prieš šiaurines gentes. Ga- 
lėnus atvyko į abazą galop 169 m.; bet kilus 
marams, imperatoriai su savo dvarais iškelia
vo Romon, kur ir Galėnus patraukė.

M. Aureliui grįžtant į sėdenę karės, Galė
nus gavo leidimą pasilikti Romoje: teisinosi 
taip jam sapne liepęs Aeskulapius. Nežinia, 
kaip ilgai jis dabar Romoje gyveno, tik iš jo 
veikalų žinome, kad jis gydė M. Aurelių ir jo 
du sunu, Kommodą ir Sekstų, ir kad galop 
2-ro šimtmečio jis rengė garsią gydylę, vad. 
Thėriaka, imperatoriui Severui. Tur-but di
desnę dalį savo sentelėjimo Galėnus praleido 
Romoje. Menama, kad jis pasimirė apie 201 
m. Sicilijoje.

Sako, Galėnus parašęs į 500 Veikalų, ku
riuos galima padalinti: 1) į raštus apie ana
tomiją ir fyziologiją; 2) apie dijėtą ir hygi- 
jėną, 3) apie patologiją, 4) apie diagnozą ir 
sėmejologiją, 5) apie pharmaciją ir materiją 
mediką, 6) apie therapentiką ir chirurgiją, 7) 
komentarai Hippokrato, ir 8) filozofiški ir 
kitoki veikalai. Dauguma veikalų rašyti grai

kiškai, bet tūli užsiliko tik lotyniškai ir arabiš
kai. Svarbiausi anotomiški ir fyziologiški vei
kalai yra — De Anatomicis Administrationi- 
bus, ir De Ūsu Partium corporis Humani. Ši
tasai parašytas su giliu religišku jausmu ir 
moksliška žinia. Tie veikalai, be abejonės, at
rodo, kad jis pažinojo praktišką anatomiją; 
bet ar tą pažintį jis įgyjo pjaustydamas žmo
gaus kūną ar gyvulių, nežinia. Kad pastaroji 
pažvalga tikresnė, matyt iš to, kad: 1) jis 
tankiai privelyja piaustyti beždžiones, meš
kas, ožkas ir tt., ir 2) jis pamini kaijSo nepa- 

‘ prastą dalyką, kad gydytojai, kurie buvo prie 
imperatoriaus M. Aurėliaus jo karėse prieš 
germanus, turėjo progą piaustyti lavonus bar
barų.

Jo pothologija buvo labai spekuliatyvišką 
ir netobula. Diagnozoje ir prognozoje jis labai 
vertino pulsą, kurio dalyko jis yra pirmas ir 
didžiausias autoritetas, nes pasekantiejie ra- 
šėjai priėmė jo systėmą be atmainų. Jis taip
gi labai tikėjo į kritiškas dienas, ant kurių tu
rįs įtekmę mėnulis. Materijoj medikoje jo 
autoritetas buvo mažesnis už Dioskorido. 
Daugelis įdėtų (ingrediencijų), kartais suvis 
inertiškų, telpa daugumoje jo receptų. Jis re
gimai daugiaus įtiki į amuletus negu į medici
ną, ir — Cullen sako — jis buvęs autoriumi 
anodyniškos apikaklės, taip ilgai skelbusios 
Anglijoje. Jo praktika rėmėsi ant dviejų pa
matinių principų: 1) kad liga yra kuomi prie
šingu noturai, ir kad ją reikia pergalėti tuo- 
mi, kas priešinga pačiai ligai; ir 2) kad noturą 
reikia palaikyti tuomi, kas jai yra gentainiška. 
Iš to išteka dvi visatini indukciji gydymui.— 
viena paimta nuo ligos priešingos noturai, ku
rią tą ligą reikia pergalėti; kita iš tvirtumo ir 
prigimtos konstitucijos kūno, kurią reikia iš
laikyti.

Pirm Galėno gadynės, mediška profesija 
buvo padalinta į keletą sektų, kurios nuolatos 
ginčus vedė savo tarpe, k. a. Dogmatikai, Em
pyrikai, Eklektikai, Pneumatikai ir Episynthe- 
tikai. Jo laikuose visos tos sektos tapo jo 
pasekėjais. Vėlesni graikų ir romėnų medici
niški rašėjai buvo tik kompiliatoriais iš jo raš
tų; ir kaip tik jo veikalai tapo perguldyti (9-me 
šimtmetyje) į arabiškąję kalbą, jie tapo visur 
rytuose priimti, atmetus kitus. Trumpai sa
kant, Galėnus viešpatavo civilizuotame sviete 
iki 16-tam šimtmečiui. Dar 1559 m. Dr Gey- 
nes “tapo pakviestas prieš daktarų kolegiją 
Londone už pasipriešinimą neklaidingumui 
Galėno.: Jam prisipažinus prie klaidos ir nuo- 
žemiai atšaukus, ir ant atšaukimo pasirašius 
savo ranka, jis tapo atgal priimtas į kolegiją.”

Mirus Galėnui, tarp garsesnių vardų prasi
kiša Oribasius, Aleksandras iš Trallčs, Aetius 
ir Paulius Aiginietis, kurie veikė tarp 4-to ir 
7-tą šimtmečių. Jie visi buvo stropus Gale- 
mistai, ir veikalai jų, kokie užsiliko, yra kom
piliacijomis jų pirmtakunų, o labiausiai jų di
džio mokytojo. Su mirtimi Pauliaus, mokykla 
graikų medicinos —1 galima sakyti — užsibai
gia, nėsa vėliaus jau netapo graikiškai para 
šyti vertingesni veikalai. Paskui pradėjo kilti 
garbėj arabų mokykla.

VII. DE RERUM NATŪRA".
Mes jau matėme, kad daugelis graikų pai- 

sėjo apie prasidėjimą gyvastinių formų; dabar 
dar užsiminsime apie spekuliacijas kaslin gri- 

gimties dalykų, visatinai, ir suformulavimą 
teorijos, kuri įjraikų kosmologiją sumezga su 
Daltono Atomiškaję Thėorija.

Dėmokęitast kiltas graikų filozofas, gimė 
Abdėroje, Trakijoje, apie 470 ar 460 m. prieš 
Christų. Apie jo gyvenimą mažai kas žinoma. 
Pasakoja, kad Jis pamėgęs filozofiją per pa
žintį su tūlais Magais ir Chaldejais, kuriuos 
Kserksės, keliajUdatpas į Graikiją, buvo pali
kęs Abdėroje. >Taip-pat pasakoja, kad jis nuo
latos juokęsi išį paikystes žmonių. Jis plačiai 
apkeliavo didelę dalį rytų, ir be paliovos su 
stropumu rinko veikalus kitų filozofu. De
mokritas buvo mokyčiausias galvinys savo ga
dynės. Labai jį gerbė ir už jo morališką ver
tę. Matomai jis paliko didelę įspaudą tarp 
žmonių savo bešališkumu, mandagumu ir pra
stumu, nėsa net pašai py to jas Timonas, kurs 
nė vieno neaplenkė nepajuokęs, gyrė jį. Me
tas jo mirties (361) abejotinas. Tačiaus jis 
susilaukė karšaties. Tik keletas fragmentų 
teužsiliko iš daugybės jo fyzikališkų, matema
tiškų, etiškų ir muzikališkų veikalų. Cicero 
giria jo stilių, o Pyrrhonas pamėgzdžiojo jį.

Dėmokrito filozofijos systėmą yra žinoma 
kaipo atomiškoji systčma, kurią jis tur-but la
biaus ištobulino negu Lenkippas (495—428?) 
pirma jo: ji mėgina išaiškinti įvairius apsi
reiškimui gamtoje — ne kaip ankstybesniejie 
Jonijos filozofai, tvirtindami, kad pirmapra
dinės žymės medegos buvę kokybiškos (quali- 
tatyviškos), ■ bet kad jos buvę kiekybiškos 
(quantitatyviškos). Todėl jis priima kaipo 
galutinę elementarišką pagrindą gamtos, be
galinę daugybę .nedalytinų kūniškų krislelių, 
atomų, ir tvirtina juos turint primarišką ju
dėjimą, neimtą nuo jokio augštes’nio principe^ 
1 as judėjimas suveda atomus su vienas kitu, 
ir iš daugeriopumo kombinacijų tarpe jų parei
na ans didis ir įvairiuojantis aggreggas, vadi
namas notura (gamta), matoma musų akims. 
Demokritas nepripažino prilikimo (predesti
nacijos) gamtoje, bet tik įstatymus. “Žodis 
netyčios — jis sako-— yra tik išreiškimu žmo
giškos nežinės”. Jis tikrai tikėjo į sekunda- 
riškas arba fyziškas priežastis, bet ne į pri
marišką nemedegišką priežastį. Gyvastis, su- 
žinė, mintis, pareiųa — anot jo — iš smul
kiausių atomų, anie abrozai atjaučiamu feno-, 
menų aplink mus, kuriuos vadiname dvasiš
komis reprezentacijomis, yra — anot jo — 
tik materijališkomiš. įspaudomis, padaromomis 
delikatnesniųjų atomų, tekančių per skylaites 
musų organų. Demokritas drąsiai taikė savo 
teoriją prie dievų pačių, kuriuos; jis tikrino, 
esant aggregat^is ątomų, tik galingesniais ir 
stipresniais negu žmonės.

Etiškoji Dėmokrito systėmą yra tyra ir 
padori. Fragmentai jo veikalų talpina gra
žias, stiprias ..ir teisingas mintis apie 
iškalbumą, teisumą, tiesas, tvarką, pareigas 
valdymierių ir tt.; o ant vidujinio ramumo 
širdies ir sielos jis žiuri kaipo ant didžiausio 
labo, kaipo ant užbaigtuvių ir siekio visų pa
dorių pastangų.* 9 • -

Titus Karus Lukrėtius atgaivino mokini
mus Dėmokrito, Epikūro ir Empėdoklio apie 
atomiškąję teoriją. Apie jo gyvatą mažai ką 
težinome. Hieronymas (4-420 m. po Christ.), 
išguldyme Eusebijaus Chronikos, sako jį gi
mus 95 m. prieš Christų (anot kitų 99 m.), 
bet nepasako, iš kur jis tą žinią sėmė. Sako, 
jis miręs savžudysta 44 mete amžiaus, patra
kęs nuo meilės gėralo, jam užduoto; jis rašęs 
savo veikalus protarpiuose, kada buvęs liuosas 
nuo patrakimo; ir tie veikalai buvę giriami. 
Cicerono. Donatus (gyvatoje Virgiliaus), at
bulai, tikrina, kad jis miręs 55 m. prieš Chri
stų tądien, kada Virgilius gavo toga virilis. 
Pasaką apie čėrus, patrakimą, savžudystę, ir 
peržiūrėjimą veikalų per Ciceroną, mažai auto
ritetų teparemia, ir todėl reikia priimti Su at
sargumu. Ypatingos Lukrėtiaus nuomonės 
labiausiai nepatiko pirmutiniems krikščionims, 
ir gal-but todėl jie užleidžia ant jo tokį likimą, 
kurs, pagal mysterišką savo pobūdį ir melan
cholišką užbaigą, buvo — anot jų — užmo- 
kesniu už jo- drąsą ir bedievišką pamokymą.

Lukrėtius užsipelnė garbingumą savo vei
kalu De rerum natūra, filozofiškai didaktiška 
poema 6-iose knygose. Poema tapo dedi
kuota L. Memmiui Gemelliui, ir tapo apskelb
ta aplink 56 m. prieš Christų. Lukrėtius bu
vo pagarbus pasekėjas doktrinų Epikūro, ir 
jo poema iš didesnės dalies yra gvildentoja 
fyzikų, morališkų ir religiškų principų šito 
filozofo. Siekiu poeto buvo išliuosuoti savo 
sątėvainius nuo prietarų, ir* pakylėti juos augš- 
čiaus geidulių ir silpnybių musų prigimto pa
dėjimo. Kaip mokytojas jo Epikūras, taip 
Lukrėtius pasisavino teoriją Leukippo, kuri 
mokino, kad tūlos Elementariškos dalytės, esan
čios nuo amžrį ir' valdomos tam tikrų įstaty
mų, susikuopinia ir ąužiedžia visatą medegos; 
kad būtybės ir1 įsikišimo viršiausios, valdan
čios dievybės nerėikia aiškinimui to, kas ste
buklinga ir nerionibaHška gamtoje; ir kad kas 
išrodo ėsą stebuklinga, iš tiesų taip nėra, bet 
yra rezultatu tūlų pastovių įstatymų, kurie vei
kia su neklystančia precizija, ir naturališkoje 
tolynžengoje. Žiūrint kaipo į literatišką kom
poziciją, Lukrėtiaus veikalas prasikiša pro vi
sas kitas didaktiškas poemas. Aiškumas ir 
pilnumas, su kokiu menkiausiejie faktai fyziš- 
ko mokslo ir filozofiškos spekuliacijos-'esti iš- 
plėtojami ir išaiškinapii; gyvenimas ir reika
lai, įtraukti diskusijon, arzinanti didumą apja- 
kintos žmonijos; gražumas, turtingumas ir 
įvairumas epizodų, įpintų dalykuose poemos, 
drauge su majestotišku versu, kuriuomi vis
kas esti išpasakota, padaro De Rerum Natū
ra, kaipo veikalą dailos, vienu iš tobuliausių, 
kokius sendvė mums paliko.

Todėl negalji apsieiti bent trumpų ištrau
kų nepadaręs ^“itos poėmoa* idant arčiaus su

pažindinti lietuvius su ja. Juk negreitai už
gims mums rimtas poetas, kurs mėgins ją pri
derančiai išguldyti į lietuviškąję kalbą.

Su išdidumu Lukrėtius stoja prieš mus 
kaipo mokytojas, reformatorius, ir poetas. 
Kaipo mokytojas “dėlei didumo mano argu
mento, ir todėl, kad aš atliuosuoju dvasę nuo 
užveržtų pančių prietarų; o toliaus todėl, kad, 
ant taip tamsios, temos, aš sudedu taip skaidrų 
versą, palytėdamas kiekvieną punktą patogu
mu poezijos”. Kaipo mokytojas, jis aiškina 
doktrinas Epikūro apie gyvastį ir gamtą; kai
po reformatorius, jis užsipuola ant prietarų; 
kaipo poetas jis suteikia gyvybę ir atomiškai 
filozofijai ir josios morališkam panaudojimui 
sanlydžiii ir patogiu versu, persiėmęs beveik 
religišku užsidegimu.

Apšnekėjęs iš pradžios visokias teorijas 
kilties, ir atmezdamas jas, ypačiai tą, kuri tik
rina, kad daigtai pasidarę ėsą iš nieko — “nė
sa, jeigu, jeib kas galėtų užgimti iš jeib ko; nie
kam nereikėtų sėklos”, Lukrėtius toliaus aiš
kina doktriną Leukippo ir kitų atomistų, kad 
daigtai susidedą iš dalelių medegos, valdomų 
jų judėjimuose neatmainingais įstatymais. Ši
tą teoriją jis pilnai išgvildena, išaiškindamas 
procesus, kuriais atomai vienyjasi gemant, au
gant, ir nykstant daigtams, kurių įvairumas 
priguli nuo įvairumo formos atomų ir nuo 
skirtumo .jų jungimosi krūvon; susijungimai- 
gi prideria nuo gentystės ar ypatybės pačių 
atomų, “kadangi būtinai nuimta yra, ką kiek
vienas daigtas gali ir ko jis negali daryti są
lygomis gamtos”. Atmaina yra įstatymu vi
satos; kas yra, pranyks, bet tik idant atsirasti 
kitokioje formoje. Mirtis yra “vieninteliai 
nemirtina”; šitai ir kas po jo pareitų, labiausiai 
kamuoja žmones. "Tai-gi šitą dūšios nuoga- 
dą ir šitą tamsą reikia išvaikyti, ne spindu
liais saulės ar šviesiais šulais dienos, bet išlai- 
kine išžiūra’ ir sutartiniu plianu gamtos”. Lu
krėtius aiškina, kad dūšia, kurią jis talpina vi- 
dunkrutinės, taip-gi susideda iš labai smulkių 
atomų šilumos, vėjo, tykaus oro, ir plonesnės 
būtybės, nuo kurios proporcijos priguli pobū
dis taip žmonių kaip gyvulių. Ji miršta drau
ge su kunu, kurį sakinį Lukrėtius paremia 
septyniolika argumentais, taip jis prisispyręs 
nori “išliuosuoti tuos, kurie iš baimės mirties 
per visą savo amžių pasilieka nelaisvėj”.

Šitos temos pripildo pirmas tris knygas. 
Ketvirtoje jis imasi dvasiškų užduočių jauti 
mo it manymo, ir aiškina, kad tikėjimas į ne- 
mirtinumą kilęs yra iš šmėklų ir prisivaidini- 
mų, kokie pasirodo per sapnus. “Kada miegas 
parbloškė kūną, vis-gi ne dėl ko kito proto 
nuojiega budi, kaip tik dėlto, kad musų protus 
sujudina tie patys abrozai, kurie sujudina juos, 
kada budime, ir tai tokiame laipsnyje, kad 
mums rodos, jog be abejonės regime tą, kurį 
gyvastis apleido, ir mirtis bei žemė pasistvėrė. 
Tatai gamta priverčia įvykti, nes visos pajau
tos esti tuomet suvaržytos ir ramume visose 
dalyse, ir negali užginčyti netikrus tikrais 
daigtais.”

Penktojoje knygoje Lukrėtius šneka apie 
kilmę — saulės, mėnulio, žemės (kurią, jis 
manė, esant plokščią, ir neturint antipodų); 
gyvasties ir jos plėtojimosi; ir civilizacijos. 
Visam tame jis atmeta šalin tikslą, aiškinda
mas, kad viskas pasidaro ir užsilaiko prigim
tomis spėkomis, “masos, urnai krūvon sublokš
tos, pastojo pradmena žemės, jūrių, ir dan
gaus, ir jjaderme gyvų daigtų”. Jis tikėjo į 
atsiradimą augalų ir gyvūnų po kits-kito, bet 
kad jie atsiradę skyrimai ir tiesiok iš žemės, 
“po įtekme lietaus ir saulinės šilumos”, tokiu 
budu paantrindamas senus paisėjimus apie gy
vasties kilimą iš gliaumės arba dumblo, “už 
ką žemė su nuopelnu gavo ir tebturi vardą 
motinos”. Jis atmetė Empėdoklio teoriją “vi
sus daigtus turint keturias šaknis”, jis taip- 
pat kratosi nuo sparnuotųjų arkliukų (hippo- 
gryphų), chimerų, ir centaurų, kurie iš dalies 
buvo sumanymu ano filozofo. Šitie, jis sako, 
“niekados nėra buvę”, tokiu budu, pralenkda
mas toli-gražu gadynes, kur būtinai tikėjo į 
vieriaragius, siaubūnus (drakonus), ir toly
gius pasakų žvėris. Viename dalyke, įžval
gesnis už Aristotelį, jis priima doktriną apie 
pergyvenimą tinkamiausių, kaip mokino Agri- 
gento gal vinys, nėsa, jis nuomoniauja, kad 
“gamtai pasmerkiant pasiplatinimą tūlų, taip 
jog jie negali atsiekti pageidautąjį pražydimą 
amžiaus, nė rasti maistą, nė apsipačiuoti”,.... 
“daugelis veislių gyvūnų išmirė, ir neįstengė 
paveisti ir pratęsti savo veislę”. Kaip apie 
Epikūrą, taip ir apie Empėdoklį Lukrėtius 
šneka su dįfleliu išgyrimu. Toliaus, tęzdamas 
savo spekuliacijas apie plėtojimąsi gyvūnų, 
Lukrėtius tampa drąseniu ir originališku. 
Pereitoji istorija žmogaus, sako jis, ne buvo 
milžinų ar aukso amžiumi, bet išsiritimu iš 
nuožmumo. Tiktai kada “vaikai, prisimalonė- 
dami, lengvai perlaužė išdydų ūpą savų tėvų”, 
atsirado šeimynų ryšiai, iš kurių išdygo pla
tesnė socijališka sutartis, ir švelnėjimas bei 
civilizacija prasidėjo. Kovoje dėl maisto ir 
prieglaudos, “žmogaus pirmutiniais ginklais 
buvo rankos, nagai ir dantys ir akmenis ir 
šakos, pasilaužtos miške, ir liepsna bei ugnis, 
kada tapo pažįstamos. Potam spėka geležies 
ir vario tapo surasta, ir pažintis vario pirmiau 
parėjo negu geležies, nes jis lengviaus apdir
bamas, ir esti randamas didesniame gausume. 
Su variu jie galėjo apdirbinėti žemę ir su- 
bruzdinti bangas karo,... Tad palengva kar
das iš geležies užviešpatavo ir dirbimas vari
nio piautuvo užsiliko tik minėjimuose, ir su 
geležia pradėjo arti žemės viršų, ir imtynės 
dvejojančio žmogaus tapo lygiomis”. Kaslink 
kalbos, “Gamta privertė juos tarti visokius 
liežuvio garsus, ir besinaudojimas išskėlė var
dus daiktams”. Taip fyziškai ir protiškai 
žmogus, besiplėtodamas, “matė systėmą dan

^Pabaiga bus}.

knygą ir išėjo. Kuomet atėjo 
toli Buizio namo — 
ginantį dvoką.

įėjo į vidų.....
— Kur tas jūsų velnias?
“ Tam kampe — parodė Bui- 

zys.
Kunigas priėjo ir paspyrė su ko

ja į sąšlavų kupstą. Angis pra
dėjo šnypšti....

— Mano mieli, čia ne velnias,
•— V elnias, velnias!
— Nešnekėk man! Nešluojate, 

turbut, niekad aslos ir išmetąs me
tate į kampą. Juk matote, kad 
angis išperėjo vaikus I....

—Tai velnias — pridūrė Jieva.
— Mano miela! Užlaikyk šva

riai grinčią. Tas šąšlavas išmeski t 
ir paskui vis kas dieną netik 
išsišluokit, bet reikia ir išplaut, 
tai bus ir gyvent sveika ir velnių 
nebus.... Supranti! ?

Moteris priėjo — švakšt — pa
bučiavo kunigui | ranką ir nedrą
siai ištarė: 1

— Ačiū.
Kunigas išėjo.
— Tu tinginė. Per tave tokią 

sarmatą ir aš turėjau!
Vyras užsikaitė vandens ir pas

kui verdantį užpylė ant peryklos. 
Angįs iškepė.... Paskui, paėmęs 
šiupelę išvertė laukan sąšlavas it 
apsivalė grįčią.... šliburis. ,

ne-
užuodė svai-

Tėvynės Mylėtojų 
Dr-stės Reikalai
Visus raštus T«v. Myl. Dr-jos rei« 

kaluose, kuopos ir pavlenios ypatoa 
malonės siųsti Dr-jos Lit Kom. na
riui ir redaktoriui.

J. LAUKIS,
501 Brick gt., Valparaiso. T M,

Mielšauskas.
F.

ir

NAUJAI PRISIRASfi IR UŽ- 
SIMOKfiJO UŽ 1909 M.

IVilkes-Barre, Pa^ 30 kuopa: J. 
Danielius ir A.

Chicago, III., 28 kuopa: V. 
Andrulis, P. B. Zalatorius, B. 
Zalatorius, V. J. Sabaliauskas 
M. S. Juška.

Cambridge, Mass., 55 nauja kp.l 
J. Tamulynas, Juozas T am ui ynas, 
J. Povilaitis, J. Kačenas ir T. 
Stelmokas.

Du pavieniu: V. Rupšis, Floren* 
ce, N. J. Jakobka, Cusini, Mich. :

V^A. Greičius,
T. M. D. sekretorius..^

APYSKAITA T.M.D. IŽDININ
KO NUO isto RUGPIUČIO IKI 

13 SPALIO 1909 M.
Nuo I5to rugpiučio iki 13 die

nos spalio T. M. D. iždan įplauki 
sekančios sumos:
Pribui’imas: a) Išleidimui Kudir. 

kos Raštu: j
Cleveland, Ohio, Draugija Sv. ’ 

Juozapo, per J. Brazaitį $5.00
Chicago, IU., Lietuvių parda- ■ 

vėjų Sąjunga, per Babri- 
čių .............................   $5-00

Chicago, III., Laižybos p» j 
Žmuidzinavičiaus ir Kveda- J 
ravičiaus ...................... $i.OQ

Nanty-Glo, Pa., per J. Tainu- 
levičią .......................... $1.10

Chicago Heights, IU., K. Ge
dimino Dr-ja, per J. K 
Valinckį ...................... $,

Scranton, Pa., 30 kp. S. L. A., 
per A. V. Zorską...... $5.00

Wotcrbury, Conn., Lietuvos . 
Sūnų Dr-jos tautiški cen- ‘ 
tai, per Povilaiką ...... $52.75

Viso V. Kudirkos raštų iš
leidimui ......    $72 85

b) KuoĮnį ir pavienių mokestis:
Baltimore, M d., 11 kuopa, per

S. Urlakį ......................  $12.601
So. Boston, Mass., naujas J.

B. Bručas .......................... 6a
Minersville, Pa., naujas, per

M. Mikolavičienę .............. 6a
Rochester, N. Y., nauja 5213

kuopa, per P. Petronį .. $3.00 
Brooklyn, N. Y., 3čia kuopa,

per K. Ciuberkį .................$3 00
Cleveland, Ohio, /p] kuopa, per

J. Brazaitį .........................$i2.oa
Throp, IVis., nauja, per J.

Kurtinaitį ...................... $i^a
Leuiston, Me., M. Senkus, pa

vienis .............................  60
Kingston, Pa., J. Purvis pavie

nis ...........   $1.20
Cleveland, Ohio, 2ota kuopa, 

per J. Gritę
Clinton, Ind., nauja kuopa, 

per D. Riovką .
Chicago Heights, IU., nauja 

kuopa, per L. Švedą .... $4.80
Chicago, Iii., 37 kuopa; per

F. A. Juozapai:į .......... $i.ao
Valparaiso, Ind., 13 kuopa, 

per V. A. Greičių ........... 6a
North Easton, Mass., P. Ka- 

rialis, pavienis .. ........

■ $h-55

$5-40



———————
|| Dėl nužudymo ispaniško re- 

voliucijonieriaus Ferrero visuose 
Europos kraštuose žmonės kelia 
neprilankias Ispanijai demonstra
cijas. Išpaniškų pasiuntinių trio- 
bas Ryme, Vindobonoj ir Paryžiuj 
turi saugoti kariumenė. Floren
cijoj (Italijoj) susirėmime minių 
su kariumene ir policija daug žmo
nių tapo sužeistų. Paryžiaus mie
sto rodą nutarė vieną Paryžiaus 

'gatvę pavadinti vardu Ferrero. 
Jo du vaiku nutarta miesto lėšo
mis leiisti mokslam Laike demon
stracijų Paryžiuj likosi užmuštas 
vienas policistas, o sužeista 76 

. $3.00. ypatos. Mieste Cherbourge mie
sto majoras sugražino jam duotą 

. $1.00. ispanišką ordeną.

*

Hammond, Ind., L. A. Jucevi- 
čia, pavienis .................. 60.

Schenectady, N. Y., i8ta kp.,
per A. J. Gudziną .... $12.00. 

Lorain, Ohio, per J. Putirskį $4.20. 
Southboro, Mass., N. Jonuš-

ka, pavienis.... ................. 60.
St. Charlc, HL, S. Kelia, pa

vienis ...2............ i.... $1.00.
Cambridge, Mass., nauja kp.,

per J. Tamulyną .......... $4.68.
Neto Haven, Conn., per J.

Butkų ......................... $540.
[Vilkes Barre, Pa., 30 kp.,per

J. S. Vaškevičią.............. $3 84.
Chicago, III., 28- kuopa, per

M. Ciniką
Florence, N. J., Vincas Rup-.

šis, pavienis .................. ,
[Vaterbury, Conn., 5 kuopa,

per M. Brazaucką .... $25.80. Į| Barcelonoj,-forte Moutjuich 
Už parduotas knygas, per A. likosi sušaudytas, kariškojo teismo 

Olševskį .......... .'......... $5 50. nužudymu pasmerktas ispaniškų re-
- vohucijonierių vadovas Francisco 

Viso pribuvo kuopų mokesčių-------Ferrer. Dėl to nužudymo Išpani-
nuo 16 rugpiučio iki 13 d. jos gy ventojai, teipgi kituose ci-
spalio ...................      $126.97. vilnuotuose kraštuose smarkiai pei-

. . kia Išpanijos randą. Paryžiuj
A be na suma pribuvimų. bUVo pakeltos demonstracijos prieš 

.) Išleidimui Kudirkos rasBpanjjos ambasad;!. Cia buv0 
...........smarkus susirėmimas minių su po

li) Kuopų ir pavienių mokės- Hdja Q ^u. sQ 
t čiai (ir už knygas) .. $126.97.

li Mažoj negrų respublikoj Li
berijoj, Afrikoj, aplinkinėse miesto 
Monrovia užtiko aukso ir 
gi ų akmenų laukus.

bran

MOJI MSTM.
Vidunas, A psišvieti mas. T ilže 

1909 m. Išleido Vilhelmas Storost. 
Bopusl.

Telpa čia 
švieson; Šių 
Apsišvietimo 
mo išlygos;
Straipsniai svarbus ir verti skaity
mo.

t
išaiškinimai: Kelias 
dienų apšveitimas; 

Kliūtys; Apsišvieti- 
Išmislus auginimas.

i|Į Sukelta jenerolo Estrado re- 
voliucij. prieš prezidentu Zelaya

Buvo ižde iki Iri d. mgpiučio Njcaraguoj pbtinasi gana smar. 
(žiur. No. 35 Liet. ) $2434.18. Revoliucijonieriai užėmė Ri-

nas ir portą Corinto. Greytowną
Iki 13 d. spalio ižde buvo kruvinam muSiai 5O pre.

Pribuvimo .............. $2634210. Jidento Zdaya pajiegoms ir jas
„ sumušė. Iš pradžių revoliucijo-1

IŠMOKĖJIMAI T. M. D. REI- njtriams
KACUOSE.

I. A. Ramanauskui alga už 
sekretoriavimą nuo naujų 
metų iki II 
sos išlaidos

2) »J. Gabriui 
paveikslų ir 
raštuose ir 
doms .....

‘ 3. Otto Mauderodei rankpini
gių už Kudirkos raštų spau- 
dinimą

4. Expresas prisiuntimo T. M.
D. antgalvių iš Chicagos į
Waterbury ..........................
5. Išdininko smulkios išlai-
d°s ...................  $2.00. bomba, bet ji ne expliodavo.

6. A. Olsevskiui už T. M. D.
antgalvius (letterheads) $5.55. || Anglijoj pabaigoj pereito

7. Už T. M. D. ženklelius, per nėšio buvo smarkus lytus su 
'B. Balevičių

|| Užgimė vėl revoliucija respu
blikoj San Domingo ir, kaip iš 

seimui ir kra- pradžių, revoliucijonieriams gana 
.................. $ii.oo. sekasi. Mat revoliucijonieriams 
— parengimui.........pasisekė iš svetur parsigabenti ga-
klišų Kudirkos nėtinai ginklų.

kitoms išlai-
• •••........ $601.80. Į| Barcelionoj, rodosi, dėl nužu

dymo Ferrer’o, rengiamas yra 
žmonių sukilimas. Pereitą subatos 

$716.75. dieną expliodavo 27 bombos. Ex- 
pliozijų 5 ypatos tapo užmuštos, 
o 2i sužeista. Bandyta paliuosuoti 

7°- nelaisvais sėdinčius forte Mantju- 
ich. Į kalėjimo duris -buvo mesta

mė- 
de- 

$80.00 besu praplyšimais, nuo ko užgimę 
--------  tvanai daug nuostolių pridirbo. 

Viso išmokėta iki 13 d. Valijoj daugelyj vietų prigėrė ir 
spalio . .............. — $1417.80. žmones.

Abelnas T. M. D. iždo balansas 
iki 13 dienai spalio:

a) Išviso buvo įplaukimų $2634.00.
b) Išviso buvo išlaidų $1417.80.

|| Šveicarijos policija pranešė Is
panijos randui, jog daugelis ispa
niškų anarchistų iškeliavo iš Svei-

Iš Chicagos Lietu
vių Gyvenimo.

Dramatiškas Ratelis L. S. S., 17 
d. spalio, Hull House teatre, loši 
Bt, Vargšo keturių veiksmų dra
mą “Pirmi Žingsniai”.. Dramos 
įtalpa tokia:

Žvirblis, pono Murinskio kam
pininkas, turėjo dukterį Oną, į 
kurią įsimylėjo Murinskio sūnūs, 
studentas, Enrikas; kad ji nepri
stojo prie Smitkės-vokiečio, dvaro 
urėdo, tas stengėsi kaip nors Žvir
blių šeimynai kenkti, ir piemenu
kui — Jonui, nepaprastai mylin
čiam skaityti kunygeles, kurį En
rikas išmokino skaityti ir duoda
vo jam knygas. ^>Dvaro urėdas 
Smitkė — niekšas, persekiotojas 
ir darbininkų skriaudėjas. Murin- 
skis, dvarponis, prisilaikąs senų 
poniškų pažvalgų, jog ponas turi 
engti savo darbininkus, kad tie 
prieš ponus drebėtų ir nepripažį
stantis mužikams jokių tiesų, bet 
gana lengvaširdis. Jo sūnūs, nau
jų laikų žmogus, matantis sau ly
gius ir vertus žmones mužikuose 
kaip ir ponuose, norintis kiek ga
lint vargšams prigelbėti. Murins- 
kienė užtarianti sūnų.

Drama paimta iš laikų sukilimo 
dvaro darbininkų. Studentas šla- 
pas, užėjęs pas Žvirblį, liepė vi
siems reikalauti nurodytų pageri
nimų, kaip jau? daroma kituose 
dvaruose, ponams nepri stojant — 
nedirbti, kol bus neišpjjdyta.~6clit- 
kė, urėdas, persergsti poną apie 
clarbininkų reikalavimus ir liepia 
Žvirblius prašalinti. Murinskas 
nuo atvažiavusio kaimyno dasiži- 
no, jog aplinkiniuose dvaruose jau 
darbininkai streikuoja. Jie, suta
rę su kitais, pakviečia kazokus pa- 
gelbon. Darbininkai per Žvirblį 
pareikalauja nuo pono pagerini- 
mi^j šmitkė, įlindęs per langą.

- ■■ ...............  .n ■■■
lengvai, bet perdėm. Augštesnėse 
mokyklose (High Schools) mokina
ma augėlesnis ir sunkesnis knygų 
vedimas, su daug knygų ir visokiuose 
prietikiuose. Pilnas kursas vertei
viškos aritmetikos duodamas pagal 
reikalą

Stenografija mokoma visose augė
lesnėse mokyklose ir 4 pradinėse: 
Burr, Lane. Scammon ir Washington. 
Mokinių kėlimas remiamas ant dvie
jų dalykų — greita prirengimo ir jų 
prisidėjimo bei ‘gabumo išmokti. Į 
penkis mėnesiu* augštesnėeės kliaso* 
gali jau parašyti nuo 
iki šimtui žodžių per 
diktavimo.

Mašinėlių rašymas 
šis. mašinėlių rašymo, 
po ypatingesne užžiura, 
jog kaskartas randasi didesnis takių 
darbininkų pareikalavimas, nepaisant 
ar jie moka stenografiją ar ne. Mo
kinama kaip reikia apsieiti ir var
toti mašinėlę, kaip žodžius skirstyti, 
didėees raides vartoti, kaip pirštais 
dirbti, žodžiai ir paellinis lavinimas 
klevišius vartoti, skubumas, vertei
viški išsireiškimai ir laiškų bei billų 
formos, perrašymas stenografiškų žen
klų diktuojamų stenografijos k 1 laso j 
ir rašymas laiškų nuo diktavimo su 
teisinga rašyba. Prasilavinusiems 
mokiniams suteikiamas skubumo ir 
teisingumo lavinimas. Per penkių 
mėnesių laiką mokiniai turi išmokti 
parašyti nuo 30 iki 60 žodžių per 
mlnutą Tas mokinama visose augė
lesnėse mokyklose ir plrmminėtose 
pradinėse.

Metinis Lavinimas, elementariškas, 
sutelkiamas Burley, Burns, Burr, 
Crane, Englewood, Foster, Froebel, 
Harrison, Jackson, Jirka. Lake. La
ne, Medill, Phillips, Pullman, Sulll- 
van ir Washington vakarinėse mo
kyklose.

Metinio lavinimo vakarinių moky
klų kursų užduotis įgalioti jaunus 
vaikinus tam tikrame laipsnyje me
chaniško sumanumo ir tikimo. Augė
lesniųjų mokyklų kursų užduotis la
vinti sunkesniuose ir svarbesniuose, 
jiems jau žinomo užsiėmimo, daly
kuose ir platesnėje mechanikoje. 
Neatbūtinai reikalinga metinius lavi
nimosi kursus pradėti nuo suprati
mo geometriškų plianų piešti ir čia 
tas yra suteikiama. Čia teipgi yra 
kursai budavojimo, drauge su po- , 
piera, raffia ir Venetiška geležis.

Kurpiavimo, liejyklų ir maiinšapių | 
darbas mokinamas Crane, Lake ir 
Lane vakarinėse augštesnėsėse mo
kyklose.

Piešimas (dravving). Pridedama ( 
piešimas visokių industrijos piešinių, 
buteikisms pilnas kursas archttek- I 
turas, mašinų ir laisvarankiško piė- ] 
Šimo. Mechaniškas piešimas suteikia
mas visose augštesnėse vakarinėse i 
mokyklose, teippat Burr, Chase, Froe 
bei, Jackson ir Washington, pradi
nėse. ' - j

Btubvedystės dailės. Įvedant viri-
2C iRtčioi __  17 |mo kursu* stengtasi užintęreeuoti. . p-iap. laaiuiu zv metų nasiys, turiu

T 1 Į merginas gerai vedamų namų gyveni- jo užlaikyme, Tnneno Ame- vieną septyhių metų vaiką Jei kuri 
mu Ir dvasia; sutelkiama joms ži-1rikoniškas Kartaus Vyno Elixiras teIk8,tė8 atsišaukti, meldžiu atsišauk- 

.. tl šiuo adresu: ;
, - • Mr. Joseph Smith ” r .

Boone Co., Ogden, Iową
' • • ‘ • k

Pajieškau savo draugo Vincęi Pus
kunigio, Suvalkų gub., Griškabūdžio 
parap., Pentiėkių kaimo. w Keturi me-' 
tai. kaip Amerikoje. Noriu su juo m 
susižinoti. T" 
adresu: . . . n '

kūnas, Brier?rs ir Levanąs. Ą. 
Žagarui, tėv^į patikrinėj ant, tru
ko užsikarščiavimų. P-ą Vaitie
kūną galima pavadinti- tikru arti
stu. |p n

Sufleris perdaug garsiai šnekėjo 
— kartais ir ąnt balkano buvo aiš
kiai girdimas. LJhkėtina, kad ki
tiems perstatymai^ ' Dram. Rate
lis kaip nors to išvengtų. Teipgi 
tarpakčiai buvo perilgi.

Užsibaigus dramai su dideliu 
delnų plojimu ir šauksmu, publika 
porą kartų iššaukė dramos auto
rių Br. Vargšą.

Lapkričio 1 d. tas pats Dram." 
Ratelis* loš K. Jasukaičio dramą 
“Alkani Žmonės”, tampat teatre.

Pietinės Chicagos dalyj, vadina
moj Burnside, nėra lietuviško sa- 
liuno, kaip pirmiaus buvo “Lietu
voj” minėta (jis buvo kiek laiko 
primiaus), bet ten yra apie 60 
lietuvių šeimynų ir kiek pavienių. 
Teipgi yra trįs vertelgos: vienas, 
A. Pocevicz, laiko valgomų daik
tų krautuvę, kitas, J. Skoots, 
cukrinių kromelį ir trečias, 
Briedis, turi barzdaskutyklą.

turi

Čia 
sa

vo namus.
(Už pranešimą ačiū p. J. Alek-

18 dieną spalių, ryte, užsi
degi Jurgio Marcinkevičiaus na
mai, ant kertės 45 ir Honore gat
vių. Namai abudu mediniai, ant 
2-jų lubų. Gaisras užgimė iš už
pakalio. Abiejų namų tik užpa
kaliai gerokai apdegė. > , .

Chicagoj S. L. A: kuopų, kaip 
nurodė p. M. J, Damijonaitis, yra 
ne 8, kaip buvo 42 nr. “Lietuves" 
pagarsinta, bet 10. Jose, sulyg 
liepos bertaininio skaičiaus, sąna
rių yra sekaričiai: 36toj kp. yra 
225 sanariai, ,74tqj yra 79 sąn., 
loętoj — 55, IMroj — 102, I29toj Į
— 47. I39*oj 
lęimoj 
234toj ■ 
rių.

— 12, 226toj — 39, 
II. Viso yra 612 sąna

ri

Lieka iki 13 d. spalio T. M.
D. ižde gryno turto $1216.29.

A. J. Povilaika, 
t T. M. D. iždininkas.

carijos, kaip mano, į Ispaniją, gal Į Pa,vaJUa P°no pinigus ir užmeta 
rengti ką prieš jos randą.

' E visur.

|| Vidurinėj Amerikoj, respubli
koj Nicarhgua užgimė revoliucija 
prieš naujai išrinktą prezidentą. 
Revoliucijonieriai prezidentu ap
šaukė Juaną J. Estrada.

■............ . ”* || Kaime Pavlovske, ne-
■ U Iš Peterburgo išvijo ameriko- toli Batumo, gyventojai užmušė 

ną, inžinierių Ralphą Wilsnerą, sėptynius vyriškius, kurie buvo ap- 
Policija išmėtė jį iš hotelio. Mat kaltinti, jog nusiviliojo trįs mote- 
jam leista buvo Maskolijoj gyven
ti tik pusę metų. Čia vienok, turbut 
išvyjimo yra kitokios priežastys: 
vidurinį pasportą , svetimtaučiams 
Maskolijos 
metams, 
svetimiems 
liuose gali

kaltę Žvirbliui, kuris papuola ka
lėjimam Murinskis nuo savo kai
myno Fricko dažino, jog jo dvarą 
kazokai sunaikino, sudegino ir jį 
patį apkūlė.^ Murinskis nori pra- 
sišalinSy o urėdą palikti gaspa- 

visai iš tarny- 
atsiima savo 
Likęs vienas,

ris į: vieną atkampią karinamą ir 
ten jas sužagė ir paskui užmušė.

išduoda 
daromas

|| Nuo duonos iškeptos iš nege
rų rugių, kaime Duchevatizna, 
Smc’ensko gubernijoj, pasimirė 15 
ypatų.

valdžios 
Išėmimas

žydams, kurie sostapi- 
tik trumpą laiką užsi

laikyti. VVilner gi, kaip iš pra
vardės galima manyti, turbut yra 
žydas.

’ II Dėl
Hucijonieria|is Ferrer’o, Ryme dar
bininkai surengė visuotiną streiką; 
nė laikraščiai ne išėjo. Italijonai, 
pildę pareigas Išpanijos konsulių 
atsisakė Išpanijos randą atstovau
ti. Popiežiaus rūme bijo užpuoli
mo ant Vatikano, nors tą popie- 

, žiaus rūmą daboja kareiviai. Su
streikavo darbininkai ir Nopolij. 
Valdžios mieste Barcelionoj už
draudė. kūną Ferrer’o palaidoti ant 
kapinių.

įdymo ispaniško revo-

Teisėjai orlaivių lenktynėse 
mieste Zueriche galutinai pripaži
no, jog amerikonas Mix- pralenkė 
kitus lenktynėse dalyvavusius.

j Grekijos parlamentas užgyrė 
sumanymą, jog nuo dabar Greki
jos sosto įpėdinis negali pildyti pa
reigų kariumenės perdėtinio ir jos 
komanduotojo.

ĮĮ Laike orlaivių lenktynių mie
ste Juvisy, Prancūzijoj, nuo 50 
pėdų su savo arlaiviu nupuolė 
aeronautas Richter, nusilaužė ko
ją ir išsidurė vieną akį.

šešioedešimts 
minutą nuo

(typwriting). 
kursas yra 

žiūrint { tai,

Per penkių

ir Centre got, Hoyne — Cass ir Illi
nois gaL, Tuley — Potomac ir Clare- 
mont avenue, Lake — 47-<a gatvė 
Ir Union avė., Crane — Oakley Blv. 
Ir Van Buren gatvė, Melill — 
14th place ties Throop gat. Wen- 
iell Phillips — 39-ta st. ir Pralrie 
avė., Englewood — Stewart avė. ir 

.62-ra _ gatvė, South Chicago — 
Houston avenue ir 93-čia gatvė, 
Pullman — Morse avė. ir 113 gat., 
Lane — Divisidn ir Sedgvvick gat.

Vakarines Elementariikos Moky
klos žieminėj daly j:

Burley — Barny avė. netoli Ash
land avė.. Waller — Orcbard ir Cen-

.... ...................LB 1 ■-

Pajieškojimai. ’---- _
Pajieškau apslvedimul jaunos, nuo 

18—21 metų merginos. Turi būti I 
Kauno gub., turi mokėti skaityti bet 4 
rašyti ir mokėti gerai • apsieiti su 
žmonėmis, neš apsivedęs noriu užsl- F 
dėti savo biznį, 
amžiaus, 
augšto ūgio, 
šyti

Box

Ai

Aš esmi 24 metų 
tamsiai geltonų z plaukų. 

Merginos malcnas ra- 
laiškus adresu:

C. D. Enulevičia 
S49, Benton, III.

— J. Brasauskas pajieškau apei-
ter gat, Franklln — Goetbe st ne- vedimui merginos, ne seneenžs per
toli Well8 st, Chase — Potnt pi. ir 18 metų ir turi būti gražaus ir mei-
Cornella et, Burr. —- ‘.z ‘
Wabansia avė., Tuley Potomac ir numo. 
N. Claremont avė. 
Morgan st 
Ashland ir 

Vakarinėj 
Scammon _____ __ __ ____ _

gat, Dante — Desplaines ir Forųuer 
gat., Foster — Union ir O*Brięn gat, 
Walsh 
Garfield' .. __
Medill — 14 pi. netoli Throop gat, 
Jackson — Sholto ir Better gat. 
Burna — 25 st ir Central Park avė., 
Froebel — 21 ir Robey gat., Kam
ai and — 21 pi. netoli Califernta are., 
JIrka — 17 1r Laflin gat 

Pietinėj daly j: 
Jonės — Harrleon gat ir Ply- 

mouth pi., Htfrrison — 23 pi. netoli 
Wentworth avė., Wendell Phillips — 
39 gat ir Pralrie’ gat. McAllister — 
36 ir Goge gat, Hamllne — 48 ir____ _________ _ „
Bisbop gat., Englewood — 8teward bg nežinau kur ji yra. 'j^eis kas apie ava l- ** — * ------ - ......

— Ashland ir iau* pobūdžio. Aš eemi 21 metų se- 
Merginos, kurioms patinka, 

Washington — teiksitės atsišaukti adresu:
ir Grand avė., Wells —— J. Braaavrsky ■
Cornelia avės. 202 Jeffęrson st., . Newark, N. J.
ladyj:
— Morgan ir Monroe Pajieėkau savo dėdės Jokūbo Ri

meikos. Jis jau 10 metų, kaip gy-. 
vena Amerikoje. Chicagoje, Iii. Pa
eina, jis iš Kauno gub., Šiaulių pav.. 
Lygumų volosties. Lygumų parapi
jos, Dokšų sodos. - Turiu svarbų rei
kalą Jis pats ar kas kitas malonės ' 
duoti italą adresu:

Jon. Knebernakštas 
Cotton Mills, Mays Handing, N. J.

Pajieškau savo pusseserės Aleksan
dros Mačienės, po tėvais Vifenontai- 
tės. . Paeina iš Šiaulių pav., Triškių b 
parap., Stakmlnių sodos. Trys me
tai. - kaip gyveno Amerikoj, Lynn, 
Mass., atvažiavusi iš Lietuvos, o da- 

62 gat, Pullman — Morae ją žino, tegul duoda žinią ant adre- 
113 gat., South Chicago — bo: -
avė. ir 93 gat, Sullivan — S. K. R. '

•2O Waltham st., Boston, Mase.
■ e ;■ |

Aš Antnas Lipinckas, pajieškau sa
vo brolio Pfjušo Lipi neko, 20 metų 
gyvenančio Amerikoj. Teipgi mano 
moteries, po tėvais Ona Kisieliaus- 
kiutė, pajieško 4vięjų dėdžių, Mate- i 
ušo ir Povylo Dunčikų, 25 metai, 

ŪVČ TeMnirCTAlU PFP to|p «yyena Amerikoj, šie pastarie-MKb ĮSMUKTAM FtK jie paeina Suvalkų gub., Kalvari- ,
jos pavieto, Rudaminos gm. ir para- 
pijos; Alvariškių sodžiaus. Jei kas 
žinot apie juos, meldžiu pranešti, ar * 
jis pats malonės atsišaukti antrašu:

A. Lipinckas 
1919 Lorain are., Cleveland, Ohlo.

Pajieškau savo švogerio Pefro K v e- 
dravičio, Suvalkų gub., Seinų par.,. 
Melelių parap., Butskunų kaimo. 8 
metai "kaip Amerikoj. Turiu svarbų 
reikalą Meldžiu atsišaukti antrašu:

O. F. Burnisky - ■
Box 490, Troy, UI. ;

*x . a-
Aš Aleksandra Azerskls pajieškau 

|— našlės, kad nebūt jaunesnė kaip 
Visokiose skilvio 20 metų, o ne senesnė kaip 30 m.

Esmių 29 metų qašlys, turiu

20-ta ir Johnson gatvė, 
Johnson st. ir 14 pi..

Hauston 
Houston

APGARSINIMAI
KLAIDAS.

Jeigu kadanors tavo gyvenime 
pasidarė klaida, ji turi būti tau 
pamokinimu. Nėra tokio žmo
gaus, kuris nepadarytų klaidą, to
dėl mes galime pasimokyti ir iš 
kitų padaromų klaidų. Papras
čiausios klaidos papildoma sveika
tos dalykuose; mes žinom, kad tu
rim saugotis, bet retai kada pai
some. Jeigti tokios klaidos pašto- _____ -------
ja tavo įpročiu, turi žinoti kaip nažjgg kad nebut jaunesnė kaip 
turi atitaisyti. Visokiose skilvio 20 metų, o ne senesnė kaip 30 m. 
ligose, paeinančiose nuo mus klai- ^-a^Esmta

-Tte

|Į Kadangi Finlandijos senatas 
atsisakė caro kariumenės reikalams 
duoti 8 milijonus doliarių, caras 
išleido prisakymą tuos pinigus be 
pritarimo Finlandijos atstovų su 
prievarta paimti iš jos iždo. Vie
toj nepritarusių senatorių jeneral- 

" gubernatorius paskyrė senatoriais 
rusiskos valdžios įnagius: admiro
lus ViiVenius ir Sillmana, pulkinin
ku Krause ir Bergą. Tas reiškia 
pradžią panaikinimo Finlandijos 
autonomijos. f 
imti nuo Finlandijos Viborgo ap
skritį ir jį priskirti prie Peterbur- 

^go gubernijos. Dar nežinia, kaip 
caro sauvalios darbus priims 

^ndiečiai.

Lenkijoj, išėmus Varšavos, 
Lublino, Sedlecų ir Petrchavo gu
bernijų, likosi panaikinta nepapra
stoji apsauga; panaikinti ir kariš
kieji teismai

Į| Holandijos pakrantėse, ardant 
paskendusio laivo griuvėsius, ex- 
pliozijos likosi išardytas vienas 
laivas. Prie to pražuvo vienas lai
vyno oficieras ir penki jūreiviai.

|| Japonijos pakrantėse, Nagasa- 
Žadama teipgi at- ki distrikte, užtiko gražių raudonų 

koralių salą užimančią plotą 9 
angliškų mylių. Metinis koralių 
surinkimas vertas 3 milijonų yenų. 
Per tai koralių kainos Japonijoj 

I nupuolė ant trečdalio. |

’ si šalinti, o urėdą 
dorium, bet Smitkė 
stės atsitraukia ir 
200 rublių algos, 
sode vaikščioja ig kalbasi, su visais 
savo pinigais rankose, apie savo 
klastas ir gudrybes, o piemenukas, 
prisirengęs su šaudykle, pasitikti 
kazokus krūmuose, išgirsta apie 
jo darbus, jį nušauna? ir pinigus 
pasiima. Atvažiuoja kazokai, iš- 
nakina viską, išvagia, patį Murins
kį sunkiai sužeidžia. Jo sūnūs 
jam išmetinėja jo klaidas ir pri-) 
kalbino paleisti iš kalėjimo Žvir
blį. Ant galo išreikalauja leidimo 
su Žvirbliuke apsivesti; jam Mu
rinskis paveda dvarą ir Enrikiui 
i atariant t “Lai gyvuoja brolystė, 
susipratimas ir laisvė!” drama už
sibaigia.

Drama paliko pas žiūrėtojus 
smagų įspūdį. Ištiesų, tai graži 
ir labai sumaniai parašyta drama, 
čia nėra ne savo vietoje jokio 
išsitarimo, viskas gerai pritaikyta 
prie karakterių. Kiekvienas lai
kosi teisingai savo pažvalgų ir nu
sileidžia tiktai nemalonioms aplin
kybėms susibėgus. Agitacija yra 
labai atsargi, pamatuota tikrais at
sitikimais, ir paskirta, savo vieto
je, tinkamoms ypatoms. Karakte- 
riai gerai parinkti ir sutaikyti. Žo
džiu, drama yra gyva ir įspudin-

PAJIEŠKGJIMAI DYKAI.
Už dyką pątalpįname paj ieško

jimus giminiu 1 idraugų, ar pažį
stamų tik vieną sykį ant metų 
tiems, kuriv turi užsimokėję iš 
augšto $2.00 prenumeratos .už 
“Lietuvą”. Už kitus visus sykius 
turi užsimokėti po 50c. Už pa j ieš
kojimus merginų ar vyrų apsive- 
dimui, partnerių, tarnų, pagelbi- 
ninkų, ar kitokius apgarsinimus 
turi mokėti kiekvienas ir už kiek
vieną sykį, nepaisant ant įmokėtos 
prenumeratos už laikraštį.

Kainos pajieškojimų — 50c. už 
kiekvieną sykį, jei pajieškojimas 
neužima laikraštyje daugiau vietos 
kaip i colį. Paj ieškojimai už
imanti daugiau vietos kaip vieną 
colį apmokami pa 40c. už kiek
vieną colį, kiekvieną sykį.

A. Olssewskis,
“Lietuvos” Išleisto jas.

Lošėjai, išskiriant, p. Strazdą 
(Fricką) ir p-lę Pakačimiutę 
(Žvirblienę) neatsakančius savo 
rolėms, buvo tinkanti savo užduo
čiai ir gerai atlošė. Artistiškai 
atlošusius ir savo ypata tikusius 
dramos karakteriams reikia pa
žymėti, iš eilės, šiuos: B. Vaitie
kūną (dvarponį Murinskį), p. Brie
dį (Žvirblį), J. Levaną (Smitkę), 
A. Žagarą (Murinskio sūnų), T. 
Stankūną (piemenuką) ir K: Ma- 
kaveckaitę, J. Bruięvičių4 A. Že- 
maičiutę. Tikrai gerai lošė ir įžy
mesnes roles turėjo — B. Vaitie-

Vakarines Mokyklos 1909 
1910 Metams.

Dykai mokinančios vakarinės mo
kyklos. vadovystėje Chicagos Moky
klų Valdžios (Board of Education), 
atsidarys mokinių užslrašymui ket
verge ir pėtnyčios vakarais, spalių 
14 ir 15, 1909 m. Mokimas prasidės 
panedėlyje, spalių 18. 1909 m. Mo
kymas tęsis po dvi v ai and i kas va
karas, penkis vakarus per sanvaltę. 
per aštuonioliką sanvalčių. ;

šių mokyklų mokymas dalinasi J 
tris skyrius.

1. Mokinimas angliškos kalbos, ne
mokantiems ja susikalbėti.

2. Gelbėjimas užbaigimui edukaci
jos arba lavinimosi vaikinams ir 
mergiukėms apleidusiems mokyklas 
pirmapabaigslant paprastą mokslą.

3. Suteikimas techniškų patarimų 
(instrukcijų) nepaprastesnėse temo
se (specijališkuoce subjektuose).

1. Mokymas tautiškų statistikų va
karinėse mokyklose parodys šių mo
kyklų naudingumą pagaminimui šiai 
šaliai intellgentiflkų valstiečių. Augš- 
tesnėji neanglištai kalbančiųjų žmo
nių kiasa, Įgijusi mokslus užrube- 
žluoee pirm atėjimo Amerikon, pri
valo mokėti angliškai kalbėti, kad 
galėtų čia Įgyti patogesni užsiėmimą. 
Vargingesnėj! ateivių kliasa, papra
stesni darbininkai. M,'.angliškos kal
bos ulbai sunkiai gali gauti kokĮ nors 
darbą, jie turi bent tiek pramokti, 
kad galėtų suslkalbėtLnu darbdaviais 
ir perdėtiniais. Abiems šioms klia- 
soms, vakarinės mokyklos gali labo! 
daug pagelbėti.

2. Moklnimasis dirbančių vaikinų 
ir mergiukių, patoetuMų mokyklą dėl 
šapų ir fabrikų "darbo, yra bevelk 
sunkiausia vakarinės mokyklos už
duočių nes Jie, matę daug spartesnį 
mokinimus! dienos laike, sunkiai gal 
sutikti su pa v slėsniu vakarinių mo
kyklų lavinimu ir jie jauni ir sku
bus vaikinai ir merginos nepridurs 
dienos darbą su vakariniu mokini- 
mulsl, jeigu tas mokinimas jiems ne- 
bus urangus ir užimantis Mokiniai 1 
nori jaustis ką nors nepaprastesnio : 
atsiekę tokiame žiemos besimokini- ' 
me. Visoms išgalėms yra stengi* 
mosi duoti šio skyriaus mokiniams 1 
geriausius nurodymus, geriausią mok- i 
slą ir geriausias reikmenis arba prie
taisas mokymuisi.

3. Dienoms dirbantiem* žmonėms i 
vakarinėse mokyklose sutelkiama . 
mokslas teipgi visokiuose išimtinuo- i 
se dalykuose (subjektuose).-

Knygvedystė moklina Hsose va
karinėse mokyklose* ^radinėse (ele-

: tuose).;

niaa apie namus ir žmones lietlnčią 
hygieną, apie saulės spindulių ver-| 
tą, šviežią orą Ir valumą; mokoma 
atsakančio hpeiėjtmo ir darbo budo; 
parodoma taupumo (ekonomijos) ver
tė; pamatuojama praktiškas virimas 
abelual priimtais teoretlškals princi
pais (budu), labiausiai, "kad jis bu
tų tikrai žinomas; perstatoma gy
venimas savo pilnume Ir lavinama 
atsakančiai vesti paprastus namus.

Siuvimo kurse mokoma moterių 
drabužių Ir kepurių rankų siuvimo, 
vartojimo Ir apsėjlmo su siuvama 
mašina, lavinimas •‘petrinų” kirpimb, 
pritaikymo ir išženklavimo ir ap
kalbėjimai sekančių dalykų: supra
timas gero skonio rėdymesl, pasirin
kimas tinkančio materijolo, išskaity
mas ir skalbimas gatavų parėdaių.

Virimas mokoma Burr, Englewood, 
Foster, Franklin, Hamline, Jackson 
JIrka, McAllister, Medill, Phillips, 
Pullman ir Washington. vakarinėse 
mokyklose.
Siuvimas mokoma Burley, Burr, 
Dante, Foster, Froebel, Hamllne, 
Jackson, Lane, McAllister, Medill. 
Phillips, Pullman, Scammon, South 
uhieago, Sullivan, Washington ir 
Wells vakarinėse mokyklose.

Chemija ir fisikos. šie kursai svar
biausiai paskiru turintiems kokĮ me
chanišką užsiėmimą, bet Jie tinkami 
mokytojams ir mokiniams, kurte ši 
mokslą neslmokinę mokykloje. Mo
kymas surištas su iaboratorljomž, kur 
mokiniai gali praktikuoti. Chemija 
mokoma Lane, Phillips Ir Walier va
karinėse augėlesnėse mokyklose. Fi
zikos mokoma Lane ir Phillips mo
kyklose.

Aiolaikinės kalbos: Francuziškai, 
Vokiškai ir Išpaniškat. šių kursų 
užduotis suteikti artimą pažintį su 
toms kalboms ir jose parašyta ge
riausia literatūra. Francuziška mo
koma Crane, Englewood, Lane ir 
Phillips augštesnėse mokyklose. Vo
kiška — Englewood, Lane ir Phillips, 
i Išpaniška — Crane, Lane ir Phil
lips augštesnėse mokyklose.

Komercijinė geografija. Naturallš- 
kas pakilimas ir puolimas fiziškų ir 
ekonomiškų komercijos pajiegų; geo
grafiškas prekių (produktų) padali
nimas; mokinimas manufaktūros (iė 
dirbystėo) principų; komercijos ne- 
apseittnumas.

Fizikos Kultūra, šio departamento 
užduotis — lavinti jaunus žmones, 
kuomet jie dar nesubrendę, pajlego- 
še, stiprumui, sveikatai ir gaivumui 
ir prirengti jų protiškas ir kūniš
kas spėkas J busiant} ofisų, šapų, 
mokyklų ir fabrikų darbą. Lavini
mas telkiama vaikščiojimu, bėgimu, 
lipimu, taktika, maršavimu ir kil
nojimais; teippat sūpuoklėms ir tt 

Istorija. Elementariškose mokyklo
se duodamas pilnas Suvienytų Val
stijų istorljofl kursas su pradiniu su
pažindinimu su Išpanijos, Francuzi- 
jos Ir Anglijos istorijomis, kad ge- 
rlaus suprasti Amerikonišką Istoriją. 
Septintose ir aštutose “gradėse” ypa
tingai bus prirodoma Civiliška ir Po
litiška Ekonomija.

Pirmmetiniai auyitesnių mokyklų 
subjektai^ langiukai ir algebra) mo
koma 
Tuley 
klo«e.

Pilni 
tymas, . „
tika. geografija, istorija ir knygve- 
dystė mokinama visose vakarinėse 
mokyklose, pradinėse ir augštesnėse, 
apart Lane augšt mokyklos.

Pilnai augitesni subjektai. Pagal 
vakarinių mokyklų taisykles, kiek
vienas subjektas, mokinamas dienos 
laike, bus paimtas ir vakarinėje 
augštesnėje mokykloje, jeigu J ją 
lankysis apie 20 mokinių; nupuolus 
žemtaus 15-os mokinių skaičiui, mo
kinimas bus pertrauktas.

Techniikos ir Toliau-lavinimo aapj- 
tesnės mokyklos. Techniški nurodi
nėjimai bus teikiami Crane, Lake ir 
Lane Techniškose Augštamokykleee 
ir Specijallškl Vertei vystės (Busi
ness) Kursai — Central Continuation 
Hlgh Sctobol. (Apie šiąs mokykla*

bus pagelbinčiu, nes jis nuvargu- 
siems organams sugrąžina papra
stą veiklumą. Jis sustiprįs skilvį 
ir žarnas,, išvalys kraują, suteiks 
gerą apetitą ir .pasilsinantį miegą. 
Vartok jį, kuomet reikalingas su
stiprinimas, kada jautiesi nuvar
gintu. Aptiekose. Jos. Triner, 
1335—*339 So. Ashland avė., Chi
cago, III.

Draugysčių reikalai,

aa.a ANV11U DU JUVU1

Meldžiu atsišaukti šiuo rį,

Frank Milkaitls ‘ 4 • | > 3
st, Brooklyn, N. Y. •

Pajieškau savo draugo Jono Gudo.
Paeina iš Kauno gub., Panevėžio pav., ' L 
Pasvalo parap.,- Tetervinų sodos. Pir
miaus gyveno Pittsburge ir išvažiaVo -rv 
J Rasine, Wis. Turiu svarbų reikalą r 
Jis pats ar kas kitas malonės duoti 
žinią adresu:

Rūpinas Ragažinskas į , 
Kensington, III,

183 N. 4

116 st., 

NEUŽMIRŠKITE! Pajieškau savo tikro brolio • Juo *
Visiems jau gerai žinomas “Drama- zapo Grigaičio, 13 metų Amerikoj. . , 

tiškas Ratelis“ L. S. 8. iš Chicagos, 3 metai atgal gyveno New Jereey,' - .
netikėtai atlankys Waukeganą su Br. N. J., dabar girdėjau gyvena IHiųo - *
Vargšo drama "Pirmi žingsniai“, juj. Jis paeina iš Kauno gub. ir pa- • ''
Veikalo vardo* pats uš savę kalba, vieta, Josvainių parap., Graužų kži-
kad jis duoe ką nors naujo. Todėl, mo. Jis pats ar kas kitas malonė*,, -v 
kaip Waukegano, taip ir aplinkinių duoti žinią adredu: 
miestų lietuviai yra utrratomi kuo- Kazimieras* Grigaitis -
skaitlingiausiai atsilankyti. Kurie Box 12, ' Sommersvilie, Conn. >

Pajieškau savo draugų Juozapo Va-ik ę 
vĮį. nago, lietuvio. Ir Konstantino Vilda- ’ 

____ ______________ gabiausiems ar- vo- abu Kauno gub., Šiaulių • 
tistams-mylėtojams dalyvaujant. Lo- voL Alkiškių sodžiaufc. _

" ' spalio (October) Prašią apie 3 metai atgal buvo .
vakare, visiems Baltlmore, . Md.. antrasai-gi -apie 2 • 

Hali kamnas 18 metaI atgal buvo Chicago. III. Jie
— - - patys ar kas kitas malonės duoti ži- J

nią adresu: '
Jonas šiurkus . •»’ 1 x

% S. L. Hollester, Wasblngton, Corin.
Pajieškau Juozapo Kavaliausko ir 

Juozapo Kaveckio; paeina , iš Kauqp~* • 
gub., Raseinių pav., Eržvilklų parap., ■

norite pamatyti, musų jauno rašė- 
jaua, tą ilngeidų kiekvienam vei
kalą, — nepraleiskite progos! T 
kalas bus suloštas i

Simas atsibus 23 d. 
subatoje, 7:30 vai. 
žinomoj 8. Woltans 
ir Presscot st, North Chicago, III. 
Neužmirškite! Pradžia lygiai 7:30.

Ratelio Komitetas.

16-tas DIDELIS APVAIKgčIOJLMAS 
SU PRAKALBOMIS, DAINOMIS IR 

DĖKLĖM ACIJOMIS:
Chicago. III. Parengtas draugijos 

Simano Daukanto, atsibus nedėldie- 
nyj, 31 d. spalių (October), 1909 m., 
Frelheit Tumer salėje, 3417—3481 S. 
Halsted st, Salė atsidarys 3 vai. 
po piet, o prakalbos, dainos ir de- 
klemacljos prasidės 4 vai. po piet. 
Įžanga 25c. porai. Maloningai uš- 
kviečiame visus lietuvius ir lietu
vaites atsilankyti Į mus tą apvalkš- 
člojimą ir balių, kur kalbės muš 
garsingi kalbėtojai. Visiems lietu
viams ir lietuvaitėms gera proga pa
siklausyti prakalbų, džinų, deklema- 
cljų ir pasilinksminti. Po apvalkš- 
čiojimui bus balins.

Širdingai užprašo Komitetas.

guu., ntunriuių DiiviiKių parap.,
sodos Opieniškių, 9 metai Amerikoj. 
Pirmiaus gyveno Pittsburge, Pa. 
Teipgi pajieškau Franciško Sanvaitlo, 7.
Suvalkų gub., jis pirmiau gyveno - ‘ 
Californljoj. Jie patys ar kas kita* .
malonės duoti žinią adresu:

Kazimieras Zirgaltis : '• e 
5 Spring Water st, Waukegan, III. įį

Ant Pardavimo,

Englevvood, Lane, Phillips, 
Ir Walsh vakarinėse moky-

elementariški subjektai. Skal- 
rašymas, spelinimas, aritme-

TEATRAS IR BALIUS!
■Nedėlioję, 24 d. spalių (October), 

1909 m., Kolumbijos salėj, kampas 
48-os ir Paulina gatvių. Draugija Tė
vynės Mylėtojų No. 1, statys ant sce- 
nos juokažaislę Gudri 
ras prasidės 5:30 vai. 
teatrui dainuos 81 kp. 
ras lietuviškas dainas, 
duetas. Po tam bus balius ir šokiai, 
su lietuviškais gėrymals ir kilbaaais 
ir Išklojanti pačta. Visus lietuvius 
ir lietuvaites užkvlečia atsilankyti ir 
pasilinksminti, nes tok} vakarą aplei
dę po laikui gailėsltės.

Komitetas.

Našlė. Teat- 
vakare. Po 

L. S. S. cho- 
Bus giedotas

k TEATRAS IR BALIUS.
. Parengtas Mockaus Teatrų Komp. 
Teatras Lošiama* Vardu Tarnas Be 
Kantrybės, nedėlioj, 24 spalio (Oct), 
1909, Frelheit Tumer salėje, 8421 
So Halsted *t, Chicago, UI. Durys 
atsidarys 6:80. Teatras prasidės 
7:iJ. Įžanga 25c. ypatal. Draudžia
mos sėdynės 50c. Po teatrui Baltus. 
Kviečia atsilankyti skaitlingai

BALIUS SU DOVANOMIS.
Parengia L. 8. S. 6-ta kuopa, Pitto- 

burg. Pa., 27 d. spalio, Lietuvių 
Mokslo Draugijos svetainėje, 142 Ohlo 
st Paskirta šios dovanos: už Įžangos 
tikintus leisis l&laimėjimul puiki 
mandolina; kas geriausiai pašoks 

į '•Klumpakojį'*, gaus 5 dol.; vyrui 
! daugiausiai gavusiam “Lekiojančloe

Pigiai parsiduoda lietuviškas 
liūnas geroje vietoje, šalę didelių 1 
dirbtuvių. Gryno pelno atneša Į mė- I 
nesį nuo 3100 iki >125. Priežastis ■ 
pardavimo — nusipirkimo tarmes, . 1 
Atsišaukite adresu: I

P. Šatkauskas ’
Cor. 35 ir Morgan st, Chicago, ĮIL

Pigiai parsiduoda puikus dviejų 
augštų mufinis namas, didumo 27x37 
pėdas, didelės ir puikios verandos, vi
sokį naujausi įtaisymai, šalę namo 
geras vanduo, daržas didelis -su vi
sokiais vaistų medžiais, pujkial aptver
tos. Lotas, ant kurio namas stovi, 
yra kampinis, 50 pėdų pločio ir 130 
pėdų ilgio. Arti prie imbliškos mo
kyklos ir lietuviškos bei lenkiško* 
bažnyčios; labai parankioje vietoje.

Taipgi parsiduoda kitas pulkas me
dinis namas su 5 kambariais, pat* 
namas yra 22 pėdas pločio ir 88 
pėdas ilgio; gera kelnorė; visokį nau
jausi įtaisymai, vanduo arti, geras 
šulinys. Kartu parsiduoda du dide
li lotai. Viską* parsiduoda labai pi
giai iš priežasties išvažiavimo Euro
pon. Atsišaukite adresu:

Joe. Fabritzkl 
P. O., Spring VaUey, I1L

PARDAVIMUI.
Ant pgrdavimo Kendtių ir visokių 

smulkių daiktelių Storas. Pigiai. Uš 
pusę prekės (clenios). Gera vieta, 
tarp lietuvių ir lenkų. Galima lai
kyti grosernę.

P. 14. Kaltis 
1644 K North avė., Chicago, IU.

Labai pigiai parsiduoda bufemė Ir 
groaernė, lietuvių apgyvento) vietoj, 
prie 1302 S. Canal st Dasižinoklto 
pas:

Kristupas Jakštas



PIRMA LIETUVIŠKA RANKA AMERIKOJE
3252 SOUTH HALSTED STREET, Rampas 33čios, CHICAGO, ILL 

;A. OLSZEWSKIS, Savininkas.

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

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

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

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

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

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

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

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

greičiau kaip

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

dien nuo 8 valandos .ry^o iki' 9 valandai vakaro, o nedėldieniais ir šventomis dienomis nuo 9 
valandoj ryto iki 9 valandai vakare. • •

Olszewskis pats Bankoje būva šiose valandose: 
šiokiomis dienomis:

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

Nuo u valandos ryto iki 4 valandai po pietų.
Panedėliais: '

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. f ' 4
GYVENANTI tolymesniuose miestuose kreipkitės prie musų laiškais adresuodami.

3252 SOUTH HALSTED ST. CHICAGO, ILL
Pardavimui Saliunas. . Turiu du 

biznius, todėl perdaug. 'Vienas tun 
būt parduotas. Pigiai. Aplink lie
tuviai ir lenkaf. Netoli šv. Mykolo 
lietuviškos bažnyčios. North Side. 
1700 Wabansia av., kampas Paulina st

Pąrsiduoda pigiai grosemž ir bu- 
š»r>A lietuvių apgyvento] vietoj. Ge
ras
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biznis. Atsišaukite pas:
V. Aihbrozevičių

Ferry st, Newark. N.

LIETUVIŠKAS ŠIUPINYS
Lietuviški šokiai: Suktinis, Našlys, 

Aguonėlė chorui su pritarimu piano; 
Klumpakojis ir Suktinis pianui; due
tas sopranui ir tenorui iš operetės 
“Kamin. ir Mal”. Prie šokių yra 
paaiškinimai kaip juos šokti. Kaina 
*1.00. Gaunama pas kompozitorių.

M. PETRAUSKAS
3327 Lowe avė., Chicago, III.

. Reikalavimai
x Reikalauju 10 kriaučių, mokančių 

gerai sinti -vyriškas ir moteriškas 
drapanas, 
keetis *iuo 
giau sulyg 
rinti gauti 
šaukti adresu:

L L. Kasper
13129—3131 Wentworth ave„ Chicago. 

Reikalaujame gyvulių kirpėjų, kirp
ti gyvulius. Kreipkitės! * 
ce, Morris A Company, 
Yard*

Radau aukso iliuzinį 
pametėte, atsišaukite ant adresu: 

Adam Gimbut
1903 Ruble st, Chicago,

Darbas eina gerai ir mo- 
*10.00 iki *15.00 ir ’ 
darbininko gabumo, 
gerą darbą malonės

dau- 
No- 

atai-

| Time Offi- 
Union Stock

žiedą. Kas

m.

PATYS ŽMONES KALBA.
Iš daugelio atėjusių padėkavonių. 

čionai patalpiname vieną trumpai, iš 
į kurios matyti, kad Collins New lork 

Institutas yra geriausia Vieta pa- 
gelbal sergantiems Amerikoje; nes 
patys darbai Ui save kalba ir žmo
nės kurie likosi išgydyti, kaip kitur 
niekur negalėjo surasti pageltos svei
katai, o daktarai to Instituto, nelai
mingai serganti pilnai išgydė; štai 
jis kafba:

Mielas Daktare profesoriau!
Nors turėjau didelį skaudėjimą nuo 

seniai viduriuose ir visam kūne, kru
tinėję, sąnariuose net kauluose, bū
viu silpnas, kad dirbtf buvo labai 
sunku, nors daug daktarų ir visokių 
vaistų perleidau, bet nepagelbėjo 
man; o jų tikras augštas daktariš
kas mokslas, su gerais vaistais, Col
lins Medical Instituto kurias suvar
tojau. kaip prisiuntėtė man aprašius 

>ga; tad pasiįikau pilnai sveikas — 
-išgydytas. Dabar džiaugiuosi buda- 
\ mas laimingas, ui ką širdingai dė- 

Sravojų, pripažindamas už geriausius

Namine Mokykla.
Gramatika rangliikos kalbos moky

tis be mokytojo (apdaryta).. *1.00.
Vaikų Draugas arba kaip mokytis 

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

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

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

šiuo

ar penkios, ii1 gar m e drąsel sakyti, 
kiti visi Chiesgos -lietuviai prageria 
kas — meta* os mažiaus kaip du 
milijonus dolUirių. Taigi ir skųski- 
ynes dabar ant milijonierių!...'.

Bet ne tanu dalykas. Kiekvienas 
turi teisę sunaudoti savo uždirbtus 
pinigus teip, ii'kaip jam psaidatoja 
Mes atkreipiame Ųktai atydą, kad 
musų žmonės kasinėtas praleidžia mi
lijonus dol tart*' to'jokios sau naudos, 
ir tol lauš norime-, parodyti kokią 
naudą turėtų t'A patįs žmonės, ir 
tauta, jeigu suvartotų tuos pačius pi
nigus kitonišką budo. Daleiskime, 
Chicagos lietuviai nustotų gėrę per 
vienus metus, o tuos du milijonus 
apverstų pirkimui namų. Pulkų na
mą šalima pirkti už *5000. Už vieną 
milijoną doL tokių namų galima pirkt 
200.\ o už du , milijonu* — 
TpksVnamas paprastai atneša 
pelno *500 per metą. 400 
atneštų tada *200000 į dešimts 
Tokiu budu tie du milijonai 
rių vėl sugrįžtų'! kišenių tų 
žmonių, o nejudinamas turtas, vertės 
antrų dviejų milijonų butų jų sa- 
vasčla. Tauta butų turtingesnė ke
turiais milijonais doiiarių iš vienų 
metų kalvystės, o per dešimts metų 
— *40.0000.00b.

Toks turtas- lietuvių rankose ne 
tik pagerintų jų būvį, bet ir padi
dintų musų tautos garbę. Bet, pasa
kys kiti, jog tas yra negalimu daik
tu. Girtuoklystės niekas negali su
stabdyti. Gal būt Vienok tas nėra 
sapnu. Tas yra galimu daiktu, tik
tai reikia noro.

Tarpe dešimčių lietuviškų karčla- 
mų, stovi viena lietuviška . banka. 
žmonės, kurie supranta, kad pragė- 
rimas kruvinai uždirbtų pinigų ne
atneša naudos, taupina savo pinigus 
bankoje, o sutaupinę kelis šimtus 
ar tūkstančius doiiarių, perka sau 
namus. >

šiuose metuose, apie 50 lietuvių, 
taupiausių musų bankoje pinigus, nu
sipirks. šitie musų kostumeriai, yra 
tomų, kurie nori, pirkt, bet tokiems 
namams, koki jiems patinka, jie dar 
per mažai turi pinigų. Bet | metą 
laiko jiems visiems surasime tokius 
namus, koki galės patikti, ir jie nu
sipirks. šitie musų ko stumeriai. yra 
tai vis geresni-, lietuviai, kurie žino 
kaip naudingai suvartoti savo pini
gu* Toki lietuvių mums reikia dau
ginus. Todėl mes raginame kiekvie
ną “Lietuvos” skaitytoją, kad ateitų 
į musų ofisą ir gautų pilną paaiški
nimą apie namų pirkimą.

žemiaus priduriame surašą kelių 
namų, kurie yra vęrti pirkinio.

‘Lietuvos” ke- 
šiose dienose 
Oklahomas ir 
Kur jis atsi- 
jo užsirašyti

Vincas Pūkas, ‘ 
liaujantis agentas 
aplankys lietuvius 
Kanstu valstijas, 
lankys galite prie
laikraštį “Lietuvą” užsimokėti jam 
prenumeratą ir teipgi duoti pini
gus ant sifkorčių ir išsiuntimo į 
leaįy. Mes už jį atsakome.

A. OLSZEWSKIS, 
“Lietuvos” Išleistojas.

skaitytoją drauge jausti su vargo pri
slėgtais žmonėmis. Chicago, III. 1904, 
PUSI. 60......................................  150

No. 124 Robinzonas Kruzlua. Graži 
morališka pasaka. Antra pataisyta lai
da. Chicago, I1L 1903, pusi. 83. ... 25c

Na 516 Iš kur atsirado musų narni* 
nlaį gyvuliai ir auginami augmenys* 
Pagal Lunkevičių lutalsi fiernas. Bu 
paveikslėliai* Chicago, IU. 1901, pus
lapių 73............................................ ....

400. 
gryno 
namų 
metų, 
dol ta
pačių

3) 2 lubų kampini* mūrinis na
mas. 6 pagyvenimai' Lotas 35x148, 
randa *45 | mėnesį.1 Kaina .... *3700.

11) 2 lubų, phlkas medinis namas. 
Randa *28 Į mėnesį. 1 Kaina .. *2500.

9
15) Mūrinis narnas 2 pagyvenimai, 
ruimai. Kaina . J................ *2000.

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

51) 2 lubų murinta namas. Krau
tuvė su 4 ruimais ir 2 pagyvenimai 
po 4 ruimui. Staldan. Kaina *4500.

52) 8 ruimų tnurihta namas. 2 pa
gyvenimai..* Kampini* Lotas 33x147 
pėdas, arti Halsted ,st* Kaina *2300.

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

57) Labai gražus mūrinis namelis,
aukštas ponam! s ir viškal. Užpa
kalyje Btaldas. Lotas 27^x127 H pė
das. Kaina ................................. *2006.

60> 6 ruimų mūrinis namas. Lo- 
♦•B 25x125. Kaina .................. *1200.

61) 6 ruimų mūrinis namas. Lo
tas 37ftxl27tt.. Kaina .......... *2100.

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

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

12100.

2 pa
botas 
parko 
*2500.

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

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

Knygų Katal togas
No. 4 Alium* ir kitos pasakos Guy 

de M&upaasant’o, vertė J. Laukis. 
Telpa šios pasakos: L Ali urna, 2. Ne
tikri brangieji akmenys, 3. Baimė, 
4. Dn maži kareiviai, 5. Dienynas pa
dūkėlio, 6. Mėnesienoje, 7. Vaidulys, 
8. Užšąlu šioj padangėj, 9. Atsikirti
mas, 10. Vienatvė, 11. Tėvas ir sūnūs 
Ir 12. Rožė. Guy de Maupasssnt yra 
vienas iš geriausių raštininkų pasakų 
iš žmonių gyvenimo. Chicago, UI. 1908, 
pusk 136.......................    85c

No. 27 Gyvenimo mokykla. Parašu 
Orlson Svett-Marden. Lietuviško n kal- 
bon-išvertė K. žegota. U i rašai pagar
sėjusių žmonių. Labai naudinga kny
ga. Didelio formato. Chicago, Ilį. 
pusi. 235. ........................    *1.25
Apdaryta ..........................................*1.50

No. 35 Gyvenimo vaizdeliai, suside
danti iš devynių sekančių gražių pasa
kaičių: Atsisveikinimas, Vagis, Kas 
kaltas. Gatvės vaikai. Paparčio žie
das, Miško sargas, Signalas, Keleivis, 
Būvio esybė. Chicago, 111 1902, pus
lapių 99................ '...............  15c

No. 43 Iš gyvenimo lietuviškų Vė
lių bei Velnių. Pasakos surinktos d-ro 
J. Basanavičiaus. Šioje knygoje talpa 
keli šimtai grašių pasakų, apie rojų 
(dangų), čyščių. peklą; apie giltinę, 
marą, cholerą; apie dvasias (dūšias), 
velnius, jų vaidin'mąsi ir tL Pasakos 
užrašytos tokioje tarmėje, kokioje bu
vo girdėtos. Panevėžyj — pagal tar
mę panevėžiečių; Šiauliuose — pagal 
tarmę šiauliečių; Suvalkų gub. — pa
gal tarmę suvalkiečių; Prūsų Lietu
voje — pagal tarmę Prūsų lietuvių; 
Dzūkijoj — pagal tarmę dzūkų ir tt 
Chicago, Ilk 1903, pusk 470. Popieros 
apdaruose....................................... *150
Audimo apdaruose. ...................... *2.00

No. 44 Iš mano atsiminimų. (Bu au
toriaus pav.) Parašė Dr. Vincas Pie
taris. Spaudon parengė d-ris J. Basa
navičiui D,atųs bijografiškl aplpasa 
ko j imsi ka.-surių Lietuvos vietų. Chi 
cago, UL 1905, pusi. 301................. 75c

No. a44 Iš Gyvenimo Samojėdų. 
Apie LUdfainkus ir kiti naudingi pa
mokinimai. .... ................................10c

No. 63 Karės Laukuose. (Kareivio 
atsiminimai.) Parašė Vsevolod Garšin. 
Vertė A. Lalls. Užimanti pasaka iš lai
kų karės maskolių su turkais Chica
go, IU. 1906, pusi. 8L...................20o

No. 67 ‘ Lietuviškos pssakos Įvalrio* 
Surinko Dr. J. Basanavičius. Dalis L 
Čia telpa 141 labai gražių, juokingų, 
išmintingų t žingeidžių pasakų. Chi
cago, TU. 1903, pusi. 280................ *1.25
Drūtai apdaryta. ............ *150

No. 68 Lietuviškos pasakos įvairios. 
Surinko Dr. J. Basanavičius. Dalis Ik 
Ola telpa 205 labai gražių ir juokingų 
pasakų, bovijančių kiekvieną skaity
toją ir klausytoją ir labai naudingos. 
Chicago, IU. 1903, pusk 330........... *1-25
Drūtai apdaryta........... ................. *150

No. 69 Lietuviškos pasakos įvairios. 
Surinko Dr. J. Basanavičių*. Dalis III. 
čia telpa 202 dar gražesnės ir juokin- 
gesnės pasakos. Chicago, Ui. 1904. 
pusi. 333.......................p............... *1-25
Drūtai apdaryta.............................*1.50

No. 130 Revoliucijos žmonės. Para
šė A. Niemojevvski, vertė K. Puida 
torius, 7. Paukštis, 8. Ponas Jėzus 
Varšavoje. Knygelė įdomi kiekvienam. 
Chicago, IU. 1908, pust 76............. 20c

Na 134 Sidabrinis kryželis arba dai
lidė iš Nazareto. Apysaka iš laikų 
kankinimo Kristaus. Eugenijus Sue. 
Vertė J. Laukis. Chicago, III. 1906, 
pusi. A?- (Šitą knygelę Vilniaus vys
kupas uždraudė lietuviams skaityti.) 
Kaina................................................. 50a

No. 525 Kaip gyvena augmenyef 
Pagal Lunkevlčių fe kitus sutaisė Šer
nas. Su paveikslėliais. Yra tai apra
šymas apie Įvairius musą žemės augte 
lūs, jų sudėjimą ir atmainas, gyvį ir 
plėtojimąsi nuo pat meukiauslų pavi
dalų iki didžiausių ir tobuliausių. Chi
cago, Ui. 1901, pusi. 129.................. 35e

No. 185 tmogus neplluškis. Vertė iš 
švediško Nėris. Labai graži apyaakė- 
vedū su varginga mergina ir laimin
giau gyveno už kitus, apsivedusius su 
turtingoms. Bita apysakėlė užima 
kiekvieną jauną vaikiną ir merginą ir 
lė, kaip turtingo prekėje sūnūs apal 
Telpa čia sekanti apsakymai: L Šun
takiais. 2. Viesulą, 3. Motiejus Balta. 
4. Laisvės šventė, 5. Juras, 6. Redak- 
moktna žmogiškos doros. Chicago, 
Ui- 1 Jsl. 23. ............ ....

No. 200 Akla už ak|, dantis už dan
ėj. Juokai viename akte. Perdirbta iš 
vokiško. Chicago, UL 1907, pusi. 29. 
Kaina........................................ .... 10c

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

pusi. 62. 20c

No. 225 Geriaus vėliaus, negu nlo 
kad. Komedija viename akte. Pagal 
lenkišką sutaisė K. B—a ir M. P—i* 
Chicago. IU. 1902, pusi. 48..............15c

Na 257 Kun. Gramuloe raštlnyčio- 
Je. Komedija viename akte. Parašė 
kun. Fr. Hudor. Gražiai parašyta ko
medija tinkanti pert-tatymui. Chica
go, III. 1906, pust 14................. 15c

No. 262 Mindaugls, Lietuvos kara
lius. Istoriškas paveikslas 5-se aktuo
se. Lenkiškai parašė Julius Slowao- 
ki. Lietuviškai vertė V. Kapsas (Dr. 
V. Kudirka). Chicago, III. 1900, pus
lapių 86............................................ 25c

No. 286 Pirmi Žingsniai. Drama ke
turiose veikmėse. Parašė Br. Varg
šas. Drama pai 
judėjimo Lietuvi 
pusi. 50...............

ta iš revoliucijos 
Chicago, III. 1909, 
...........................20c

No. 295 Piotro Caruao. Vieno veik
smo drama. Parašė R. Bracco. Vertė 
K- Pjilda. Veiksmo vieta —Neapolis, 
šių laikų atsitikimas. Chicago, I1L 
1*0*. pusi, 32......................................10a

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

No. 331 žilė galvon — velnias vuo- 
degon. Komedija viename akte. Pa
gal lenkišką sutaisė M. P—h. Chi- 

10ccago, III. 1902, pusi. 3 L

No. 381 Gyvybė (kantatas) ir kitos 
trumpos poėmos. Pcrašė Jonas Vls- 
koška. Telpa čia eilės: - Gyvybė, iš
tvirkėli* VyUus, 3 sonetai, Proverbal 
ir Jautimai. Chicago, III. 1907, pus
lapių 4L..............................................15c

No. 397 Keptos kančios. Eilės. Pa 
rašė Liepukas. Chicago, III. 1909, pus
lapių 28.................................................10c

No. 436 Revoliucijos dainos. Suran
kiotos Iš visur 24 d.dnos naujos ga
dynės iš revoliucijos atbalsių. Chica
go, III. 1908, pusi. 30.................... 15c

No. 442 Svajus arba vaizdas sieki
mo augštybės. Tragedlja-poėma. Pan
kuose aktuose. Parašė Jonas Vlskoš- 
ka. Yra fantastiškas piešinėlis, para
šytas sceniškoje formoje. Chicago, IU. 
1907. pusi. 135.................................... 40c

Ne. 526 Kada Ir kokiu budu svietas 
sutvertas. Paraše Prof. Dr. M. W. 
Meyer. Iš vokiečių kalbos vertė J. 
Ilgaudaa. Aprašyta, kokiu budu tve
riasi dangiški kūnai ir kaip musų že
mė susitvėrė, teipgl, kokiu budu atsi
rado ant jos gyvybė. S't paveikslais. 
Chicago, Ui. 1906, pusi. 140............- 35o

No. 627 Kada ir kokiu budu gali 
svietas kada-nors pasibaigti. Parašė 
Prof. Dr. M. Wilh.Meyer. Iš vokiečių 
kalbos vertė J. Ilgaudas. * Knygelėje 
aprašyta svieto pabaiga. Kas nori ab 
slžtaoti, kada ir kokiu budu gali svto 
tas iiasibaigti, tegul perskaito šitą 
knygelę- Chicago, III. 1906, pusi. 135- 
Kai.-a .... .... .... .... .... 35o

No. 546 Nematomi priešai Ir drau
gai žmonių. Pagal Bitnerį sutaisė Šer
nas. Aprašymas smulkiausių bakteri
jų, gimdančių visokias ligas pas žmo
nes, jų susekimas, vystymąsi ir tL 
Su paveikslėliais. Chicago, IU. 1905, 
pusi. 113. .............................................30c

No. 543 Oras, Vanduo, ėviesa Ir ši
luma. Lekcija Prof. Blochmano’o. Su
taisė šernas. Visiems suprantamai ap
rašyta ypatybės chemiško ir fiziško 
proceso, aiškesniam parodymui kurio 
yra daugelis tam tikrų paveikslėlių. 
Chicago, IU. 1907, pusi. 138.......... 40o

No. 566 Senų gadynių išnykę gyvi 
sutvėrimai. Pagal Hutchinsoną t u taisė 
šernas. Su paveikslėliais. Aprašo se
niausių gadynių įvairius sutvėrimus, 
gyvenusius ant žemės dar prieš atai-

išguldytus lietuviškai. Prie kiekvieno 
radimą žmogaus, šiandien tų sutvė
rimų kunus žmonės, kasdami gilius 
šulinius, kanalus, arba imdami iš že
mės anglis, randa giliai palaidotus žo- 
mėje. Tūlų sutvėrimų atrado člelua, 
nesugadintus kunus, ržMotos keiloH- 
kos sieksnių storio >^Ks eile. Jie 
yra šiandien išstatyti įvairiuose mušė
juose, iš kurių žmonės mokinasi pa
žinti, kaip sena yra musų žemė. Mok
slinčiai. pagal storumą ir senumą že
mės sluogsnių, kuriuose tų sutvėrimų 
kunus randa, gali spręsti, kaip sena 
yra musų žemė ir kaip seniai žmogus 
ant jos atsirado. Chicago, IU. 1900, 
pusi. 370............................................ *1J»
Apdaryta. ...............    *1.28

Na 553 Paėjimas organiško svieto. 
Pagal Bitnerį sutaisė Bernas. Knyga 
didelės moksliškos vertės. Ji aprašo 
tvėrimą*! viso sutvėrimo ir visų gam
tos sutvertų daiktų; parodo, pagal se
niausius ir giliausius žemės sluogs- 
nius, daug milijonų metų algai gyvo 
nusius ant žemės augmenis, vabalus, 
žvėris, paukščius ir tt Su paveikslė
liais. Chicago, Iii. 1905 pusi. 137. 35o

No. 569 Svieto pabaiga. Iš rusiško 
vertė Pr. Siūlelis. Kas nori atslžino 
ti, kada bus svieto pabaiga, tegul per
skaito šią knygelę. Chicago, Ui. 1902, 
pusk 31...............  10c

No.597 žvėrys Ir Žmogus. Pagal 
Schmehl’j sutaisė Šernas. Mokslas 
apie subu lavėjimą kūno visokių žvė
rių, paukščių, sąnarkojų. žamapilvių 
ir žmogaus. Kiekvienas žvėris arba 
gyvis aprašytas kas sau su visomis jo 
ypatybėmis ir kokią gyvūnų giminę 
jis tveria. Su paveikslėliais. Chice- 
go. Iii. 1906, pusi. 318. . 
Apdaryta.............. .. ...

No. 606 Airija. Lapai iš istorijos 
Airijos. Parašė A. Janulaitis. Chica- 
■o. UL 1908, pust 53.................... 15o

. *1-00

Ukininkystei Žemes.
Pasiturinčiuose Rock Island-Frisco 

Valsčivose Texa* Oklahoma, New 
Mexico, Kansa* Arkansas ir Missouri 
yra daugelis tūkstančių akrų derlin
gos gerai drėkinamos žemės, šitie 
akrai laukia TAVĘS juos išdirbti. 
Mums linksma bus pagelbėti ener
giškam praktiškam žmogui be skir
tumo tautybės surasti gerą vietą, 
šituose valsčiuose padėjimų aprąšy- 
mai atspausti visokiose kaltose ir 
lengvai suprantami reikalaujant bus 
pasiųsti apmokėta k rasa. Adresas:

C. B. Schmidt, Room 1100 La 
Station, Chicago, III., arba 

1100 Frisco, St Louia, Mo.

89) Puikus trijų lubų mūrinis na 
mas ir gražiais medžiais apsodintas 
lotas šalyj ui\.. ./...............   *6000.

91) 
Kaina

1 lotas ant 34 st., 25x125.
............................................. *500.

Mūrinis namas ant stulpų, 10 
Randa *18. Kaina *1750.

9») 
ruimų.

94) 2 lubų mūrinis namas. 2 gyve
nimai 
Kaina

po 5 ruimus. Lotas 25x150.
...................     *2300.

No. 70 Lietuviškos pasakos įvairios. 
Surinko Dr. J. Basanavičius. Dalis IV. 
Chicago, III. 1905, pusi. 299. Šioje da
lyje, tetp kaip ir pirmesnėse dalyse 
Dro. J. Basanavičiaus surinktų pasa
kų, telpa keli šimtai užimančių ir juo
kingų pasakų. Kiekvienas, nusipirkęs 
iš paminėtų knygų I, II, III ar IV 
dalj, turėc per visą savo amžių noiš- 
semamą pasakų turtą...................*U0
Drūtai apdaryta...............................*150

Šalie
Room

395) 
venimal.

lubų mūrinis 
Randa *47.

namas, 
Kaina

6 gy- 
*4700.

Musu Vargdieniai.
Daugumas musų žmonių, tai tikiT 

vargdieniai'. Nemokant amato ir an
gliškos kaltos, jie turi dirbti sun
kiausius darbus už menką mokestį. 
Vienok, pažiurėjus į tų musų varg
dienių gyvenimą, persitikrįsime, kad 
jie sudeda milžiniškus kapitalus už
laikymui sau tinkamų įstaigų.

Viena iš mylimiausių įstaigų, už
laikomų musų varguolių, yra, bė abe
jonės, karčiam*. Jeigu suskaitysime 
visas kardamas lietuvių užlaikomas 
vien ant Bridgeporto, Chicagoje, tai 
nusistebėsime jų jikaitlingumu, paty
rę, jog jų yra ne mažiau trisdešimta, 
kurias užlaiko lietuviai.

Apskaltykime dabar nors pavir
šutiniai lėšas užlaikymo vienos kar- 
čiamos į metus, o tada turėsime maž
daug supratimą, kiek sunkiai uždirb
tų pinigų musų žmpnės praleidžia be 
jokios naudos. Visų pirma, “laisniai" 
(licensia) kaštuoja *1000 | metus; 
randa, šviesa ir šiluma — *1000; pa
tarnavimas ir kiti iškašČlai — *2000. 
Taigi iškaščiai vienos karčiamos. be 
gėrymų, išneša maž-daug į *4000 į 
metu* Karčiamninko uždarbis, da- 

iciara geros ir nebrangios te-ilelgkkne. >1000. -Taigi karčiamnin- 
Galima gauti lavomis išmo- turl lnytl raažlaU91al |5000 j 

O kita ; metU8* ^l^ikyti savo kar-o kitą galima įsmoKeti per daugel) Mama ----- - - - - -
Aim viepti

Box

adresu:
P. MIKOLAINI8.

62, New York City.

Žiūrėkite.
Bravoras turi gerų šaitanų 

virau!, gerose vietose. Jeigu 
visų pinigų, tai gausi išmokestimis 
lengvomis išlygomis. Atsišaukite ar
ba -rašykite 
Washington 
Amtoy, N.

parda- 
neturt

pas Brewing Co. Agentą, 
Inn., 434 High st., Porth

FARMOS! PARMOS!
Plrzlte Farmas Didžiausioje Ame

rikos Lietuvių Fermerių kolionljoj. 
kurioje gyvena jau daugeli* lietuvių, 
žemė lygi ir gera, ne akmenuota ir 
ne balos. Puikiausia vieta žmogui, < 
jieškančiam geros ir nebrangios že-: 
mės. < 
kestimis;

Daleiskime dabar, kad kar- 
čiamnlnkas gauna nuo visų parduo- 

Ir BU: Ti. ūmi. k
ežeru* su tokiais-pat laukais kaip išmoka, tada atrasime, kad
ir Lietuoje, todėl męs ir vadiname uz turi
tą žemę Naująja Lletuv* Ji guli ne mailau ka!p *5000 per metą. Tai- vikarlnėje dalyje Michigano va£u- > toWu budu* u*1*1**““ 
jo* nepertoll nuo Chicagos, šalę ra.1 karčiamos kaštuoja ne mažiau kaip 
vietinio miesteli*) ManLtee, Mlch.lt10000 per metą. Jeigu, tada, musų 
žemė parsiduoda dabar po *8.00 akt ^onės, vienoje tik dalyje miesto, ui-

matų. žemė -derlinga, auga visokį 
javai: kviečiai, rugiai, vasarojai, bul
ves ir kiti. Yra žemės pagal upes i

r 3 Ir brangiau. Norėdami daugiau 
daslžinoti ar apžiūrėti tas žemes, at
važiuokite ar sustaeškite su manim.

įtarus visoje Amerikoje. Su guo- gyvenančių ant tų žemių, šiuo adresu:

randU Stanį s Hošsys T
aad. River, Otrio.

Antan Kiedls, .47; *
Peacock, Mieli., Lake Oo.

laiko 30 karčiamų, tai jų užleikimui 
turi paaukauti ne mažiau kaip $300- 
000. o gal būt | 3500000, arba pusę 
milijono doiiarių kas — metas. Į

milijonu* doiiarių vienoj tik daly]

96) 
place

lot*!, ^0x1502____r .r.^.
arti Auburn avė.

pėdų ant 33 
......... *1600.

Du mediniai namai 598) 
ruimų, lotas kampinis 31X147 
Kaina ........................................

99) 2 lubų mūrinis namas, 
gyvenimai po 8 ruimu*, su 
naujausiais įtaisymai* Garu 
domas. Namaąa,25g^2 pėdų. 
27*4x125 pėdųn V Ajįnenų priešakis. 
2 lubų 
Kaina

pėdų. 
*2000.

2 pa- 
visais 
apžli
bo tas

mūriniaijstąidai. Randa *65.
........ ... ....................... 56600. 

v .»tt
2 
3

101) 
ras ir 
Lotas 25x82. 
reikia įmokė

lubų 
paryvšfttnM,

namas, što- 
po 4 ruimus 
27. Iš kalno

Kaina *2850.

103) 
25x135.

Geras lotas'hant Halsted st
KainaTij...,.................. *1000.

8* < n
2 lubų pnurinis namas (dvi- 

_____ 4 pagy^sniap.1 po 4 ruimus. 
Kampinis lotas *0^x147. Randa *40. 
Kaina______________ ............... *3950.

105) 
gubas)

106) 2 lubų mūrinis namas. 2 pa
gyvenimai. 4—5 ruimų, ir 4 ruimų 
mūrinis namas užpakalyj.
100 pėdų. Randa *35. Kaina

Lotas 25x 
*4000.

22x56. 
4 rui- 
22x34.

107) 2 lubų mūrinis namas 
kampinis, 4 pagyvenimai po 
runa. 2 lubų medinis namas 
4 pagyvenimai, 2 po 4 ruiųius ir 2 
po 3 ruimus ir 3 ruimų medinis na
mas užpakalyj. Lotas 55x110 pėdų. 
Randa *69 | mėnesį. Kaina *6000.

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

A.OIszewski
3252 S. Halsted SL

No. c71 .aikrodlnlnko atminimai. 
Pasak Erkman-Batrtjaną sutaisė 8. M. 
Paveikslas iš Napoleono I paskutinių
jų kariavimų. Chicago, Ui. 1907, pus
lapių 44. .. ........................................... 1So

Na 76 Maaim Gorki]. Pasakojimai. 
Iš rusų kalbos vertė A. L—ta! Turi
nys: Giesmė apie sakalą. Nenaudėlis, 
Makaras čudra. Rudenyj, DvidaMmts 
šeši ir viena. Chicago, Ui. 1906, pus
lapių 103...............................  .... C5o

No. 90 Oiltipa. Graži apysaka iš 
laikų, savitarpinės karės Siaurinės 
Amerikos indijonų. Vertė A. Olšev- 
skis. Antra pataisyta laida. Chicago, 
UI. 1906, pusi. 95......................  25c

No. 97 Pamokslai išminties ir tei
sybės, išguldinėti galvočių visų am
žių Lietuvos vaikeliams. Parašė kun. 
Tatarė. Trečia laida. Cla telpa 128 
juokingų, bet išmintingų ir pamoki
nančių pasakaičių, mokinančių doros 
ir išminties. Chicago, UI. 1899, pus
lapių 182.....................;....................60c

Na 98 Pragaro atgijimas. Parašė 
L. Tolstol, vertė Z. A. Kritiškas pie
šinys dabartinės draugijos tvarko? 
alegoriškai parašytas. Chicago, UI. 
1.908, pusi. 22.....................................10c

N n, 100 Pasaka apie kantrių Aleną, 
dukterį turku ciesoriaus Antonijaus, 
kori per 22 metus vaikščipdama po 
svietą, daugybę bėdų k vargų išken
tėjo. Antra laida. Iš lenkiško vertė 
A. Olšerskis. Chicago, III. 1902, pus-

No. 103 Pasaka apie Adomą Ir Jie 
vą. Priedas prie sulyginamosios my- 
thologijos. parašė Panl Lafargue, pa
gal vokišką vertimą lietuviškai sutai
sė P. Miškiniu. Chicago, IU. 1908, pus
lapių 3L..............................................10e

Na 114 Ponas Ir bernas. Apysakė
lė L Tolstojaus iš gyvenimo masko
lių kaimiečių, žingeidi norintiems su
sipažinti su'buriu ir sąlygoms masko-

Na 471 Akyvi apsireiškimai sviete, 
į kuriuos žmonės nuolat žiuri, bet jų 
gerai nesupranta. Su 7 paveikslėliai* 
Labai naudinga knygelė tiems kurie 
nori sužinoti, iš ko darosi žaibai, 
griausmai, lietus ir sniegas. Kas yrą 
debesiai, ant ko jie laikosi ir tt Chi
cago, UL 1894, pusi. 79................... 25c

No. 472 Apsireiškimai atmosferoje 
arba meteorologija Pagal profesorių 
Vojeikov'ą tutaisė darnas. Aprašo, iš 
ko susitveria ore žaibai ir griaustiniai, 
nuo ko atsiranda ant dangaus įvai
rios šviesos ir šešėlis!, ir daugybė 
kitų įvairiausių ore apsireiškimų. Pla
čiai ir labai suprantamai paaiškinta, 
kaip galima sužinoti oro permainas ir 
daug kitų įdomių dalykų. Kiekvie
nas aprašymas, aiš^gsniam suprati
mui, parodytas ant paveikslo. Norin
tiems arčiau susipažinti su oro ypa
tybėmis, verta perskaityti. Chicago, 
IU. 1907, pusi. 238............................ 75c
Apdaryta.........................  *1.00

No. 473 Apie žemę Ir kitus'svietus, 
jų buv| ir pabaigą. Pagal Heilpemą. 
Falbą ir kitus sutaisė šernas. Aprašo, 
kas yra žemė, iš ko ji susideda, ant 
ko laikosi ir kaip sukasi. Kas yra uao 
lė, žvaigždės, mėnulis, planetos, ko
metos ir kitos retai matomos žvaigž
dės. Bu 36 astronomiškų paveikslų. 
Yra tai vienatinė knyga, Iš kurios 
žmogus tikrai gali apsišviesti. Chica
go, III. 1896. pusi. 255................... 75c
Ta pati apdaryta..............................*1.00

Ne. 480 Biologija arba mokslas apie 
gyvus daiktus. Pagal profesorių Nūs- 
baumą sutaisė šernan. Mokslas, ko 
kiu budu radosi gyvi sutvėrimai ant 
musų žeeiės, kaip jie vystėsi, pradė
jus nuo nažų vabalėlių, iki daėjo lig 
paukščių, žvėrių ir paties žmogaus. 
Su paveikslėliais. Chicago, III. 190L 
pusi. 147.............................................. 40c

No. 490 Dvi Kellonl | ToHmą šiau
rę. Sutaisė S. Matulaitis. Labai žin
geidus ir naudingas aprašymas iš ke
lionės į šiaurės poilusą. Chicago, UL 
Kaine......................................................20c

No. 63S &'titnologlja arba mokslaa 
»pie ±e.>:ia tautas. Pagal Dr. M. Ha- 
beriandr. parašė šernas. Su paveikslė
liais. Yra tai svarbiausia moksliška 
knyga apie visas musų pasaulės žmo
nių veisles. JI parodo visų viešpatys
čių, visų žemės krašt u ir net mažiau
sių šalelių Įmones Ir jų paveikslus. 
Aprašo jų kilmes, parvą, tikėjimą, pa
pročius, užsiėmimą ir abelnai viską. 
Kas nori pilnai pažinti žmonių 
riją, tegul perskaito šią knygą, 
cago, m. 1903, pusi. 667........... .
Apdaryta. ............................... ..

isto-
Chi-

*2.00
*2.50

Ne. 641 Geografija arba žemės ap
rašymas. Pagal Geikie, Nalkovskj ir 
kitus sutaisė Bernas. Su paveiksią- 
‘kis. Aiškiai ir suprantamai aprašo 
tusų žemę, jos pavidalą, didumą ir 
piszumą; jos kalnus, jų vardus, augš- 
M. vulkanus, metančius iš savęs ug
nį; Iš kokių sluogsnit^ susideda žemė, 
kur ir kiek joje yra ingHų, geležies, 
aukso, druskos ir kitų gėrybių; klek 
marių, ežerų, upių, jų vardai, plotis, 
gylis; kokie kuriuose vandenys: sū
rus, prėski,. kartus: kokie juose gy
vena gyvūnai ir tt žemė aprašyta da
limis: išskaitytos visos viešpatystės.

karalystės, kunigaikštystės, respubli
kos ir tL Kiek kurioje žemėje yra 
gyventojų; kokie jų tikėjimai, kalbos, 
papročiai, užsiėmimai, pramonė* iš
darbiai, ir tiesos; kokie miestai, su 
klek gyventojų, fabrikų, pramonių; 
kur kokie orai: šalčiai ar karščiai, 
lytus ar giedros; kur koks ilgis die
nos ir nakties. Knyga didelė 6x9 co
lių. ant geros standžios popieros apso
dinta. Chicago, IU. 1906, pusi. 469. 
Kaina. .... ...............................*2.00

Ta pati apdaryta audimo apdaruose, 
parašai ant nugaros ir šono. .... *250

No. 655 Istorija a be Ina Dalis L 
Nuo seniausių laikų Chinljos —r 2800 
m. pr. Kr. iki galutiniam išdalinimui 
imperijos Aleksandro Makedoniškoją . 
146 m. pr. Kr. burašė Dr. A. Bacev> 
čia Su paveikslais, parodauciais tų 
laikų pirunidas, sienas pilių, tvirto 
Ylų; typus kunigų ir kareivių. Hiero
glifus Akkadų rasto ir tt. Chicago, UL 
1904, pusi. 498...................i .... *1.00
Ta pati tvirtuose apdaruose. ... *1.25

No. 507 Gamtos Istorija Pagal Bęn 
vertė Dr. A. Baeevičia. Knyga su dau
geliu vabalų, tuvių, žmonių, medžių 
ir akmenų paveikslėlių; trumpai, aiš
kiai ir suprantamai išaiškina gamtos 
istoriją, ypač tuos dalykus, į kuriuos dar prieš atradimą Amerikos iki 1896 
žmonės žiuri, bet jų gerai nesupranta. 
Chicago, IU. 1903, pusi. 209.......... 5Oo

No. 657 Istorija Suvienytų Valstijų 
Siaurinės Amerikoj nuo atradimo ir

m. Aprašo, kaip Kolumbas atrado 
Ameriką, kokie čia tada žmonės gy
veno, kokie žmonės plrmiaasiai lė 
Europos pradėjo plaukti J Ameriką, 
kokios karės buvo, už ką kariavo ir 
kokiuose metuose; kiek buvo prezi-' j 
dentų, kokie ir kiek koris gero šia Ag

Ne. 508 Gamtos pajlegos Ir kaip Iš 
jų naudot!*. Pagal Bitnerj sutaisė 
šernas. Svarbios moksliškos vertės 
knyga, su daugybe paveiksią jvairių 
mašinerijų ir kitokių prietaisų išaaa- šaliai padarė. Prie galo knygos ’



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

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

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

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

prie laikraščio “Lietuvos” išleistuvės 1893 metuose mažytėje 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 pasisekimų, kurio net musų 
konkurentai mums užvydi. Męsgi ant keno užvydėjimų nepai
some, bet savo biznį kasdien platiname ir stumiame pirmyn, ir 
čia vėl paduodame dabartines kaitąs Pinigų ir šifkorčių, kad žmo
nės žinotų kiek jos kaštuoja ir kur jas geriausiai pirkti. „

Dabartinis pinigų kursas yra $52.25 uą >00'Fubliu.. Dabartinės 
šifkorčių kainos atvažiuoti Amerikon, nuo Tilžės iki Chicago yra 
sekančios; . • -

Holland-American Linija, perplaukianti mares iš Rotterdam į 
New Yorką per 8 iki 10 dienų ...........................   $66.10.
North German Lloyd Linija, perplaukianti mares iš Bremo į 
Baltimore per 12 iki 16 dienų . ...................................... $63.20.
North German Lloyd Linija, perplaukianti mares iš Bremo į 
New Yorką per 9 iki 12 dienų ....................................... $67.20.
North German Lloyd, ExĮ>resinž Linija, perplaukianti mares 
iš Bremo į New Yorką per 6 iki 8 dienų.............................. $69.70.
Hamburg-American linija, perplaukianti mares iš Hamburgo 
j New Yorką per 10 iki 14 dienų ...........  $64.35.
Red Star Linija, perplaukianti mares iš Antwerpo į New 
Yorką per 8 iki 10 dienų .. ............................................. $66.30.
Cauadian Pacific R. R. Linija, perplaukianti mares iš Antwer- 
po į Montreal per 12 iki 15 dienų ................................ $62.80.
Russiatt-American Linija, perplaukianti mares iš Liepojaus 
į New Yorką per 13 iki 18 dienų .................................... $57-5°-
Hamburg Philadelphia............... . ......................«.............. $59-xo-

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

į Rotterdamą per 8 iki 10 dienų . ................................. $55-6o.
North German Lloyd Linija, perplaukianti mares iš Baltimore 
į Bremą per 12 iki 16 dienų ..,........... .'................ $53.20.
North German Lloyd Linija,' perplaukianti mares iš Ncw 
Yorko į Bremą per 9 iki 12 dienų................................... $54-20
North German Lloyd, ExĮ>resinč Linija, perplaukianti mares 
iš New Yorko į Bremą per 6 iki 8 dienų ........................... $61.20.
Hambnrg-American Linija, perplaukianti mares iš New Yorko 
į Hamburgą .per 10 iki 14 dienų......................................  $55 85

6. Red Star Linija, perplaukianti mares iš New Yorko į Antvver-
pą per 8 iki 10 dienų .............  $55-8o

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

8. Russian-American Linija, perplaukianti mares iš New Yorko
į Licpojų per 13 iki 18 dienų ..............................................  $51.00.

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

Reikalaujanti šifkorčių į kitus miestus rašykite mums į kur 
norite išvažiuoti ar iš kur parvežti, o jeigu su vaikais, tai paduo
kite mums visų vaikų metus, o męs atgal pačta prisiusime jums 
visų linijų, kainas, tada jus pasirinkę sau liniją kokią norėsite, 
prisiųsti mums pinigus per Money Orderį ir męs jūsų šifkortes 
kuo greičiausai išsiųsime.

Adresuokite mums visada šiteip:

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

ir

I.

3

4-

5-

6.

7-

8.

’ 9-

No. 1102 Auginimas Ir maitinimas 
mažų kūdikių. Parašė Dr. J. Kulis. 
Chlcago, III. 1907, pust 28. .... 10c

No. 1138 Hyglsns srtis mokslas apie 
užlaikymą sveikatos. Pagal Bernesą, 
D-rą Noil ir kitus sutaisė Šernas. Kas 
ją su atyda perskaitys,, pataikys ap- 
elsaugotl 
člelybėje 
vo amžių 
tus savo 
pusk 132.

No. 1140 Išsivystymas vaisiaus gy
vūnų. P rašė Dr. J. Kulis. Su dau
geliu paveikslėlių iš embrioliogljos, 
Chlcago, III. 1907, pust 2L .... 10c

No. 1157 Koks privalo luti valkų 
auklšjlmasT Kankins rašte, parašytų 
D-ro J. šliupo. Chlcago, III. 1908, pus
lapių . ................................................... 25c

No. 1176 Pamatas Visokiai Refor- 
i mal. Vadovas sveikatai, turtui ir lais
vei. Populiartikas raštas apie klausi
mą valgybos. Parašė Otto Carųue 
Su raštininko leidimu vertė J. Laukis 
Kryputė nurodo, kad mėsa Ir kai-ku 
rie kiti, teip pavadinti dilginanti val
giai yra netinkančiais žmonėms mais
tais. Chlcago, UI. 1907, pusi. 113. 80c

No. 1209 Angliškos Kalbos Vadovė
lis tiems, kurie nori trumpu laiku pra
mokti angliškai susikalbėti kasdieni
niuose reikaluose. Sutaisė J. Laukis. 
Antra pataisyta laida. Chlcago, Iii. 
1908, pusi. 90.......................  26o

nuo visokių ligų, užlaikyti 
savo sveikatą, pailginti sa- 
ir užauginti sveikus ir tvir- 
vaikus. Chlcago, III. 1887,

“Sl0i!fY TIMES” 
TIKRAI.DEGTINE 

RASKVDINWk PO PRIEŽIŪRA 4 pjtn. tvort, $2.95 
8 piin. tvort, $5.50 

12 pi!n. tvertų, $8.25
^•SS^AMA.

MBUMŠY TIMES" 
••naetikra cflCin* 
yni gryninus'.*, leniSRia ir 
rVttaiHte degtu** ir priimate 
skonio. Distiliuota 111 ariak 
tų *rudą ir psModinta ui-

tik r* itagUnė, Uuoea nuo vi
sokių priematka. .Kirs tai 
mitel.a, brt GRYNA TIKRA 
DEGTINE.

yra gry.tema

SCUILLER BROS.
DepL 317 Ca ro, IIL, Ir Kantas City,

VYRAMS TIKTAI

No. 1210 Aritmetika. Sutaisė 8.

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

No. 1300 Rankvedys angliškos kal
bos. Pagal Olleodorfą, Harvey, Max- 
well Ir kitus surašė J. Laukis. Yra 
tai praktiškiausia knyga išsimokini
mui angliškos kalbos padam per sa
ve be pagelbos mokytojo. Chlcago, III., 
1906. pusi. S07.................................H25
Apdaryta. .... .<............... .... |1A0

No. 1328 Žodynas Hetuvlškal-angllš 
kos Ir angliška lietuviškos kalbų (abi 
dalys — I ir ii, ty. 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. 96.00

No. 1329 žodynas. Tas pats kaip 
No. 13J8, tik pilnai apdarytas bran
gia, gražia moroko skūra. (Čia audimo 
nėra biskio.) .... ...................|74»

No. 1326 žodynas HstuvIJkai-angliŠ- 
kos kalbos. (Dalis I.) Sutaisė A. La
ito. Čia rasi visus lietuviškus žodžius 
išguldytus angliškai. Kožnas žodis pa
ženklintas kursyvoms litaroms prie 
kokio gramatikos skyriaus priguĮi. 
Knygos formatas 6x9 colius. Kieti 
kudtmo apdarai. Chlcago, Ilj, 1902, 
pusi. 382................    82.00
Popieros viršais. <*». .s.; .... 81.75

2.

3-

5-

žmogui, gyvenančiam šioje šalyje.
Cbicago, III. 1896. puel. 364........... $1.00

Ta pati audimo apdaruose, aukso
litaros ant nugaros ir šono............81.25

No. 658 Istorija Chicagos Lietuvių, 
|ų parapijų ir kun. Kraučuno prova su 
laikraščiu “Lietuva”, buvusi balan
džio mėnesyje 1899 o. Čia telpa ap
rašymas: kiek lietuvių yra Chlcago- 
Je. kiek lietuviškų draugysčių, su ko
kiais vardais ir siekiais; chronolo
giška peržvalga Chicagos lietuvių dar
bų nuo pat čia jų atsiradimo iki pa
baigai 1900 metų; istorija jų parapi
jų ir prova kun. Kraučuno su “Lie
tuva”. Chlcago, III. 1901, pusi. 580. 
Kaina..................................................81.00
Apdaryta. .... ..........................  81.50

No. 678 Lietuvių Pratėvlal 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 gyve
no lietuvių pratėviai. Aprašo lietuvių 
padėjimą dar 800 metų prieš Kristau* 
ąimimą. Chlcago, IH. 1859.............60a

No. 722 Trumpo senobės lstorljx 
Pagal prof. R, Vipper vertė iš rusų 
kalbos D. . Su paveiksiąs senoviškų 
liekanų ir 5-iais spalvuotais žemla- 
piais (mapomis). Yra tai tikriausia 
svieto istorija nuo seniausių laikų, 
daug metų prieš Kristau* gimimą iki 
nupuolimo Rymo viešpatystės. Chica- 
go, Iii. 1904, pusi. 305...................81.00
Drūtuose apdaruose..................  81-25

No. 1327 žodynas angliškal-llstuvlš- 
kos kalbos. (Dalis II.) Sutaisė A. La- 
lis. Čia rasi visus angliškus žodilur

angliško žodžio kabėse yra pridėta 
tarmė, kaip žodžius angliškai tarti, 
teipgl kiekvienas žodis paženklintas 
kursyvoius litaroms prie kokią gra
matikos skyriaus jis priguli, knygos 
formatas 6x9 colius. Gražiais drūtais 
apdarais, nugara ir kampai drūtos, 
gražios moroko skuros, šonai audimo^ 
ant nugaros parašas aukso litaroms, 
lapų kraštai marmurooti............. 84 00
Ta pati knyga popieios apdar. |3UX)

No. 1428 Vaišės Kristaus pas po
piežių Pijų IX. Parašė Viktoras Hu- 
go. Antra laida. Chlcago, UI. 190T. 
Kaina............................................... 10o

No. 1498 Lietuviškas Sapnlnykas. 
surinktas Iš daugelio svetini j sapnl- 
nykų ir sutaisytas pagal tikrą persiš
kai - egiptlšką sapninyką, su aprašy
mu planetų atspėjimo ateities. Ge
riausiai išguldo visokius sapnus, ko
kie tik žmogui prisisapnuoti gali Chi- 
cago, IH. 1895, pust 205.....................S0o
Tas pats drūtai apdarytas.............65e

čįo. 856 Aukos Karės Dievui. Para
šė Jonas Gražys., ši knygelė aprašo, 
kokios kada buvo karės, kas buvo Jų 
priežasčia, kfek blėdies padarė ir daro 
žmonėms ir kas j jąs žmoniją stumia. 
Chicago, III. 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 
sulyg šiai dienai. Chlcago, Ui. 1903, 
pusi. 41............. . ...................... ...

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

No. 921 Labdarybė pirm i aus ‘Ir da
bar. Parašė P. Lafargue. Vertė M. 
N—as. Telpa čia: I. Senovės pagony 
labdarybė, -II. Vyskupu Ir vienuolių 
labdarybė ir IIL Buržuasų labdarybė. 
Chicago, III. 1908, pusi. 36.............10c

Kas gali būt matyta 

GALERIJOJ MOKSLO 344 S*. Stote St CHICAGO,ILL 
*r1i Harriao* g*tvte 

INEJIMAS DYKAI!
Žingeidumai Psthologijo* 
Žingeidumai Oateologijos 

Žingeidumai Groosuilavimo Organų

Tyrinėk pradžią ir ilsivyitymą 
žmogiikos rasos a»o lopėio iki grabo, 
pamatyk keistumus gamtos, žingeidu
mus ir milžinižkusMis.

ir hįotuo** padljimoo**. Lanuiiro 
■taaktnlį* rišo kiti* Uaaaėmu. Didži* 
g* tavo gyv«slm«.

INŽENOA DYKAI!

LIUOSA GALERIJA MOKSLO
344 S. State St Cbicago, III.

No. 1515 Naujas pilnas Orakulas 
arba kuyga burtų, menų ir visokių pa
slapčių ir praktiška C. C. St. Germain 
.Delnažlnystė, su paveikslėliais. Su
rinko ir išguldė Iš svetimų kalbų J. 
Laukis. Yra tai didžiausia ir praktiš
kiausia mon *' knyga, burtų ir delno- 
žinystėr mokslo. Formatas 6x9 co
lius, ant viršaus apdarų koloriuotas 
paveikslas burtininko ruimo. Chlca
go, 111.1904, pusi. 412..................... 82.50
Apdaruose................................  83.00

A. Olszevvski
3252 «. Halsted SL, Chlcago, IIL.

No. 925 Moteris ir jos vieta žmoni
joje. Parašė J. Laukis, šita knygelė 
aiškina moterų klausią, todėl yra* 
akyva perskaityti moterims ir vy
rams. Kalbėtojai joje atras sau daug 
medžiagos. Chlcago, Iii. 1908, pusi. 47. 
Kaina,

No. 946
MąMląML' 
vystės reikalus po valdžia Rusijos ir 
po jtekme lenkystės. Chlcago, Iii. 
1906, pusi. 83....................................... jo©

Priedelis prie lietuviško
Raštelis gvildenantis itetu-

No. 851 Apie turtų lidlrblmą. Pa- 
raėė Schram. Vertė S. M. Veikalas 
gvildenantis politišką ekonomiją. Ko
kiai* keliais Išsidirba turtai, kaip jie 
susikrauna ir kaip atsiliepia ant gy- 

fl^nlmo draugijos. Chlcago, |IL 1900, 
fcuos ck1W’ ..................... ”” 380 CWcas°- u^- 19<N, pusk 41

Ne. 970 Tautiškos Politikos Knygy
nėlis. Telpa čia Rusijos policijos vieš
patavimas, persekiojimas ypatos lais
vės, draugijų ir susirinkimų, laisvės 
žodžio ir sąžinės, ir kame išgaągmaa.... 1Pj

Ar nori turėti geresnį 
Užpelną? 
švaresnį darbą* Ar turi savo bis 
nį? 6 tai nori pradčii bisnl* Tai 
mokyki* Knygvedyste (bovkkeep- 
ing). Reikalauk knygute "lili 

taatkH <*n*»<y»lV" prl»ių<-

Q. J. LEVESKI8
3312 t. Mt t tr St„ CMtCASS, III.

Dykai 
dėl 

Viru
Vardas ir pravardė

Paėta...........................

A. 01szewskio Bankoj 
galite aprūpinti visus 

savo reikalus
TOJ BANKOJ UETŪVYS NOTARAS
Išdirba “Doviernastls” — Kon

traktus, Raštus pardavimo
Ir visokius kitus dokumentus, ir už
tvirtina visokius dokumentus pas 
konsulių. Inkorporuoja draugijas ir 
atlieka visokius kitus notarijališkus 
darbus.

Visokiuose notarljališkuose reika
luose kreipkitės |

J. J. Hertmanowicz
(Notary Public)

3252 So. Halsted st., Chlcago.

Dr. J. KU]
Ltaturią Gydytoja* ir Ckiratą*». 

32S5 So. Halsted 8ti, Chlcago, III,
Gydo visokia* lig** moterų, vaiku ir vyru 

Tripsl tari didelę praktiką ir &do patekini 
visokia* limpančias, už*i**Mjui

Mokslainė Akušerijos
Įkorporuota tie*** Su v.

Pilna* kursas akuierijoa. Pi- 
hbP*'*' LJk?3fl'°* kainos. Dipliomai arai- 
L3( iIIjY 3l|em» ▼įsoj* Amerikoj*. I mok- 

Pr'**llB* kiekviena laiku.
Teipgi turime ligonbutį, ku- 

name ntečio* mot e nik t* a p- 
VJšd/ turis gerą prižiūrą, kartais ui 

dyką beturtios. Artesnioms žiniom* kreiptis Į

i College of Midvvifery
Dr. W. Statkictricz, Pru.

Vienatinė Lietuviška Sankrova
irsgentur* literatūros snt-North 8Ule" Chlcago. 
Čion galima gauti mokslHkų, *vl*U4kų Ir dvari- 
<tų knygų, raiaUčlų, Ikapl torių, abrosčllų, vtao 

, kių talkraMlų, Amertko* ir, Europo* ir poplerų 
(Tematom*. Tol pgl užtaikąs vtaoklo teroru: juo- 

Į dyio, paltelių plunksnų, drukuojamų mažlnukių, 
i brttvų, *ter*o*kopų ir daugelio kitų daiktų. No- 
. uimiriklt* atsilankyti, o bu*it* ašraaedintL 
į PETRAS M. KAITIS
281 N. North avo. Chlcago, IIL

D-re Marija Dowiatt-Sass
, Moterų ir Valkų Ligų Speclalhtl.

OFISAS, 74* Mf. ISrthSt. BUSTAS, ŽSS1 W. MerrisM St. *

V*l*mdo*: NaoS-'*)Iki 11:30ryta 
N uokSO iki 1 vai. vakar*.

Ned*ldi*ntal*: NeotJSUtl U vaL Uk.

Vaiampos: Iki 9 vai. 
NuoTlM

▼fBNATIRB LIETUVIŠKA DIDELE KRAUTUVE 
e*Tte«u uatoaibu, ąfcripku, kl-rnetu, triubo, koncertine ir dsu-

Starikaltatd“ in.trumentu. Puiktauriu dti^goreliu. 
teąciegfeJt'hjfaukhĮ gražiu žtedu. jgcrn britvu, druksrojimui nu- 
*“ 1 JlJ'1' kryžių, guminiu litera, iatoriazku ir
■jrieteknygiu. » *4rlu gražiu popferu dėl rauymo gromatu tiirinaa 
. * . • Ataiu,k Mro •dr-eą ir u* te. marką o *p-

Jur-ri N .Ji katalogą *u 4S0 pavrikriu Ir 1.000 riaokiu naudingu d*i- 
>ta. Am grarantuoju kad mino terorą* pirmo, kliaao. o preke* pi- 

kitar. Orderio* tearinnedu greitaiIn rien. Amerika*. 
Kanafc* ir Anglijo* kramtto*. Krl*cxiu ri»u* atlaukit *n riaokiai*

ŽGERA

NMP5KMUK PATS 5/1YL ♦ 
rai ir moteris, kurie apsigaudinėto patys, yra didžiausi savo 

Dievas davė Tau sveikatą, tą didžiausią turtą, idant ją ser- 
L ir atsakančiai naudotumeis. Didelės upės susiveją ii mažą 

upelių. Didelis medis išaugą 
iš mažų atžalų taipgi ir S«n- 
kioe naikinančios žmogų — li- 
gos kr itaipletoją iš menkų 
apeirt-iSkimų nesveikumų; to-

gydysi O sakyti. 
tx'iaus> tada 
p‘taai savę.

Neapsigauk j 
. ■" laukiant ryto.

rašyk dar"

Į tuojau nesi
ims lauksi ry- 
apeigaudinesi 

>ataai save be- 
aus; ateik ar 
en lietuviškai, 

žinomus pašautoje 
Profesorius, kurie tuojau* 
užsims Tavo sveikatą, sutel
kiant vaistus ir pagelba, teip 
kaip ir tiems tukstaučiamsii- 
Edytų, ka jau kiti daktarai 

vo atsisakė, nustojant vil
ties. Neapdgandinėk nata

iš menkų nesveikumų, pasi
darytų didelė liga. F " i 
jau apsileidęs ir liga yra pa
vojinga, nenustok vilties, non 
kiti daktarai neišgydė. Musų 
garsus Profee&iai yra atsity- 
mėją Medicinoaunokslę ir ži
no, ką ir kada reikia daryti iš-

Bet jei esi

Dr. E. O. COLLINS, _ ___
užde to jas gydymui, kada kiti nesujegė

Collins N. Y. Medical Instituto. pagelbėti. Atsilankyk ar para-

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

Dr. J. J. McGlade, Dr. J. F. Ooyle, Medical Direktoriai.
Kasdien nuo 10 iŠ ryto ik 6 po p.švent.nuo 10 ik 1 Vak.Ut.ir Pet.7-8 

Primušk 10c. markėms, apturėsi garsiąją knygą, Dr. E. C. 
Collins, “Vadovas in Sveikatą”, parašytą lietuviškai. *

DR. A. L. GRAICZUNAS
Pasekmingai gydau visokias ligas vyrų, moterų ir vaikų, 

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

* Chlcago, III. Yards 3162

IŠGYDO IN 5 DIENAS"!5^.-
Bepnillopr *k*usws»

Noriu iižvdyti kiekvieną vyrą seržanti iiplerimu lytilkų dalių žysiu, striktura. 
užsikrečiamus kraujo nuodus, nervišką sunežalėjuną pažiūrimą lytiikų dabą at litas 
liečiančias vyrus. — šita* nuožirdu* pasisiulmimu* yra atvira* visiem*, kuris" praleido 
daut pimtų ant daktarų ir vaistų be jokio* naudos, ir mano noru yra rarodvti visiem* 
ii tiem s žmonėms, kurie buvo gydomi delimitie* ar daužiau* daktaru be jokio pasise
kimo. kad ai turiu vienintžlį būdą, kuriuomi tikrai išžvdau.
Nemokėk už gydymą be naudos — mokėk už tikrą Išgydymą.

Ai tikrai iižvdau litas skilvio, plaučių ir inkstų net ir labai užsendintas. ,

Slaptos vyrų

PATARIMAS IR 
IŠTYRIMAS DYKAI.

Plaučių ligos, 
Dusulys. Bronchitas ir kitos 
plaučių Htos tikrai iitydoma 
mano valiausiu budu. širdies

litvdo kad butam 
sveikas.

iitvdoma trtitd. tikrai ir tu 
pilna slaptybe. Nervą ntuil- 
pnliimas, nupuolimo* sveika
tos, ėudvmas stiprvbės, nubč- 
timss kraujo, uinuodijimaa, 
ilapuminžs taiitys.

Specialistas vyrų ir 
moterų litų.

Moterų (Iros, 
Viduriais Ūtos, skausmai strė
nose. Baltosios tekėjimas ir 
kitos likos tikrai iitvdomos. 
Užpakalinė* žarnos, nžsendin- 
tos ir nernžko* lito* moterų.

Užnuodfjimas 
Kraujo,

ir viso* odos likos, kaip ve 
pučkai, pikto ji-dedervinė. kuo- 
votėa, niežulys, bemorhiodai, 
sutinimas žilių, naikinamti nu- 
bčgimai. įsisenijusio* ližes

DR. ZINS,«CHICAGO

NAUJIENA
MUSUS
DRAUGAMS
Lietuviam! 6

Skai.ytojau, jeigu esi apimtas kokios ligos ar painiais nesveikumais, U 
užsimokės tau atsišaukti į Chlcago Medical Cllnlc, 344 So. Stato St. 
prieš ėjimj gydytis kur kitur, nes Jie užtikrina tau nuoseklų ir laikantį iš- m 
gydymą kotuos ligos, kuri} prisiima gydyti. Ar esi nerviškas Ir nusimi- 
nes, silpnas ir nuilsęs, pavargęs rytmečiais, trūksta noro, be gyvybės, leng- M 
vai n u vargstantis ir neramus? Ar atminti* tavo prasta, gėdysi draugijos, SJ 
trūksta energijos Ir tvirtumo, akys įdubusios Ir peČystos, pajuodavę paakiai, K 
spaugai, plėtmal ar kiloki išbėrimai ant odos, nomorališki ir 
Nusilpninanti Sapnai, Patrotytas Vyriszkumas, Sekliszka Silpnybe jj 

nesuaugusios ir šalto* dalys, nuilstoj imas šlapume paliktame per naktį, gV 
pienėtas šlapumas, skausmai strėnose, turi nėsveikumę pūslės ar inkstų? fe 
Išsiputimę Gyslų Maišely]; Užsendintę Puletekį; Užakimą Varpskylės; Sy- R 
fllitiškę UžnuodyjimaKraujo, ar kokię kltokię gėdingę nervų, odos, kraujo Kfl 
ar užsendintę ligą? Ar skruostai įdubę, žymus rūpesčio išreiškimas ant JH 
veido, neramus naktyje, mainančio ūpo, silpnas vyriškumas, turi uikurdu- SH 
sės dalis, priešlaikinį nykimę, skausmus kauluose, puolimę plaukų, skau- fe 
dama gerklę ir tL ?

Jeigu turi, tai Chioago Medical Cllnlc 
užtikrins tau pilną ir laikantį ant visados išgijimu, jeigu jie nuspręs, kad fe 
tavo liga yra išgydoma. Jausi pagerėjimę iš pirmos dienos. Ir neužilfio kd 
atrasi save karalium tarp vyrų ant kūno, proto ir širdies. Niekas tajp ne- K| 
sunaikina jaunus ir pusamžiuius vyrus kaip išbėgimai sėklos nakties laike, fe 
arba slaptingas nubėgimas sėklos su šlapumu. Tas padaro žmogų netin- K 
kančių prie darbo, žeuatvėa ir smagumo. Nedaro skirtumo, ar tas paeina fe 
nuo jaunystės blogų darbų, naturališko silpnumo ar nuo pertankaus užga- 0 
nėdinimo lytiškų geidimu. '

Męs tikrai tave Išgydyslme.
Mpiydom Ir iigydom tekio* nubėglmui, nervų tMMilpnSjUną, uš*etteja«į puletekį, »yfllį. M 
netteturalilku* bėgimu*, putšucyatą, inkstų ir pu*lf* Ilga*, teteybę uOtint, vinaa Vyrą M 
Liga*. Viso* kliūty* ialmtagsm ženyblnlam gyvenime bu* praMinto*. Tūkstančiu* jaunų M 
ir pusamilnlų vyrų pauaM prite talką nu«uo> J grabą J»uny*te» lldykumal, per tinku* M 
aulkuoplnlmal Ir kraujo Ugo*. Jeigu turi non vieną U virt pamluCtų ženklų, paalrodavyk 41

Kenčiantiems
J Męs Apdraudžiame I

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 apdraudžiame VISKĄ Ir nuo VISOKIŲ NELAIMIŲ
■ '' Kiekvienoj nelaimėj pinigai yra reikalingi, todėl nusipiiw J| 
M kitę pas mus Apdraudimo Raštą (Insurance Policy), o atsi- ■ 
V tikime ar ugnies, ar ligos, ar mirties, ar kitokios nelaimės, W 
I nereikalausite rūpintis apie pinigus. Apdraudimo Kompa- M 

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

reikalais kreipkitės pas 1

> A. OLSZEVVSKI
$ 3252 8. Halsted JSt. Chlcago. B

Dr. O. C. MEINE
DBNTtSTAS

OFISAS-Kampan 31 Ir So. Halsted gal.
(Byrama virtaptlainą.) X CHICAGO, ILL

KOZMAS GAUS DYKAI

Rodą tau nieko nduttiuoja, • f ai i užčMyti daug kentėjimų.

NeSMiemis Ir kitomis šventame Slenems: nue 10 ryte iki 1ž vai. pietą tiktai.

CHICAGO MEDICAL CLINIC
344 SO. STATE STREET CHICAGO, ILL.

50,000-KNYGŲ
DYKAI DEL VYRU Vertes Ira $10.00 Kožnam Vyra Ufonia

Jeigu sergate kokio vyrišku ligole, rašikiete ing mus ©gausite dideles vertes 
knvgelė. Ta knygele pasakia aiškei kelp kožnas vyras, sergantis nuo kraujo 
užnuodyjbna, silpnibea vyriškume, abelnam n u puti m e spėkų, rhnmatiame, orga
niško ligoto, vydnrlu, kepenų. Inkštu arba pūsle* lygosie, galt lengvaštalgydyte 
namosle.^ Jeigu esatie nusiminė mokiedami piningus daktaram* Ir uz gidnklea, 
negaudame jokios pagelbos ta, apstingai dykai gauta knygeli dėl vyru,* jums bu* 
vertesni bagelboi, keip $100.00. Jie pasakis bu kuo itts sergate Ir keip galėt būti 
greitai išgydyti. Tpkstančei vyru atgava sveikato ir vyriškumo per pagetba to* 
vertingo* knigelės. Ta knytaelč ira krautuve žinių, apie kurto* kola** vyfita neat
būtinai turi žinoti. Pamikitie, jog ta knygeli yra gaunama vyaal dykai; mai 
nlmokam Ir pačtau. Iškirpkite lemia paduot* kuponą, ir prisiusUtie mum, omą* 
kuo greičiau* prisiuama jumavysai dykai ta brango knygele.

Siusk U kuponą dykai gautos knygeles šendena.
DR. JOS. TJHTĘR At CO., L.702 Northvvestern Bldg., 22 Fifth Avė., Chicago, Dl.

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

su juokingais paveikslėliais iš lietuvių 
politiškojo lauko ir musų didvyrių gy- 

i vonimo. Teipgi visokį linksmi pasiskai
tymai, eilės, monologai ir tt. Išeina 

>16 pusi, formoje knygos, su viršais. Pir
ma išeidinėjo Bostone, dabar persikėlė į 
Chicag*. Prenumerata metams 81.00, 
pavienis num. 10c. Adresas:

“DAGIS” PUB. CO. ~
812 33rd St. St*. K Chicago, III.

Dr. P. G. WIEGNER
<IŽ LATVIJOS)

Priima ligonius savo ofise:
331S S. MORGAN ST.
Kasdiena iki 2 vai. po pietų ii nuo 6 vai. 
vakaro. Telefonas: Yards 709.

Naujas Išradimas
Sustiprinimui ir užlaikymui pl.uk-

galvot Ubai trumpame laike T Vietoj

katallogą, dldžtanrią 
lietu v lik o j kalboj, 64 
dideli putlapiaL Jam* 

k telpa aprašymai invM 
»o Ilgą, vyriį, moterų 

^8^ ir vaikų, pakako nuo ko « 
jo* prasideda, kaip ja* 1 

ypTjy pažinti, kaip nuo Jų 
Lgy apsuaugotl, kokia* gy- 

duolcs naudoti, kiek 
■V jo* prekinoja ir kur ja* 
’ffr ganti. Paveikslai ir pre- 
W kė» yvairią kvepiančių 

ir gydančių muilų. Per
iamų, Elektro-gydan. 

| čių aparatų, EobcrP
į nių iidirbltuų< Nonų,
I . Painų. Štokų, Drukuo

jauių MaitaSlių, Ar. 
| monlkų. Koncertinų,

Brltvų, Pavinievonių 
ir įimtai kitokių koi- 

k eam reikalingų daly-
g kų, Iškirpk Šitą apgar.- ■
mum, o tuojau* gausi visai dy- 

John L Bagdsiunas, Propa
tinimą ir prisiutk 
kai katailnąą. - __ __

JOHN’S 8UPPLY HOU8K
2334-2336 SO. OAKUBY AVĖ., CHKAOO, ILL

Vanta* ___________ .

Šiite.

F. P. BRADCHULIS
Attorney & Counselor at Law

132 S. Clark, Cor.Macilson St.
Atwood Bldg., Room 806

Lietuvy* advokatas, baidąs tiesų mokslą Am^.

6yv. 3H2S. Halstedst,, arti 3lmot
Telephone Yarrf** 8380. j
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