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POLITIŠKOS ŽINIOS.
MASKOLIJA.

Vaikymas žydų iš Kijevo 
traukiasi toliau: nuo 16 iki 25 1 
liepos d. išvijo 941 žydą, o nuo 
14 gegužio d. išvijo 7593. Dau- 

* gelį išvyta po kelis kartus, nes 
sykį išvyti, neturėdami kur ding
ti, jie vėl sugrįžo.

Nors tarp krikščionių Masko- 
lijoj netrūksta žydų priešų, yra 
tokių gana net tarp taipgi pri
spaustų valdžios lenkų ir lietu
vių, o jau ypač daug žydų prie
šų yra tarp rusinu, kuriuos dar 
ir dabar valdžia stengiasi viso
kiais tinkamais ir netinkamais 
budais paversti į tikrus masko
lius, bet pradėjus be pasigailė
jimo persekioti žydus, skaitlius 
jų priešų pradeda ’mažintiesi. Iš 
tikro dabartinis persekiojimas 
žydų, vaikymas jų iš meistų, ku
riuose gyveno jau jų tėvai, o ne 
vieno gal ir tėvų tėvai, yra per
sergėjimu kitoms neturinčioms 

' valdžios prilankumo Maskolijos 
tautoms. Argi valdžia, kuri 
šiandien persekioja žydus, savo 
ukėsus tik todėl, kad jie neturė
jo laimės tikrais maskoliais už
gimti, kad juos gamta ir aplin
kybės žydais padarė, gali tei
singai elgtiesi su kitais taipgi 
neturėjusiais laimės . maskoliais 
užgimti, su tais, kurių persitikri
nimai nesutinka su persitikrini
mais Stolypino stačiatikiško po
po Eulogijaus, Markovo ir Pu- 
riškevičiaus, su tais, kurie neno-_ 
ri duotiesi savę naikinti, kurie 
jieško kelių, kaip nuo persekio
tojų atsiginti? Žinoma, kad val
džia napasiganėdįs persekiojimu 
vienų žydų. Pabaigusi su žy
dais, ji vėl labiau persekios 
kitus ne - maskolius: lenkus, 
lietuvius, latvius, finus. To
kia valdžia, kuri tik persekioti 
moka ,nors išnaikytų Maskolijoj 
visus nemaskolius, persekiojimo 
neišsižadės, nes nieko kito da
ryti nemoka, nes persekiojimas 
jai taip reikalinga's kaip duona 
žmogui: ne bus lenkų, lietuvių, 
ar kitų, kuriuos dabar persekio
ja, valdžia griebsis persekiojimo 
ir tikrų maskolių turinčių persi
tikrinimus nesutinkančius su 
persitikrinimais valdžią turinčių. 
Kas šiandien manę pliekia, pa
sieks rytoj tavę, sako’ sena pa
tarlė. Valdios persekiojimas ne- 
maskolių. ar jie butų žyda£ 
kitoki. suartina 
kadangi valdžia

’cia nuo maskoliškos valdžios. 
Atstovais maskolių buvo vien 
reakcijos* ir persekiojimo ne 
maskolių šalininkai. Neįstabu 
todėl, jaigu nuo kongreso visi 
geresniejie -gaivalai, net masko
liai, nieko gero nelaukia. Tei
sybė, nutarta, kad slavas slavo 
skriausti negali, bet uitai lei
džiama skriausti ir persekioti ne- 
slavą. Bet priimant persekiojimą, 
jau ne bus galima atskirti slavo 
nuo ne slavo. Kas persekioja ne 
slavą, tas nesusilaikys nuo per
sekiojimo Alavo, jaigu tik pro
ga ir reikalas atsiras. Kongre
so sumanymą ypač rėmė masko- 
liškiejie reakcijonieriai, toki bu
vo ir Maskolijos astovai. Tuom 
tarpu slavai lenkai maskoliškos 
valdžios nors' ji sakosi esanti 
valdžia slaviškos maskolių tau
tos, yra taipjau, jaigu nelabiau 
persekiojami negu juos persekio
ja Prūsų valdžia. Tokiu budu 
kongresas, nors ir geriausius nu
tarimus primtų, jie bus tik tuš
čiais žodžiais, kol tarp visų mas
kolių neužviešpataus persitikri
nimas, kad skriausti ne tik sla- 
voj" Het nei vienos tautos nega
lima, nes skriaudimas yra ne
doru darbu, o toki darbai nie
kur geių vaisių neišduoda, 
Skriauda- naikina, bet nieko gero 
sutverti negali. .

šiandien gali pasigirti, kad ji, 
atsigynimui turi geriausius gin
klus. Pereitą savaitę Prancūzijos 
kariškoji valdžia atliko mėgini
mus su naujomis kanuolėms pas
kirtoms specijališkai naikinimui 
orlaivių. Tokioms kanuolėms bus 
apginkluoti orlaiviai. Šūviai tų 
kanuolių taip >smarkus, kad nuo 
jų negalės pasislėpti nei augš- 
čiausiai iškilę orlaiviai. Mėgini- 
nimas kuogeriausiai pasisekė.

rinės Amerikos Valstijas, ■ bet 
kongrese neprilankumo • joms 
bent iki šiot nepaairc Jė. Gal 
būt, kad ryšio sumand ėjai, ne
tikėdami turėti-ganėtnu paramą, 
visai kongrese,- kur yra ir Jung
tinių Valstijų atstovas: klausy
mo tokio ryšio nekelia. Bet 
klausymas tas tūlų ispaniškų 
respublikų 
pakeltas. Jį gali* pritariančios 
respublikos ir be kongreso 
svarstyti, be kongreso gali 
džios

ryšio nekeli.

atstovų ištik ra buvo

tokį ryšį ir užmegsti.

ap
val

butų žydaL ar 
persekiojapius;
neužkenčia ir 

maskolių turinčių laisvesnes pa-
- inras, tai ir tie, ar nori, ar ne, 

turi laikytiesi- su nemaskoliais, 
turi už juos užtarti, nes jaigu 
pasisektų’ tuos 
sius 
fnės

ISPANIJA.
Barcelionos apskrity), dienoj 

sukatuvių kilusios Katalionijos 
provincijose revoliucijos, jos pa
minėjimui angliakasiai nutarė 
streiką pakelti. Kitos darbinin
kų organizacijos, kurių atstovai 
buvo taipgi susirinkime,, sutiko 
taipgi streikuoti, jaigu angleka- 
sių pastatyti reikalavimai nebus 
išpildyti. Todėl dienoj metinių 
sukaktuvių revoliucijos Ispanijoj, 
kuri kįlo dėl siuntimo kariume- 
nės karan su Morokko maurais, 
galima laukti visuotino darbi
ninkų streiko.

Pereitą savaitę Madride tikras 
to srevoliucijos kaltininkas, taip
gi surengęs be karaliaus pritari
mo nužudymą laisvamanių vado
vo Ferrero, buvęs ministerių 
pirmininkas Maura tapo į koją 
pašautas. Užpuolikas paleido 
trįs šūvius, bet tik vienas patai
kė. Maura savo žiauriais pada- 
vadijimais privertė žmonis su
kilti.

Valdžia ir dabar laukia žmo- 
rrių sukilimo, todėl visuose nera
miuose apskričiuose sudrutino 
kariumenės garnizonus^

persekiojamuo- 
tautiškos kil-

i, valdžia tu-
rankas ir jas

galės kreipti prieš tikrus masko
lius turinčios valdžiai nepatin
kančius persitikrinimus, kurie 
gal labiau laimės geidžia savo 
tėvynei negu , sudemoralizuoti 
biurokratai — valdžios tarnai.

Iš biurokratų kilę, maskoliai 
net kitur, kitokiose sanlygose 
gyvenanti neatsižymi augšta dū
da. Prieš karą, atsiekimui savo 
politiškų siekių,w Maskolija Port 
Arthure įrengė Maskoliškai azi
jatišką banką; piningų banke 
daugiausiai buvo prancūzų įdė
tų, nors bankas ne prancūzams 
tarnavo. Skyrius to banko bu
vo ir New Yorke. Dabar vienok 
to banko kasierius, Ervin Vider 
pabėgo su banko piningais. 
Trūksta net 600.000 dol. Už- 
veizda kreipėsi į New Yorko po
liciją prašydama pagauti pabė- 

" gūsį su piningais kasierių. Mi
nėtas batikas, nors neva priva-, 
tiška institucija, bet-jis valdžios 
įsteigtas, jis valdžiai ir tarnavo, 
rėmė ją jos politiškuose siekiuo- 
šė: todėl ir jo urėdninkai buvo 
kaipi valdžios tarnai, iš jų tapo

1 renkami. ’

Bulgarijos sostapilyj atsibuvo 
neva slavų kongresas, bet jame 
dalyvavo ne visi slavai. Kongre- 
•*» sumanė čekai ir tai tos veis-

dėl jų 
išnaikinti, 

liuosas

VOKIETIJA.
Vokietija ant nesenai 

nuo Anglijos gulinčios netoli El- 
bos įtakos, salelės Helgoland pa
rengia kariškąjį uostą. Įrengi
mui tokio uosto skiriama 11 mi
lijonų markių. Viskas turi būt 
įrengta iki 1913 metų.

Rengimas kariškam laivynui 
uosto ant salos Helgoland ro
do, jog Vokietija bijosi Anglijos 
ir rengia uostus gynimui savo 
krantų nuo Anglijos laivyno už-j 
puolimo.’ Helgoland mat užden
gia .vieną iš turtingiausių Vokie-i 
tijos miestų Hamburgą, kuris po 
Berlynui yra didžiausiu visoj 
Vokietijoj. Iš Šiaurinių gi jū
rių nesunku buvoa ngliškam lai
vynui užpulti ant Hamburgo ir 
jį visai subomborduoti. Paren
gus prie Helgolando kariškąjį 
uostą ir tvirtovę, jau angliškam 
laivynui ne lengva bus į upę EI- 
bą įeiti.

gautos

VIDURINĖ AMERIKA.
Nicaraguoj iki šiol dar nei vie

nai pusei nepasisekė ant kitos 
viršų paimti. Taip kaip dabar 
karas vedamas, jį galima vesti ir 
per šimtmečių eiles, arba tol, kol 
bus ką apginkluoti, kol bus vy
rų galinčių ginklus nešioti, kol 
bus galima dar išspausti nuo 
žmonių kiek piningų nusipirki
mui amunicijos. Dabar, jaigu 
kur revoliucijonierius sumuša 
prezidento jenerolai, tai tikrai 
galima laukti ant rytojaus ži
nios, jog revoliicijonierių vado
vas Estrada sumušė prezidento 
Madriz jenerolus. Pereitą sa
vaitę prezidento kariumenė at
mušė revoliucijonierių pajiegas 
nuo miestų, kuriuos jie norėjo 
paveržti, bet tuojaus potam atė
jo žinios, jog revoliucijonieriai 
paėmė meistus Prinzapulco ir 
kio Grande, iš kurių prezidento 
kariumenė buvo pasitraukusi. 
Paskui revoliucijonieriams pasi
sekė užimti svarbią vietą prie 
Ącoyapo. Čia jiems pateko daug 
ginklų ir amunicijos paėmė jie 
nelaisvėn ir tūlą 
neivių skaitlių. ’

Prisižiūrint iki 
besitraukiančiam 
rui, galima buvo 
revoliucijonieriai 
tik Bluefield aplinkinėse, o pre
zidentas Managua apielinkėse. 
Kaip tik prezidento kariumenė 
įeina į revoliucijinierių valdomą 
apskritį, jai pradeda nesisekti, ji 
turi vėl trauktiesi atgal. Tas 
prisieina daryti ir revoliucijonie
rių vadovams, kaip tik jie bando 
ęiti Managuos link ir atsitolina 
fluo savo rankose esančio apskri
čio.

Kilo revoliucija ir kaimyniš
koj respublikoj Hondurasc. Pir
miausiai mieste Puerto Cortes 
revoliucijonieriai užpuolė ant 
valdžios šalininkų, bet jų 
Urnas likosi atmuštas, o 
dovas, jenerolas -Marin 
tapo užmuštas. Žmonių sukili
mą mieste San Pedro taipgi pa
sisekė suvaldyti. Čia suėmė 
daug revoliucijonierių šalininkų. 
JPrie Honduraso pakraščių at
plaukė keturi laivai ir paskui 
prapuolė. Valdžia sužinojo, jog 
lie laivaą gabena ginkluotus re- 
Voliucijonierius.
1 Kaip sako, revoliuciją remia 
ir savo piningais palaiko buvęs 
pirma, bet pabūgęs Jungtinių 
Valstijų prezidento Tafto gazdi- 
inimo pabėgęs prezidentas Ni- 
caraguos Zelaya. Taigi naminiai 
karai gali užsidegti vėl jaigu ne- 
visoj • vidurinėj Amerikoj, tai 
bent dviejose jos respublikose— 
Nicaraguoj ir Hondurase.

K nEirtoi

prezidento ka-

šiol taip ilgai 
naminiam ka- 
patėmyti, jog 
tvirtai laikosi

Iš VILNIAUS.
Mūsų kalbininkai žada liepos 

mėnesio pradžioje vėl suvažiuoti 
kokiom dviem savaitėm pasitar
tų apie mūsų kalbotyros į rašy
bos dalykus. Suvažiavimas Pet
kevičių dvare, Puziniškyje, Pa
nevėžio pav. Suvažiuosią ži
nomi mūsų kalbininkai: J. Ja
blonskis, J. Šlapelis, kun. Lau
kaitis, K. Būga ir Balčikonis.

Liepos 1 d. pradės .eiti Vil
niuje naujas lenkų kalba pašai
pos laikraštis. Vadįsis jis “Per
kūnas“. Leisiąs jį ir vesiąs p. 
Pr. Olechnovič. . . .

Vilniaus gubernatorius patvir
tino naujas kainas duonai^ kaina 
pakelta vienu skatiku svarui.

> * ■ • ■»r ’ • - *
Iš MERKINĖS, TRAKŲ 

PAVIETO.
Viešpaties Dangui^ Įžengimo 

dieną vienas Nedžiugų parapi
jos ūkininkas su žmona ir kelių 
mėnesių dukteria Mir :
kinėn atlaiduosna.
no kalno . išnešė fjgįA ___ _____
pasukę j šalimą kelią, taip smar
kiai trenkė visus į grahę,. kad 
tėvas su .dukrele tuoj krito ne
gyvi, o moty na dar neva gyve
na, bet vargu kas bus.

(“Šaltinis”).

.— Girtuoklystė pas mus bai
siai išsiplėtojusi, šventadieniais 
aludės*pilnos žmonių, kaip avi
liai bičių. Kaipo vaisius gir
tuoklystės, pas mus yra biaurus 
inprotis, išvažiavus iš bažny
čios po vinčiaus giedoti. Kad 
nors per miestelį išvažiuotų ty
liai, bet kaip tik nuo altoriaus 
į vežimą, tai ir ima rėkti, o žy
dai, žydelkos, žydukai, išlindę 
pro duris, su pašaipa klausos tų 
rėksmų-giedojimų .

— Išeivystė pas mus gal la
biau kaip kitur Lietuvoje išsi
platinusi. Vienu žodžiu važiuo
ja visi, kas tik gali. Parvažiuo
ja gi kaikurie gana gerai pra
lobę; paskum skolinėja po šim
tinę, imdami neapsakomai dide
lius nuošimčius, o žmonelės 
vargdienėliai ką darys, kada blo
ga prisieina, skolina ir moka, 
kiek tik tie pareikalauja.

(“Viltis”).

Nusišovė iš ne-

mūsų sodžių šir- 
tą reginį (daugu-

užpuo- 
jų va- 
mušyje

PIETINĖ AMERIKA.
Pasitraukė nuo vietų visi Peru 

respublikos ministeriai. Mat mi- 
nisteriams parlamentas darė sun
kenybes už parėmimą Jungtinių 
Valstijų, Argentinos ir Brazili
jos įsikišimo ir taikymo Peru su 
Ecuadoru, su kuriuom buvo už
gimę už žemės plotus prie Bra
zilijos rubežių taip dideli nesu-PRANCŪZIJA. ---------------

Nors oficijališki prietikiai tarp tikimai, kad laukiamas buvo ka-

veį kurie išganymo slajvams k.u*įgįnjtj.

Prancūzijos ir Vokietijos, susi
taikius joms Šiaurinės "Afrikos 
reikaluose neblogi, bet tikro už- 
sitikėjimo nėra, prancūzai vis bi
josi, kad ant jų vokiečiai ne už
pultų. Rengia jie ir drutina, kaip 
tik gali savo kariškas pajiegasL 
Kadangi gyventojų Prancūzijoj 
mažiau, tai ji karan ne gali stum
ti tiek kareivių, kiek jų gali 
stumti kerštingas kaimynas, tai 
ji tą stoką žmonių stengiasi ap
lyginti išmislydama geresnius 

lūs. Ir ištikro Prancūziją

ras. Prezidentas Leguia taipgi 
norėjo pasitraukti, bet jį prikal
bėjo urėdą palaikyti.

Paskui iš taikytojų eilės pasi
traukė Brazilija, kuom parodė, 
jog ji ne pritaria kitiems taiky
tojams ir su jais negali susitai
kyti.

Argentinos sostapilyj, mieste 
puenos Aires prasidėjo visos 
Amerikos respublikų kongresas. 
Seniau buvo kalba, buk tūlos is
paniškos respublikos nori.ee- 
tverti ryšį prieš Jungtines šiau-

Iš MANKUNŲ, RASEINIŲ 
PAV4, KAUNO GUB.

(Nuo mūsų korespondento).
Prie valsčiaus 4 dešimtinės že

mės priguli P. Gudžiūnui. Ant 
tos žemės; pastatyta maža trobe
lė, kurią samdo viena našlė iš 
Girkalnio miestelio. Našlė turi 
mažą krautuvėlę. Du metu pra
gyveno ta moteriškė laimingai, 
randa užmokėta už 3 metus.- Bet 
atsitinka ta žemė su namuku 
Gudžiūnui parduoti. Jis ir pa
reikalavo, kad našlė su mažais 
vaikais pasitrauktų, kad sau kitą 
vietą susirastų. Bet našlė be 
trijų metų nenori pasitraukti. 
Gudžiūnas negalėdamas nieko 
padalyti, pasamdė ’ kokį niekšą 
tą našlę nušauti. Tas per langą

^ją‘-*^fr~“fcaeaSino

Vilniaus Politechnikos . moky
klos mokinys, 
turto.

Kas darėsi 
dyse, matant
mas, mat, eidami iš bažnyčios, 
užėjo pasižiūrėti), sunku atspėti, 
nes čia toks atsitikimas visai 
svetimas. Lietuvis ir didžiau
sius vargus kentėdamas neišdrį
sta pakelti ant savo gyvybės 
rankos: jis vis kentės ir lauks 
geresnės ateities; lietuvių dar 
neužgęsta vilties žvaigždė.

— čia visados per šv. Trejy
bės atlaidus esti arklių paroda. 
Valdžia iš Vilniaus atsiunčia gy
vulių globos atstovą, šiemet iš
dalyta 180 rublių dovanų ir du 
bronzos medaliu. Bet iš šėtiš- 
kių nei vienas šiemet savo ar
klių į parodą neatvedė; visą be
veik parodą užėmė eiriogaliečiai, 
užtat tai kuone visos ir dovanos 
jiems teko. Pirmą dovaną — 
20 rub. gavo Jankolskis už trei
gę kumelę nepaprasto gražumo. 
Banys už drigantą gavo 15 rub. 
Žernis — 10 rub. Kiti gavo ma
žesnės, 
ninkas 
koks.

Medalius gavo dvari- 
Podbereskis ir dar ten 

A. Barškalas.
(“Viltis”).

UTENOS, UKMERGĖS 
PAVIETO.

Birželio 16 d. Utenoje buvo 
smarki perkūnija. Medenių dva
re sudegino p. Kriaučionies gur
bus. Klevinių ^sodžiuje, beva
žiuojant gatve žydeliui, perkū
nas užmušė jo arklį, vertą 88 r. 
bet jis pats išliko sveikas. Ute
nos miestelyje, prie pat Balce- 
vičiaus dvaro, sutrupinta tik pa-

Iš

■orėjo bėgti laukan, bet vaikas 
rėkdanias, įsikabino ir neleido. 
O. tas žmogus su karabinu lau
kė, bet nesulaukė iš trobos išei
nant, tai dar kartą šovė, bet ne
pataikė. ' Teisybė.

«

iaus. Atkočiskių vienasedyje 
suskaldyta Jtlevas. t pietus bu
vo matyties gaisras.

(“ViltL”).

Iš MERKINĖS, TRAKŲ 
PAVIETO.

Mūsų tamsiame ir sulenkėju
siame kampelyje pradeda jau po 
truputį, pamažėl, skverbtieš 
šviesos spindulėliai. Tie pirmie
ji šviesos pasiuntiniai labiausiai 
veikia į mūsų jaunuomenę. Ji, 
vadovaujant darbščiam Merkinės 
vargoninkui, P. Adomavičiui, ne
tik gražiai bažnyčioje* pagieda, 
bet ypač gražiai padainuoją tau
tiškas daineles, kurioa taip karš
tai žadina užšalusius tautiškus 
jausmus. Rūpesniu pp* Adama- 
vičiaus ir Vaitekūno, aptiek i įlin
ko, ir mūsų gerbiamojo klebono 
buvo du sykiu intaįsytos gegu
žinės, kurios po kuuii^go prie
žiūra labai padoriai praėjo. Tai
somi čia ir taip sau vakarėliai 
su lietuvių tautiškomis daino
mis, šokiais ir žaislais. Vienu 
žodžiu jaunimas po intekme ge
rų, apšviestų žmonių pradeda 
kur kas padoriau linksminties, 
kaip kad pirma linksmi«osi. At
silanko mūsų susirinkin)uosna ir 
“lenkai” ir jie prisikhusę mūsų 
dainų, žiūri į mus jau meiliau, 
majyt, bene pradeda abejoti, ar 
gi ištiktųjų jie lenkaią esą, kaip 
tai seniau jiems buvo inkalta ir 
kaip, jie patįs save skaitė. Ne
galima sakyti, kad pas mus ne
būtų ir trukdytojų to prakilnaus 
darbo, o jai yra, taia mažai’ ką 
beįstengia jie sutrukdytj.

Laikraščių dar pas mus ikiko- 
lai mažai skaitoma, bet vis dėlto 
mes tikimės, kad jie besidarbuo- 
jant mūsų inteligentam^ neužil
go labiau prasiplatįs. Didelį 
mes jiems už tai tariame.

(“ViUis”).

IŠ PAŠUŠVĖS, KAUNO PAV.
Birželio 16 d. per Pašušvės 

miestelį perėjo audra su perkū
nija. Į vienus namu trenkė per
kūnas kaminan. Kaip trenkė, 
tai tinkas kamino atgriuvo į ša
lį,1 o plytos suvirto vidun. Iš 
priemenės tan kaminan buvo in- 
einamos durįs. Jame tuotarpu 
stovėjo molinis puodas su mil
tais. Viename šone to puodo iš
mušta apvala, graži skylė, bet 
miltams nieko nekenkta ir jie 
dargi per tą skylę neišbirėjo ir 
pats puodas ant vietos stovėjo, 
Paskum iš priemenės žaibas pa
teko kamaron, kur balanėlėmis 
suplėšė kabančios ant sienos 
plieninės pinklės rėmus, bet pa
čiai piuklei nieko nepadarė. 
Daugiau namuose nieko nesuga
dinta ir jie neužsidegė.

(“Viltis”).

Iš ŽEIMELIO, PANEVĖŽIO 
PAVIETO.

Birželio 5 d. atvažiavo pas 
mus matininkas ir ėmė skirti 
kaimą į vienasėdžius. Skirsty- 
ties vienasėdžiais Mūsų kaimą 
privertė tolimi laukai ir bendra 
tolima ganykla girioje.

(“šaltinis”).

ačiū

IŠ VALKININKŲ *|rAKŲ 
PAVIETO:’ 

Mūsų bažnyčioje ji 
šiokia-tokia tvarka: “le

įvyko 
tai” nu

rimo ir per pamokslu/ jau ne- 
beužgieda, tik iš bažnyčios išsi
nėšina; į tai jie taip jau inpra- 
to, kad ir laike lenkiškų pamoks-

VADŽGIRIO, RASEINIŲ 
PAVIETO.

(Nuo mūsų korespondento).
Užsigeidė klebonas naują mu

rinę bažnyčią statyti, bet klau
simas, ar pastatys didelę bažny
čią: parapija maža, ir para- 
pijonai ne visi užganėdinti iš ši
to klebono. Dvarponiai ir dides
nieji ūkininkai reikalauja, kad 
būtų išrinktas komitetas ir kad 
įplaukimai, išlaidos eitų per to 
komiteto rankas, o ne per vieno 
klebono. Klebonas nesutinka: 
pasakė ponams, kadvjų nereika
lauja. Šiemet pradėjo klebonas 
statyti. medinį namą už surink
tus piningus ir pasakoja, kad 
vienas galas namo bus darbinin
kams, 
antras galas draugijos krautuvei. 
Ponas 
kad reikia didesnio namo. Todėl 
negreitai bus bažnyčia pastaty
ta, nes turtingesniejie piningų 
klebonui neduoda, o beturčiai 
mažai duoda. Ten buvęs.

IŠ

IŠ

1909

na- 
kitų

VADOKLIŲ VILKMER
GĖS PAV.

(Nuo mūsų korespondento).
Miestelis nedidelis, ir žmonių 

nedaug sueina iš aplinkinių, bet 
degtinės 1909 m. išgerta 803 
viedrai už 7.584 r., 1908 m. už 
8.673 r- 97 kap., o šiais metais 
nuo sausio mėnesio iki birželio 
už 3.241 r. Suskaičius dar “slap
tas”, kurių yra užtektinai, kiek 
tai pragerta., šventadieniais mo
nopolis uždarytas, bet tas gir
tuokliavimo nesumažina; užsida
rius durims monopolio, gėrimų 
gaunama, jei tik norima.

Mūsų miestelyj yra nuo 
m. Blaivininkų Draugija, 
rių turi apie 800. Iš 
rių surinkta 100 rub., o iš
40 rub. 35% kap. Draugija turi 
1 ubagnamį.

Gaila, kad šita draugija iki šiol 
mažai veikia; ir gaila kad ne
šioja “Blaivininkų vardą”. Kol 
nebuvo “Blaivininkų”, tai ir vie
no monopolio užtekdavo, slap
tųjų “smuklių” taip-gi tiek ne
buvo, dabar jų yra 8, viena su 
parašu “Pivnaja Lavka”.

Girtuoklių, dar užtektinai, 
ypač šventadieniais būva pešty
nės tarp blaivininkų.

Žodžiu, girtuokliavimas labai 
prasiplatinęs; geria netiktai vy
rai, bet ir moterįs su dukterims, 
Vaduokliškiai jaigu ^gali kuom 
pasigirti, tai smuklėmis, pešty
nėmis ir gužynėmis.

Bet turime viltį, kad do
rais 4r gerais ' pasilinksmi
nimais, teatrais gal pasiseks 
sumažinti girtuokliavimą. Bet 
sunku mums ką padaryti, nes 
valdžia persekioja ir vakarėlius 
ir teatrus ir susirinkimus. .Mat 
caro valdžiai tas neparanku, nors 
ji tą viską užtvirtina ir neva Įei

ta pačto viršininko sūnus M. džia. Mat prię šitų institucijų

Blaivininkų draugija gera vien 
tiems, kurie ir pirma negėrė. 
. Apšvietimas taip gi žemai sto

vi, o Vadokliuose niekas juo ne
sirūpina!. .

Skaitykla yra šiokia-tokia, ku- 
ningo įkurta, bet mažai kas , ją 
telanko. Pasakoja vargoninin
kas, buk kokioj ten kningelėje 
išniekinti kuningai, buk ten nė
ra Dievo vardo; kuningams ne
verčia nusižeminti, nebaido pra
garu “čyščiumi” ir tt., todėl 
dievotosios moterėlės (kurių Čia 
nemažai yra), pradėjo boikotuo
ti kningyną, įkalbinėja, buk di
džiausia nuodėmė kningą į ran
kas pąimti. J

Taip pas mu$ dabar yra; bet 
susipras žmonės ir gailėsis savo 
nusidėjimų., f

Jau ketiirtii metai kaip pas 
mus veikia. ‘^Saulės” skyrius, ku
ris turi ir mokyklą. t* j

Mokykloje mokinių 70—80, 
tik gaila, kad j mokytojo neturi
me, nes parapijonai neprisideda 
išskiriant narius. Bet ką gero 
ir kada mes sulauksim vien iš 
tokios “Mokyklos”, kuri gali iš
mokyti a ,b, c;pz ir 2 biis 4, ir 
kas tai yra Dieyas? kur jis gy
vena? kas yra velnias? ir kur 
jis gyvena? Iš tokios moky
klos nedaug galima gero turėti.

ir tą pačią gal šiemet uždarys, 
jaigu žmonas jo^y nepalaikys.

Pavasaris šiemet gražus, šil
ta, rugiai labai gražiai atrodo, 
bet vasarojaus, kaip girdėt, ma
žai bus, nes trūksta lytaus. So
dų vaisių bus gerokai tik dauge- 
lyj vietų kirminai sugadino žie
dus ir užsiim<

Birželio 8 
prastas šaĮtit,______  .
aumurp, nlišaldė Vasarinius auga
lus, kaip tai: bulves, linus, pu- j 
pas, žirnius, o kaip burokams, ! 
kopūstams; agurkams, tai dat 
labiau užkenkė, jų apie mus gal 
ir visai nejbus*

Ant. Koz. Jok.

IŠ SIMNįl, SUVALKŲ GUB. 
šių metb pradžioje trįs gerai 

pasiturintįs ūkininkai: Jon; Tui- 
nila iš Kalesninkų, Jon. Slavė
nas iš Karalčukų ir Nikodemas 
Verkauskaįs iš Simno, apskundė 
Simno kraįitbvninkus — Gudele- 
vičių ir Aįnbraziejų, buk jie lai
ką valdžios uždraustus raštus,— 
prokliamacijas, buk gabeną iš, už
sienio sprogstančią medžiagą, i 
buk ketinę juos-sudeginti ir tt.’ 
“Starša” padarė kratą, išvartė vi
sus kampus, išdraskė visu? ra
kandas, bet nieko valdžiai prie
šingo nerado.
Gudelevičių, jo sūnų ly’metų vi- 
ruką ir Ambraziejų, už4arė juos 
kalėjiman. Išlaikęs apie 2 j sa
vaites Sųnne, nuvarė juos į 
Kalvariją ir Į atidavė tardymui. . 
Tardytojas nbrėjo paleisti, bet 
skundikai statė liudininkus ir pa-' 
tįs visokius niekus plepėjo. Ga
lų gale jų šmeižimai visgi: išėjo 
aikštėn. Žmonės liko . pripažinti 
nekaltais ir plaliuosuoti. 'Tik iš
sėdėjo kalėjime beveik po 3 mėn. 
Nukentėjušiejie išdavikus ap
skundė prokurorui. Ar kas bus, 
pamatysime. A. B—rs.

(“Lietuvos Ūkininkas”);, b

iusnis vaistus.;
ieną buvo nepa-

išdraskė visus ra-

Vienok, suėmęs

kurie bažnyčią statys,

Selvestravičia aiškino,

ia ŠĖTOS, UKMERGĖS PA V.
Birželio 13 d. Šėtoje nusišovė

NAUMIESČIO, SUVALKŲ 
GUBERNIJOS.

Birželio 26 d. 6 valandą po 
pietų policija padarė kratą “Sa- ’ 
vitarpinės Pašalpos Darbininkų 
Draugijos” bute: paėmė visas 
popieras ir pranešė, joge i drau
gijos skyrius uždengtas yra, nes 
tos draugijos Centralinė Valdy
ba negalėdama gyvuoti užsida
riusi pati. Gaila, nes Naumies
čio skyrius per paskutiniu 3 mė
nesiu buvo pradėjęs gyventi.

• (“Lietuvos Žinios”), n

Iš

IŠ VILKAVIŠKIO. ’
12 birželio mėn. dieną per ke

turis sodžius: Augiškį,- Pilotiš- 
kį, Merkšiškį ir PapiauidHMHiMci 
perėjo debesys sų ledais tf! vėt
ra ; iškirto daug rugių sulaužė 
į šipulius vieną Jduoną ir vieną 
malūną.

dažnąi ren-



Xf%TUVA

giamos lioterijos su alum ir deg
tine, tęsiama ligi vėlybos nak
ties. Tos Hoterijos nieko blo
go nedarytų, jaigu nebūtų deg
tinės ir alaus it nesitęstų ilgiau 
saulės leidimosi.

Tėvai ir ūkininkai turi tame 
dalyke tarpininkauti. Uola.

(“Šaltinis”).

Tft BUDOS, VILKAVIŠKIO 
PAVIETO.

Gižų apygardoje ir kituose ap
linkiniuose valsčiuose valkiojasi 
beprotis žmogus Daubara. Taip, 
birželio 15 d- iis- atv5*° Pas 
Vencį Budoj ir prisitaikęs nu
pjovė kumelei liežuvį. ' Kumelė 
jauna, vertės 90—too rub. 'Be
protį pagavo ir pasodino kalėji
mam Taipgi ant kelio jis pa
sigavo moteriškę, parsimušė ant 
žemės ir buvo besitaisąs pjauti 
ir jai liežuvį, bet pamatė vyrai 
ir atėmė.' Girdėt ir daugiau ga 
.na gerų štukų pridirbęs.

Taigi toks žmogus galėjo pa
daryti daug blėdės. Vertėtų nie
ko nelaukus, paduoti jis į bepro
čių ligonbutį. Vytautas.

(“Lietuvos Ūkininkas”).

Iš PAPILĖS. 7
Kušmano gariniame malūne 

sunkiai sužeistas mašinos darbi
ninkas Antanas Niaparas, birež. 
13 d. pasimirė. Paliko našlę su 
vaikučiais bė skntiko.

(“Lietuvos Ūkininkas ).

IŠ PAKUONIO. *
Mūsų sodžiuj gyvena sena da

vatkėlė. Ji yra gavusi iš vieno 
kuningo šventą varpelį, kurs 
esąs parvežtas iš Rymo nuo po
piežiaus. Šis varpelis turįs galy
bę apsaugoti nuo audrų ir per
kūnijų. Kada perkūnija pakįla, 
fai ta mergelė skambindama ap
eina aplink namą ir rami, kad 
perkūniją nubaidė, eina sau gul
ti. Ar tai ne stebuklas’ - ?

Per atlaidus birželio 13 d. čia 
iškilo didelės muštinės^ „ Vie

ta nam perdūrė pečius iki plaučių, 
o kitą smarkiai sumušė — abe
jotina, ar išliks abu gyvi. Leng
vai sužeistų labai daug. T ai tau 
ir atlaidai Tats-pats. 3

-(“Lietuvos Ūkininkas").

IŠ SAKIŲ.
Birželio 27 d. iš ryto į Šakius 

atvarė 6 vežimus su suimtais 
emigiantais. lą-pat dieną eta
pu jie bpvo išvaryti į gyvenimo 
vietas. Pasisekė sužinoti, kad 

Į Amerikon jų važiavo 80 žrho- 
.. nių; taip bent sakė ’ patįs emi

grantai. Suėmė 27; kiti pabėgo. 
Sutintųjų tarpe 9 vyrai, 13 mo
terų ir 5 vaikai; du — krūti
niai. Jie paeina daugiausia iš 
Vilniaus, Kauno ir nėt Vitebs
ko gubernijų. Taigi žmonės ei
na Amerikon net visomis šeimy
nomis. Priegtam neapsieina ir 
be išnaudojimo: pakliūva į fak
torių rankas, jie dažnai būna ap
gauti ir nekartą pasijunta nu
stoję paskutinio skatiko. Sn.

■- (“Lietuvos Žinios”); “

IŠ PASVALIO)
Mūsų aplin^ėj labai maža kas 

iš jaunimo skaito laikraščius. 
Paklausi, dėlko neskaitote, dau
guma atsako: klebono bijome, 
bedieviais vadina.

Užtai girtuoklybė pas mus bu
joja. Pasvalyj yra 15 aludžių, 
i monopolis, 1 traktieris.

— Nesenai čia buvo vakaras. 
Bijodami, kad taip, kaip pernai, 
klebonas vėl neiškeiktų lošikų, 
vakaro įrengėjai šiemet išgavo 
pavelijimą ir iš klebono. Taigi, 
taisant vakarą, prisieina gauti 
leidimą ne tik iš gubernatoriaus, 
bet ir iš klebono.

— Lytaus nėra. Javai baigia 
džiūti. Ūkininkai nelinksmi. 
Surinko ir mišioms 20 rublių, 
bet lytaus kaip nėra, taip nė- 
įra.— Jau lyja.... ■■

— Nors visose parapijose ap
link gieda tikrai lietuviškai, bet 
pas mus Pasvalyj klebonas Ba
nys tokį giedojimą skaito bedie
višku. A. Akuotėlis.

* ("Lietuvos Ūkininkas”).

r - ---------- -------------
1 v *

Iš liudytojų pasakojimų patir- 
tay kad Vonliarliarskio parody- 
tasai netikras kuningaikščio 
Oginskio palikimas (testamen
tai) padirbtas buvo šių metų ko- 
yo ^mėnesį. Spėja, kad sumany
mą padirbdinti netikrąjį testa
mentą padavė Vonharliarskiui 
(Peterburgo katalikų konsistori- 

valdininkai.
V, - .(“Viltis”).

JŠ SRETENSKO, UŽBALKA- 
LYJ. .

Gegužės 24 d. pas mus atsi
lankė nepaprasti svečiai: Irkuc- 
ko ir CiĮos general-gubernatoriai 
Kosovas ir Sėli vanotas. Jiems 
buvo prirengtas toks kaip ir ce- 
rui sutikimas. Važiuojant jiems 
gatvėmis, praeiviai turėjo susto
ti ir nusiimti kepures, nes kitaip 
prisieitų atsidurti "vėsioj vietoj”.

Svečiai aplankė nesenai dar 
čia atvežtus streikininkas, ku
rie liko suimti už streiką prie 
naujai statomo gelžkelio. Kai- 
kuriuos iš jų paleido,.

Sustreikavusių yra į 1000 
žmonių. Streiko priežastis; są- 
kalbiq peržengimas; buvo sūde-j 
retas darbas minkštoj žemėj, o 
kaip nuvažiavo — tai pffstatė 
dirbti uolinėj, kapuotoj vietoj ir 
priegtam blogą valgį davė.

General-gubernatorius pasakė 
streikininkams pamokslą, liepda
mas klausyti vyresnybės ir bar
damas už streikavimą.

Mieste dabar atsirado daug el
getų, nes daugelis darbininkų 
neturi ką valgyti. Jie gavo tik 
bilėtą keliui ir daugiau nieko.

(“Lietuvos Ūkininkas”).

Iš LIEPOJAUS.
Liepojaus kariško1- uosto (por- 

to) dirbtuvėje nuo] birželio 4 d. 
bedirba tiktai po 3 dienas sa
vaitėj. Gelžkelio dirbtuvėj irgi 
ne geriau yra. Garvežių ir te- 
korių skyriai bedirba tiktai penk
tadieniais ir šeštadieniais; kiti 
skyriai dirba dar 4 dienas. Tik
tai vienas vagonų skyrius tebe
dirba visas dienas. — Čia pas- 
kutinuoju laiku labai serga žmo
nes rauplėmis.

(“Rygos Garsas”).

Pagrįžo Liepojun 7 išeiviai, 
kurių New Yorke neįleido Ame
rikon. Išvažiuodami iš Liepo
jaus jie buvo sumokėję po vieną 
rublį ‘ apdraudžiamojon išeivių 
kason, o dabar, kaip rašo “R. 
G.”, gavo iš ten po 100 rub. 
Reiktų taip apsidrausti visiems 
keliaujantiems A-merikon.

(“Viltis”}

Iš AMERIKOS.
MOTERŲ DARBAS NEREI

KALINGAS.
VVashingtone nesenai buvo 

reikalauta moterų stenografis- 
čių į valdžios vietas. Dabar ap- 
\eikšta, kad moterįs nebesiųstų 
savo pasisiūlymų ir klausimų 
apie egzaminacijos reikalavir 
mus. Į egzaminus tebūsią ima
mi vyrai. Ilgainiui manoma vi
sas jau esančias moteris praša
linti ir. tik vyrais stenografaiš 
tesinaudoti, kadangi vyrai ge
riau pasiduodą disciplinai ir juos 
geriau esą galima panaudoti ki
tiems darbams.

VISKAS I VIENĄ VALAN
DĄ!

Tūlas Charles Natner pagali 
apgarsinimų laikraščiuose, nusi-į 
samdė gaspadinę, tūlą H. šas tą 
iš Chicagos. 19 liepos d. 8 vai. 
ryto ji atkeliavo į jo farmą ties 
Johnson Creek Wis. užimtų 
vietos. Gaspadinė Natneriui pa
tiko, taigi jis apie 10 valandą 
jau paprašė jos, kad ji būtų jo 
pati. Ta sutiko, ir jiedu tuo- 
jaus patapo vyras ir žmona. 11 
vai. jiedu nusitarė važiuosią 
Chicagon. Evanstono stotyj 
Natner pasisakė, kad jam skau
da pilvas ir nubėgo vaistų nu
sipirkti. Bet nubėgęs nebegry- 
žo. • Jaunamartė pasiliko gyva
našlė. Savo ant greitųjų įgytą 
vyrą ji arisgi nori su j ieškot, nors 
ir su policija.

SUDEGĖ 3 VYRAI.
Albany, Oregon. Degančio

se giriose paupiuose Santiam su
degė trįs vyrai darbininkai: 
Philip Richmond iš Salem, Ore
gon, Jay M. Brook iš Crow- 
fordville, Oregone, ir Frank Mc 
Gaey iš Clearfield, Pennsylva- 
nioj.

» * *

ŽUVIS UŽMUŠĖ VAIKĄ.
West Palin Beach, Fla. Besi

maudant Worth ežere 12 metų 
vaikui Lawrence S. Bakerui, pa
sinėrus jam, didelė žuvis turin
ti ilgus akstinus uodegoj sudavė 
jam į kaklą ir akstinai pradūrė 
arteriją ir į porą minutų vaikas 
numirė nuo kraujo ištekėjimo.

UMUŠĖ DU DARBININKU.
California, Pa. Cionykščiose 

anglių kasyklose, nupuolusias 
nuo ■ viršaus Uolos likosi užmuš
ti du darbininkai, o trečias pa
vojingai tapo sužeistas. Visi 
minėti darbininkai yra ateiviai, 
ne amerikėnai.

ĖJO KELIAKLUPSTA UŽ 
PABĖGIMĄ NUO VYRO. 

“Chicago Ejcaminer” rašo, kad 
Waukegan, III. Vieną gražią 
pėtrryčią tūla Andersoniene pa
bėgo nuo savo vyro su kitu vy
ru. Bevažiuodama traukiniu, at" 
stminė savo vyrą, savo ketvertą 
vaikų ir, susigriaudinus, nusitarė 
grvžti. Pritaikius valandėlę, nu
sipirko bilietą ir, apleidus savo 
Uvadžiotoją, kitu traukimu gry- 
žo atgal. Jai sugryšus, jos vy
ras uždėjo jai sunkią bausmę: Ji 
turėjo eiti keliaklupsta gatve iki 
lietuvių katalikų bažnyčiai. Dau
gybė susirinkusių žmonių žiūrė
jo į tą keistą parodą. Tūlos 
moterįs kalbėjo, kad taip ir ge- 
rąi jai. Priėjusi prie bažnyčios, 
moteris atsistojo ir nuėjus p*as 
kuningą M. Krušą, pasakė, jam, 
'ką ji padariusi ir kokią bausmę 
išpildžiusi. Kuningas pagyrė 
už sugryžimą ir sutikimą atlikti 
tokią bausmę. Po to porelė pės
čia nuėjo namo. Pagal viso ko 
galima spręst, kad buvo lietu
viai, nors ir nelietuviškai skam
ba jų pavardė.

II
TRUKO KANUOLĖ.

Fort Monroe, Va. Baterijoj 
De Russy šitoje tvirtovėj, šau
dant, expliodavo kanuolė. Jos 
šukės užmušė ii artilerijos ka
reivių, o sužeidė "J. Kokios prie- 
žastįs explioziją pagimdė, dar 
tikrai nežinia.

ANGLIAKASIŲ GELBĖTO
JAI.

Centrališkos valdžios rengiasi 
anglių kasyklų distriktuose pa
rengti 13 gelbėjimo kalnakasių 
Stacijų su visokioms reikalin
goms prietaisęmis, kaip tai prie 
veik visų kasyklų turi būt Eu
ropoj.

indijonaT Jungtiniuose 
valsčiuose.

Laike paskutinio gyventojų 
suskaitymo gyveno Jungtiniuose 
Valsčiuose 266.760 raudonspal- 
vių indijonų. Jų užlaikymui iš
leista $15.724.162. Užlaikymui 
indijonų, juo toliau, juo mažiau 
reikia piningų, nes indijonai ci- 

jvibzuojasi ir patįs savo užlaiky
mui uždirba. Indijonams • pa- 

Įrėngtas mokyklas' lankė 25.777 
Vaikai.
ų ■ .

VISGI MIRT] RADO.
Spokane, Wash. Apsiausti gi- 

rių gaisro aplinkinėse Karlo, B. 
C keturi darbininkai nuo ug
nies pasislėpė į olą anglių kasy
klų. Bet nuo durnų, į olą įsi
veržusių visi jie užtroško.

NEGALIMA RODYTI BESI- 
KUMŠČIAVIMŲ.

Atlanta, Ga. Valstijos sena
tas priėmė sumanymą, kuriame j 
uždrausta valstijoj rodyti kru
tančius paveikslus perstatinčius 
muštynes kumščiomis.

PRAPUOLĖ AKCIJOS.
Nevv York. Maskoliškai-chi- 

ttiškame banke, kuris Nevv Yor
ke turi savo filiją, prapuolė ak
cijų už 80.000 dol. Kds tas ak
cijas pašlavė, nežinia.

TRŪKSTA ŠIENO.
Wisconsin trūksta šieno, ka

dangi dėl stokos lytaus žolė ne 
žėlė.' Mieste Wanpaca už toną 
šieno moka 25 dol. Žiemą šieno 
kainos, suprantama, bus dar di
desnės.

[DOVANA UŽ GERĄ ŠIRDĮ.
Macon, Ga. Keli metai atgal 

atkako čia nuvargęs aukso jieš
kotojas iš Alaskos Coarby. 
Priėmė jį motormonas Miller, 
laikė pas save ir davė piningus 
kelionėj į Manchesterį. Dabar 
Miller gavo žinią, jog Coarby 
atimirė Alaskoj ir jam oaliko 
500.000 dol.

ALASKA.
Sulyg paskutinio gyventojų 

suskaitymo, Alaskoj yra 40.000 
baltspalvių ir 25.000 indijonų ir 
eskimų. Svarbiausias Alaskos 
produktas yra auksas. Girios 
Alaskos pakrantėse užima plotą 
26.761.628 akrų, o viduriuose 80 
milijonų akrų.

MOTERIS* — GARLAIVIO 
KAPITONAS.

Ohicfl valstijoj ant viėno gar- 
laivų; 'Važinėjančių upėse Little 
Kanavvjja i^-Mississippi, kapito
nu yra moteris, poni Marija B. 
Green.^žrųona kapitono Gordono 
Green.^RCaj»itonauja jinai jau 20 
metų. 0aMjt būdama ir nenorė
dama tąėidMff viena namie, ji va
žinėdavo .sįf savo vyru ir paga
lios pati užėmė komanduotojo 
vietą laive "Greenland”, atlie
kančiame kelionę tarp Cincinnati 
ir Loui^ville. Ji važmėjus taipgi 
tarp Pittsburfco ir St. Louis.

ELEKTRIKOS SUVARTOJI
MAI AMERIKOJE.

Pagal Komercijos “ ir Darbo 
Departamento žinių Suv. Valsti
jose elektrikos gaminimu 1907 
m. buvo užsiėmę 30.000 kompa
nijų, korporacijų, municipalitetų, 
pavienių žmonių. Viso} šitos 
įstaigos išdirbę elektrikos už 
6.209.746.753 dol.- Elektrikos su- 
vartojinjas pasidalinęs taip: už 
$1.365.338.836 suvartojo centra- 
linės elektrikos stotįs, už $3.774- 
722.096 suvartojo tramvajai ir 
elektrikiniai gelžkeliai, už $814- 
616.004 suvartojo telefonų kom
panijos ir už $253.0,19.817 suvar
tojo telegrafų kompanijos. Tai
gi elektros spėka Amerikoje var
tojama bilijonais dolarų.

siautė čia gana didelis gaisras, 
kuris pridirbo nuostolių ant 150- 
000 dol.

Milwaukee, Wis. Girių gais
rai išnaikino du miesteliu. —• 
MarivVa ir Herneman. Vienas 
turėjo 400, kitas 300 gyventojų.

Westmin«ter, B. G Sudegė 
Heaos’o lentų piovykla Rushine. 
Nuostolius gaisro padarytus 
skaito ant 200.000 dol.

Brarford, Pa. Netoli nuo čia, 
ant fanuos John Adams, užsi
degusiame šiene sudegė keturi 
vaikai.

ro. štai ir dabar su garlaivitų Ii PHILADELPHIOS, PA.
' "Germania” išveža į Italiją darbi" 
ninką Alessanndro Cafiba. Mat 
jis tarnaudamas Amerikai prie 
dirbimo Panamos kanalo, ten 
nužudė abidvi koji. Tokių Ame
rikai nereikia, todėl iš čia jį ir 
išveja be jokio atlyginimo. Ki-

Philadelpbios lietuviai 15 lie- 
pos d. rengė- 500 metų Žalgirio 
sukatkuvęaĮ Už kalbėtoji pasi
kvietė Dr. J. šliupą. Tai sujudi
no kuningą Miluką ir jis pano
rėjo ap vaikščiojimą suardyti. 
Taigi T3 lįepos d. kun. Milukas

RENKA LAIVUS NICARA- 
GUOS . REVOLIUCIONIE

RIAMS.
Washington, D. C. Nicara- 

guos revoliucijonieriai pirko lai
vą "Honer” ir nori jį paversti į 
savo karišką laivą. Amerikos 
valdžia nemano stot jiems ant 
kelio; leis ’Jfems net ginklus ga
benti, ftelem vien Amerikos 
uoste j£ J karišką laivą paversti.

ŽMOGŽUDYSTĖ.
Sandusky. O. ”69 metų mūri

ninkas /Anarew Federhul užde
gė savo namus, norėdamas su
deginti savo (pačią ir trįs dukte
ris. Tikėdamas, kad savo mie- 
rį atsiekė, nuėjo ant gelžkelio 
ir prieš' atbėgantį trūkį ant vė- 
žių ^atsigirti,ir trūkis jį sudraskė, 
kada policijos sųnes jau jo pėd- 
sakf surado, ir buvo visai arti. 
Bet ugnį patėmijo darbininkai 
popieros dirbtuvių ir atbėgo pa- 
gelbon. Jie rado namų duris iš 
lauko užrakintas. Bet visas už
rakintas pasisekė išgelbėti.

NELAIMĖS ANT GELŽKE- 
LIŲ.

Belmont, Nebr. Netoli nuo 
čia susimušė du prekių trauki
niai Chįcago, Burlington & 
Quincy gelžkelio. Prie to peč- 
kurys ir trįs slapta važiuojanti 
valkiozai tapo* .užmušti, o kiti 
traukinių tarnai sužeisti.

Cleveland, O. Priemiestyj 
Lyandale, ant Big Four gelžke
lio užsidegė vagonas. Sudegė 
40 vagonų ir freightų krautuves. 
Nuostolius ugnies padarytus 
skaito ant 250.000 dol.

EXPLIOZIJA.
Nazareth, Pa. Akmenų skal

dyklose Portland Cement Co. 
per anksti expliodavo dinamitas. 
Expliozijos septyni darbininkai 
ateiviai tapo užmušti. Jų pa
vardžių nežino. Savaitė atgal 
čia likosi expliozijos taipgi sep
tyni darbininkai užmušti.

y •
GAISRAI.

Girių gaisrai siaučia valstijose 
Wiscon^in, \Vashington ir Mon
tana. Montanoj dega girios ap
linkinėse Ivalispell. Wisconsin 
girios dega aplinkinėse Bloom- 
ville ir Marathon. Michigane 
girios dega aplinkinėse Palestina, 
VVashing'torte gi aplinkinėse 
Seatlle. ‘ Išd'egė jau , ir keletas 
miesteli^.1 Nūdstolius ugnies pa
darytus škaito milijonais dol.

Winnipeg, Manitoba. Degan
čios girios uždegė miestelį 
Three Pdrks, kuris suvisu išde
gė. Tas pats atsitiko su mie
steliais Jaffray ir Baynes Lake; 
išdegė ir miestelis Andon. Ko- 
tonay distrikte dega girios ant 
ploto 25O ketvirtainių mylių. 
Girių gaisrai siaučia aplinkinė
se Šalmo ir Arrow Park.

New York. Sudegė dideli, ant 
7 lubų namai prie Lewis gatvės. 
Sudegė dvi ypatos, o 300 na
mų gyventojų naktyj vienuose 
marškiniuose ant gatvės išbėgo.

I
Sharon, Pa. Sudegė įtaisos 

Damascus Brake Bean Co. Nuo
stolius gaisro padarytus skaito 
ant 150.000 dol.

Whiting, Ind. Sudegė čia te
palų dirbtuvės. Nuostolius gais
ro padarytus skaito ant 250.000 
dol.

Hogiam, Wash. 22 d. lie
pos užsidegė H agi a m hotelis. 
Ugųis peršoko tuojaus ant kai
myniškų namų. Apsistoję ho- 
telyj viršutiniuose kambariuose 
turėjo iš deganlios triobos per 
langus šokinėti. Trūksta penkių 
ypatų, kurios, kaip mano, turėjo 
sudegti. Nuostolius gaisro pa
darytus skaito ant 1’50.000 dal.

Spokane, Wash. Išdegė mie
stas Ryan, prie Columbia upės. 
Išdegė visas plotas ant 100 ket
virtainių mylių. . Miestą uždegė 
prisiartinęs prie jo girių gaisras.

__________ ” d - --

K DARBO LAOKO.
Milwaukee, Wis. Darbai 

šiuom kartu čia eina vidutiniškai-

f Montreal, Kanada. Kanados 
Pacific gelžkelio kompanija su
sitaikė su tarnaujančiais, todėl 
streiko nebus. Išpildė 90% tar
naujančių reikalavimą.

f Montreal, Kanada. Sustrei
kavo tarnaujanti traukiniuose 
Grand Trunk ir Central Ver- 
mont gelžkelių, kadangi jų už- 
veizda atmetė jų reikalavimus.

Webb City, Mo. Streikuoja 
darbininkai įtaisose American 
Lead & Zinc Co. Iš viso strei
kuoja čia 750 darbininkų.

Cincinnate, O. Baltimore & 
Southvvestern gelžkeliai pakėlė 
algas mašinistams.

Philadelphia, Pa. Pennsyl- 
vania gelžkelio kompanija susi
taikė su traukinių tarnais, todėl 
streiko nebus.

f Pereitą savaitę Jungtiniuose 
Valsčiuose buvo 215 nusibankru- 
tinimų arba ant 13 daugiau negu 
užpereitą?

tur truputį žmoriiškiau ir širdin
giau elgiasi. ,

f Montreal, Kanada. Grand 
Trunk gelžkelio kompanija atme" 
tė pasisiūlymą Kanados darbo 
ministerio patarpininkauti prie 
sutaikymo kompanijos su sustrei
kavusiais jos tarnais, nes kom
panija surado ganėtinai streik
laužių. Ji pagarsino, jog ant vi
sos linijos atidaro ir varstotus, 
kurie buvo uždaryti. Prie So. 
Bend sfreikieriai bandė Grand 
Trunk gelžkelio trūkį išvaryti iš 
vėžių, bet tas nepasisekė, nes 
mašinistas pirm laiko trūkį su
laikė.

Illinois anglekasių streikas 
pasibaigsiąs už dviejų sevančių, 
kadangi beveik visi anglekasių 
reikalavimai sutikta užganėdinti.

UETOYIAIAMF W
IS CLARIDGE.

Čia yra streikai darbininkų 
Westmoreland Co. anglių kasy
klose. Kas dieną šaudomės su 
kompanijos šnipais ir su streik
laužiais. Tegul čia nieks 
nekeliauja darbo jieškodamas. 
Kompanijos šnipų tapo nušau
tas lenkas iš Galicijos, Jokūbas 
Peleles. Paliko jis pačią su 6 
vaikų. Prigulėjo į švento Mi- 
kolo draugiją. T.M.

•

IŠ CANTON, ILL.
Staigu pasimirė 24 d.' birelio 

lietuvis 32 metų, Andrius Rad- 
vilevičia. Kaip jis sakėsi, pa
ėjęs iš Vilniaus gub., Trakų pa
vieto, nuo Butrimonių. Esąs 
vedęs, turįs, vaiką pavargėlių 
namuose, bet nesakė kur. Sakė
si, buk dirbęs Connecticute, 
Pennsylvanijoj, Ohio ir India
noj. Į Cantoną atvyko pernai 
rudenį. Kaip pats sakėsi, Ame
rikoj giminių neturėjo. Paliko 
kiek piningų banke.

J. Sluzelis.

Iš ATHOL, MASS.
12 d. liepos Union Twist Drill 

Co. darbininkai sutvėrė uniją. 
Kompanija apie tai išgirdusi, 14 
liepos d. tris darbininkus prigu
linčius į uniją paleido. Prezi
dentas paprašė, kad juos priimtų 
atgal, tai kompanija ir preziden
tą paleido. Todėl darbininkai,

draug su tūlu * airių kuningu, 
lenku KovalsMu ir dar vienu lie
tuviu nuėj^ policijon, papasako
jo, kad Dr. J. šliupas esąs bom- 
bininkas, ąnarchistas ir lt. —* 
kalbėsiąs lietuviams 15 liepos d. 
ir kad būsiląs toks kraujo pralie- . 
j imas, jog neužteksią nei 500 po- 
licmonų riaušėms apramdytr, 
Žinoma, policija liepė svetainę 
uždaryti; tai buvo lengva išpil
dyti juo l^bjaus, kad svetainės 
gaspadoriuš buvo viens Miluką 
sėbrų. Dr. J. šliupas atkakęs ’ 
Philadelphion .ir dasižinojęs, 
kaip dalykai stovi, patarei žmo
nėms nueiti policijon ir; paga
lios pats nuėjo. Susjrinkimą da
ryti policija leido. Visgi su- 
surinkiman atėjo leitenantai %u 
policijantų būriu. Leitenantas 
visą laiką atidžiai klausės Dr. 
J. Šliupo kalbos (jis turėjo ver-^ 
tėją) o policija, užslėpta, laukė 
leitenanto paliepimų, jaigu reik
tų. Bet panašaus reikalo neatsi
tiko. Viskas buvo juoptrikiau- 
.sia. Užsibaigus, leitenantas ste-
bejosi, kad lietuvių tarpe atsi
randa denuncijantai. Tokiems 
ilgaliežuviams, kaip mūsų gera
dėjai, už panašius dalykus greit 
galimą iir>belangėj atsidurtf>

Į apvaikščiojimą Philadelphi- 
joj buvo at-ilankę daugybė žmo
nių, išviso buvo | ^^xx>.

IILilU 1 T
DĖLEI MŪSŲ VĖLUVOS

[ SPALVOS.
Ar ne laikas mūsų mokslo vy

rams galutinai nuspręsti kokios 
spalvosi turi,būti lietuviškoji Vė
luva; tuolm turėtų užsiimti- Vil
niškė Mokslo draugija. Geisti
na but^, kad šitą reikalą galu
tinai mūšių mokslo vyrai išrištų 
ir kad bijtų priimta šiuose me
tuose, kaipo 500 metų sukatu- 
vių mūšio prie Gruenwaldo.

Dabar mes vartojame visokias 
spalvas: Baltas, raudonas ir kito
kias, ir išeina tokis mišinys, ka<f 
svetimtąufiai. gali vien stebėtis 
kad mes savo spalvų nežinb- 
me*).

Sim. Daukanto > kningoje, kiek 
atmenu, pasakyta, jog kariume- 
nė, stodama mušin, turėjo baltą 
didelę, veluvią, ant kurios buvo 
skiedas pusiau perdurtas, viršuj • 
geltoni, o apačioj mėlyni lankai, 
geltonuos^ laukuose kareiviai 
buvo stati, mėlynuose augsti- 
ninki. A. Ramoška.

Cleveland, O. Ugnis išnaiki
no čia, prie Central aūe. tris 
dirbtuves. Nuostolius gaisro 
padarytus skaito ant 300 000 dol.

Pittsburg, Pa. 24 liepos d.1

f Lansing, Mich. 200 Michi- 
gano pramonininkų atsišaukė į 
valdžios komunikacijos komisiją 
su reikalavimu prašalinti priim
tus Grand Trunk gelžkelio kom
panijos vietoj streikuojančių jos 
tarnų streiklaužius. Jie užtikri
na, kad streiklaužiai nepažįsta 
signalų.

Montreal, Kanada. Sustrei
kavo tarnaujanti ant traukinių 
Grand Trunk gelžkelio. Pasažie- 
riniai traukiniai bėgioja, bet gabe
nimas siuntinių suvisu pasiliovė. 
Streikuoja 5000 tarnaujančių. 
Kompanija mano uždaryti ir sa
vo varstotus. Per tai 10.000 dar
bininkų atsiras be darbo.

f Kad Amerikoj darbininkai 
uždirba daugiau negu Europoj,, 
tą visi žino, bet jie čia ir dirba 
daugiau. Europoj vienok pra
gyvenimas pigesnis. Amerikos 
darbininkui su šeimyna pragy
venti reikia 800 dol., bet jis vi
dutiniškai uždirba tik $00 doL 
— tai metų gale jis turi 300 dol. 
nepritekliaus. Nereikia dar už
miršti, kad ir valdžia Amerikoj 
su darbininkais, ypač su atei
viais, didelių ceremonijų neda

kurie buvo prisirašę į uniją, me
tė darbą. Kompanija, kurios dirb" 
tuvėse dirba 300 darbininkų, dir
bančių turėjo tik to, kompanijos 
vadai pamatę, kad veik visi dar
bininkai priguli į uniją, 18 lie
pos d. pripažino uniją ir visus 
darbininkus priėmė darban. Dar
bai čia eina vidutiniškai.

♦) Nėra ką labai stebėtiesi. 
Juk ir amerikėniška Vėluva pri
imta vos šimtas metų atgal; 
prancūzų dabartinė trispalvė Vė
luva ne daug senesnė. Maskoli- 
joj yra net trįs Vėluvos, o visoi 
reiškia Maskoliją. Lietuviškos 
tautiškos vėluvos turbu 
buvo, buvo vien kunii 
vėluva. !| ‘ ” L* ■■ : ''

IS SO. BOSTON, MASS.
17 liepos d. po pietų vėl atsi

buvo Žalgirio ap vaikščiojimas. 
Senvaitė atgal apvaikščiojom 
mes So. Bostono lietuviai tą pa
tį zap vaikščiojimą, kurį aprašiau 
29 num. “Lietuvos”, o dabar ap
vaikščiojo lenkai, kurie pasirodė, 
jog kuom nors skiriasi nuo lie
tuvių. Nors lenkų Bostone ne
daugiau negu lietuvių, bet jie 
mokėjo geriau susiorganizuoti: 
jie sukvietė draugijas iš visų 
aplinkinių miestų net iš Wor- 
cesterio, 44 mylios nuo Bostono, 
pertai jų parodoj dalyvavo dau
giau žmonių ir jie išėjo gražiai; 
jų parodoj dalyvavo 28 draugi
jos, 27 vežimai ir 1 automobi
lius, 12 benų, 8 vežimai papuoš
tų Lenkijos kareivių, prirakinta 
retežiais prie kryžiaus Lenkija 
ir tt.; gale ėjo kelios dešimtis 
gražiai parėdytų vaikų ir mer
gaičių, taipgi 2 pulkai tautiškais 
parėdais apsirėdžiusių merginų. 
Sutraukus tą viską krūvon, da
rė tas gerą inspudį, buvo girdėt 
išsitarimai, jog lenkai lietuvius 
"subitino”; net patįs lietuviai 
darė išmetinėjimus mūsų rengė
jams už jų nerangumą, ir nemo
kėjimą reikalą sutvarkyti. * Pa
roda maršavo toms pačioms gat
vėms ka ir lietuviai ir prakal
bas turėjo toj pačioj svetainėj 
ką ir lietuviai, bet kaip prakal
bos nusisekė,, nežinau, nes ne
buvau svetainėj.

it nei ne- 4 
ingaikščių 

Red.

*
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NAUJA, BET TA PATI 
EPIDEMIJA.

“Valykime šlamštus iš mūsų 
laikraščių! \Gana tų purvų!”— 
— tafo Šaukė ne vienas prieš 
lietuviškų laikraštininkų sųsiva; 
žiavimą. Laukė netik mūsų laik
raščių redaktoriai, bet ir toliau 
nuo jų stovinti žmonės. Kiek
vienas, rodos, geidę, kad tik grei
čiau iŠnyktų-pražūtų toji epide
mija, kuri tarsi ta giltinė, at
kišusi savo ilgus dantis, šaipėsi 
mūsų laikraščių špaltose. ‘ Dau
gelis su nekantrumu laukę bū
siančio lietuvių laikraštininkų 
susivažiavimo, kuris, kaip dau
gelis manė, turės išgelbėti mū
sų besitobulinančią laikraštiją iš 
tos jai nemalonios* situacijos.

Ir štai, — su tokia vilčia lauk- 
tasai susivažiavimas invyko; pa
sirodė ir protokolas, 
gražus, — nėra ką 
tie nutarimai gražus ti 
pierio. Pas mus tokia 
da: kas gražus, tas b 
žiu tik ant popieros.... 
man juos vykdinti 
nereikia.... Jais mes 
tik gėrėtis.... Mes 
kėlimo naujų sumanymų į— įata-,* 

 

tymų, šaukti už juos, rašyti juos 
et mes

iausią,

— taip šaukė 
lietuviškų laiki

utarimai 
t. Bet 
ant po- 

jau ma- 
va 1 gra- 
Gyveni- 
tai jau 

mokame 
iti prie

ant.... popieros.
užmirštame kas
Ką reiškia mūsų popieriniai įstsį 
tymai, jai mes juos

J* P- Raulinaitis. tie popieriniais, jai mes m



Jsimės įvikinlk-jffbs -.jpozityvišku 
darbu, — jai mes, vieton laikytis 
konsekventiškų pamatų, imsime 
tuščias frazas?!..;. Tąsyk i§ 
mūsų įstatymų nieko nebus.

Kad tūlos' mūsų redakcijos, 
su savo “bendradarbiais” prie to 
eina — tai mums aišku. Ne
skaitant mūsų - "humoristikos” 
laikraščio “Dagio”; kuris, vieton 
gražios-jautrios humoristikos, 
talpina šlamštus, vieton gaivinti 
mūsų vos užsimezgusius humo
ristikos žiedelius dar labjau ter- 
šią mūsų humoristiką, — eisime 
prie rimtesnių mūsų laikraščių.

Štai, paveizdan, imkime “Lie
tuvos” nr 29 š. m. tilpusį p. Sli- 
burio “feljetoną”, — Ką mes 
ten rasime, apart.... “nasrai”....
“tarsi išalkęs vilkas”.... “akįs nenorės užsirašyti, tai kitą (var- 
išarvėję’1.... “ant pažiūros mul- '.dą) duosią”; laikraštis eisiąs kas 
kis”.... — Tai vis “literadški sevaitė. 
žiedeliai” mūsų dailiojoj litera
tūroj!.__Ar tą galima pavadin
ti sveiko žmogaus darbu? — 
Vienok “Lietuvos” redakcija pa- rius 
talpino tą šlamštą visai neatsi- žodį kudakuotojams' 
žvelgdama į laikraštininkų susi
važiavimo nutarimus ir į tai, kad 
minėtame “feljetone” nėra nei 
krislelio senso (o gal yra? Red.).

Ką gerbiamasis “feljetono” 
autorius norėjo jame pasakyti — 
sunku suprasti. • Gal jis ir norė-

“Byrutės” redakcija nuo dau
gelio savo skaitytojų gavusi pra
šymus, kad “Byrutė” lankytų 
savo skaitytojus bent kas mė
nesį. Redakcija sakosi išpildy
tų tai, jaigu kiekvienas iš dabar
tinių skaitytojų prikalbintų po 
naują skaitytoją.

Į “Vienybės Lietuvninkų” N. 
29 iš Pittsburgo, Pa., rašoma, 
kad ten besirengianti kompanija 
naujam laikraščiui leisti. Kom
panijos rengėju esąs tūlas Pu-' 
kas. Laikraščio vardas būsiąs, 
"Švyturys”, bet, sako, “jaigu tas 
vardas busiąs niekai ir žmonės

“Raštininkų Fondo iniciaton 
»” “Vien. Liet.” taria “širdų 

j”, t. y. ka- 
žinkokiems “tiems", kurie treti 
metai kalbą apie Raštininkų 
Fondą ir jo neįsteigią. Šitav 
“širduš žodis” užsibaigia neap
sakomai griaudinga, bet ant ne
laimės labai nusibodusia ekskla- 
macija: “Broliai ir sesers, tau- 

jo jame ką nors pasakyti, — ta- tiečiai-amerikiečiaiI”.... o po 
Siaus, kaip matyt, jam tas ne- tokios eksklamacijos seka irgi 
pavyko.... Mes jo "feljetone” gerai žinoma sentencija: jus dė- 
nieko nematome, apart kolioji- jote aukas ^visokiems galams, 
mų. L_i_i j.R..

Ir taip daroma po laikrašti
ninkų susivažiavimo!

taigi dėkite Ir dabar.
Labai gaila, kad mūsų inici

atorių ir sumanytojų sumanu-nKų susivažiavimo; .aioTių ir bununųiuj^
Kada-gi mes išbrisime iš tų mas taip netoli siekia: visus sa- 

Nejaųgi ir vėl sugrįš vo gerus sumanymus įkūnyti jie 
" “ -y:-‘—-:n — paveda Dievo malonei, t. y. vi-

“ * -1- ‘ A.,.-... nubninc z. mV

Tai^tų ? ] 
nauja, bet ta pati epidemija - 
epidemija ,stumianti mūsų laik
raštiją į besikoliojimų bei pa
juokos laukus?!....

Stasys Strazdas.

suomenės aukoms, o juk dauge
liui dalykui tiktų . ir kitoki bū
dai.

asaulyj jiei dviejų žmonių 
ienodais principais.

Kiekvicnas žmogus turėjo turį 
ir turės ką nors savo, ir pas ku
rį yra didesnis tas savo, tas tan
kiai esti didesnis tarp žmonių.

Net kvailybė labai 
žmones užkrėti, ir didelis 
lys kartais esti skaitomas 
liu žmogum.

tankiai 
kvai- 
dide-

avies 
kailyje” tankiausia pats esti par
šelis ėriuko vilnose....

Kas mini apie “vilką

Mūsų laikų moterims ir kai- 
kuriems vyrams tiek apsisukę 
gal voj, kad jie nebeišskiria pa
prasčiausio dalyko, būtent, kad 
moterims tinka moteriškumas, 
o vyrams vyriškumas.

Maloniausias dalykas, kai mo
teris myli, bet neduok Dieve, 
kai ji užpyksta.

Iki šiol moterjs buvo gyveni
mo davėjos ir karalaitės, bet da
bar joms karaliauti nusibodo, ir 
jos veržiasi parlamentan. Neiš
manėlės !

v •*?.»«**V-.~
HOTiM? Rimavo vaikas

rvM >
ifi MoKi viUMKsfi jo 
GY VA$r£, TM ATiDVOK |( Į 
į StStKU ShHiTOMiK- / 
KiTMF jis /

naudą visa Lietuva pamalę T. 
M. D. Todėl nei kiek heįstabu, 
kad į taip> trumpą laiką (beveik 
į pusę metų). T. M. D. i susispie
tė pačios stipriausios lietuviš
kos spėkos. Be daugelio dakta-. 
rų, advokatų, mokytoj^, redak
torių ir šiaip visokio amato* vy
rų jau mes skaitome šiandien 
dešimtimis kuningų. Kaip smar
kiai draugija, augo ir ant 'kaip 
stiprių kojų ji dabar stovi, pa
rodys sekantis surašąs.

1909 m. kuopose buvo i 461 
narys. ,

1909 m. pavienių buvo d na
riai.

1939 m. viso T. M. | 
buvo 467.

1910 m. kuopose yra 
rių.

1910 m. pavienių yrą 
riai.

D. Įiarių

25^ na-

Laikraštininkų į susivažiavimo 
nutarimus, matyt šito raštelio 
autorius' skaitė, bet kitaip 
suprato. Ir mokina redakcijas, 
nors tas mokinimas pritinka len
kiškai patarlei: “uczyl Filip Mar- 
cina”. Iš arčiau gi stovinčių 
daugelis žino priežastis tų pa
mokinimų, bet jie nieko bendro 
su laikraštininkų susivažiavimu 

.! (neturi .— tai vien išsiveržimas 
asabiško piktumo dviejų vyrų, 
bet tie piktumai visuomenę vi
sai neapeina Juos susipykę tu
rėtų patįs tarp savę kaip nors, 
be tarpininkystės laikraščių už
baigti. Sulyg laikraštininkų su
sivažiavimo nutarimų 
į tuos vaidus traukti 
tų. Sapienti sat. O 
daugiau ?

visuomenę 
nepriderė- 
gal reikia 

Red.

IŠ LIETUVIŲ LAIKRAŠČIŲ
Malonu stebėties, kaip spar

čiai auga Mažojoj Lietuvoje, 
Prūsuose, tautos kėlimo darbas. 
Apie išleidžiamus ten tautiškuo
sius laikraščius “Byrutę”, ir 
"Allgemeine Lithauische Rund- 
shau” yra jau susispietęs nema
žas jaunuomenės būrelis, kuris 
tuos laikraščius skaito ir laiko 
savo pareiga dalyvauti atgijimo 
darbe.

“Byrutė” .(N. 7) dabar prane
ša, jog 17 birželio d. ant seno
sios šventvietės Rambyno įvyko 
Mažosios Lietuvos jaunuomenės 
suvažiavimas, idant pasidalinus 
jame savo mintimis bei jausmai-' 
ir apsvarsčius, koks darbas yra 
reikalingiausias tautiškamjam at

sibudimui. Šiame suvažiavime da
lyvavę Kretingiečiai, Klaipėdiš

kiai, Priekuliškiai, Tilžiškiai, 
Ragainėnai, Pilkalnėnai ir Gum- 
binėnai. Kokių jausmų visi bu
vo perimti, geriausia parodo tai, 
kad šito suvažiavimo atminčiai 
buvo pasodintas ąžuolas, kaipo 
lietuvių atgijimo Mažojoj Lietu
voje simbolas.

“Geresniam tarpimui kiek
vienas iš susivažiavusiųjų sa
vimi atsinešė iš savo tėviškės 
namo po svarą derlingos že
mės ir užbėrė ant ąžuoluko 
šaknų. Šitas jaunas ąžuolas 
bus paminklu to naujo tautiš
ko kilimo, kuriuom pripildy
tos širdįs Lietuvos jaunuome
nės. Lai auga ir bujoja neat- 
bodamas jokių vėtrų ir audrų”. 
Panašus jaunimo suvažiavi

mai nemaža yra padarę tautos 
atbudimui Didžiojoje Lietuvoje. 
Neabejojame, kad ir Mažojoje 
Lietuvoje jie pasieks to pačio 
ar dar ir daugesnio. Iš savo pu

tlus ir mes trokštame, kad Ma- 
biržios Lietuvos pasodintas jau- 
000 ai ąžuolas augtų ir bujotų. 1 
jo 1 |
vežta

tid

“Saulė” rašo apie lietuvių 
“misijonierius”, “kovotojus, at
stovus, mokslo garsintojus ir ki
tokius galvočius”, kurių daug 
privažiavę Amerikon po Masko 
lijos maištų. Sako:

“Nesuprantama, kodėl
rodytojai senai čion gyvenan 
nantiems lietuviams kelio iš 
ganymo, tokio ar kitokio, vi 
visus laiko už durnius? Ji<? 
tik čion koją inkelę, važinėju 
po mieštus, laiko taip vadina 
mas prakalbas su pamokslai/ 
tokiais, prie kurių mes senai 
pratę. Jiems čion atvykusiems 
žiūrint, reiktų pirmiaus ne 
mus mokyti, bet patiems pasi
mokyti šios šalies gyvenimo 
sanlygų, prisižiūrėti budui ir 

. nuomonėms” ir tt. —
Teisingas “Saulės” pastebėji

mas. Apie šalies gyvenimą, ša
lies sanlygas, politiką galima 
kalbėti, tik gerai tuos dalykus 
pastudijavus ant vietos. Kas tai
ko kokias nors savo išgalvotas 
ar nuo kitų paskolintas dogmas 
prie by kokio gyvenimo, neda
bodamas, koks tas gyvenimas 
yra, daro panašiai, kai barbaras 
Toksai barbarizmas lygiai, kaip 
ir kiekvienas kitokis, yra kenksi 
mingas žmonių progresui.

Tačiaus, kad lietuviams ame- 
rikėnams reikia apšyietos, apie 
tai irgi negali būt abejonės. At
keliaujantiems Amerikon švie
sesniems žmonėms kultūros ne
šimo srityse gali būt darbo, kad 
ir iš pirmos dienos.

“Katalikas” N. 29 paduoda ži
nią, jog tūlas lietuvis J. V. Kau- 
linskis esąs išradęs savotišką 
aeroplaną. Aeroplanas skrajo
siąs panašiai paukščiui, suspau
stu oru ir turėsiąs geresnę lyg
svarą, negu kitų išrastieji aero
planai. Kaulinskis apskaitliuoja, 
jog padirbdinti jo aeroplaną lė- 
šuotų $6.000, ir kviečia lietuvius 
prisidėti kapitolu.

GUDRYBĖS FILOZOFO
V BUVĖLIO.

užklausi senai nematy
to tavo pažystamo: "Ar tu pa
žysti mane?” ir jis atsakys: 
“Taip”, — tai būk mandagus ir 
neklausk jo: “Koks mano var
das?”

NE-

Jaigu- esi kvailas, tai visus va
dink kvailiais, ir visi manys, kad 
esi gudriausias visoj pasaulėje,

Jaigu nori kam patikti, neda- 
rodinėk jam nieko ypatingo.

Kiekvienas žmogus turi savo 
kokius nors principus, bet nėra]

KELIONĖ.
Netik civilizuoti žmonės at

lieka keliones,—visuose kraštuo
se, visoms tautoms jos neišveng- 
tinos. Nors kelionėje būva dau
gybė žmonių, bet ne visi su vie
nodu tikslu ją atlieka. Todėl ke

lionė būva įvairi.
Turčiai keliauja į tolimus pa- 

I šaulio kraštus atlankyti žymes
nes bei gražiau gamtos apdova- 

Į notas vietas. Niagara vandens 
L uolį, Getsemani daržą, Rivierą 
[įl kitas, kur tyras aromatiškas 
I Iras su sveiku klimatu, kur sau- 
I lę gausiai beria savo gaivinan- 
I’lus spindulius. Žinoma, jie to
kiose vietose pasilieka keletą 

I lienų’ ar sevaičių, kad sudrū- 
l’inti savo nervus ir sudrūtinti 
(sveikatą. Toki paprastai važiuo- 
Įja šviesiuose ir minkštuose va
ldonuose, žodžiu, prie pilno kom- 
I torto. Nors jie tankiau būva ke
lionėje ir didesnius plotus per- 
l.ažiuoja, bet jie taip nenuvarg- 
| ta ir neatjaučia tokio sunkumo 
Į <elionės kaip beturčiai darbinin- 
| <ai.

Pramonininkai - spekuliantai 
I aipgi daug važinėja, bet kelio- 
I lės tikslas jau kitoks: jie pri- 

i versti gyvenimo aplinkybių ir 
Į -anlygu važinėti ir j ieškoti pa- 
I -aulyj geresnių rinkų savo pre
kėms, kur galėtų savo išdirbi- 
1 ūus ar šiaip daigtus už augš- 

esnes kainas parduoti, kad tu- 
I *ėti geresnį pelną ir. tuom pa- 
Į :iu turėti geresnį gyvenimą. 
I Ret tie jau smagumų mažiau te- 
hagauja, negu pirmiaus pami
nėti. Jiems nerūpi Paryžiaus 

Į >pera, bibliotekos ar zoologiš
ki daržai, tie traukia pro šalį. 
Aplenkdami tą viską. Nors iš 
lalies ir jie pasinaudoja toms 

I .-akacijoms bei komfortu, bet to
ri ne visi Daugumas jų apimti 
| ipsvarstymais, suka galvas ir 
[svarsto kelionėje. Jie žino, jop 
pisi miestai ir rinkos dirba gal-. 
Į va, kad pakelti vaizbą k turėti 
Į užtikrintą ateitį.

Darbininkai -nemažiau važinė 
ha, bet tų kelionė jau labai ski 
riasi nuo kelionės pirma pami 

I nėtų luomų. Jie važiuoja į to 
limus pasaulio kraštus ne pa 

įsilinksminti, ne iš liuoso nore 
[bet priversti gyvenimo reikalų 
(jie važiuoja dėl vargo bei skur 
Įdo., Apleidžia savo mylimą gini 
| tinį kiemą paprastai su maža 
| skatiko kišeniuj, važiuoja pc 
| okeaną laimės jieškot svetur 
(Daugelis iš jų apsirinka; atvi 
|kę į Ameriką, tą laisvės šalį, len 
|da po žeme, eina į susmilkusias 
dirbtuves ir siūlo savo jaunas 
spėkas, kad nupirktų, o tankiai to- 

Ikiems tenka išgirsti “not to 
day”. Grįžta nusiminę, be vil
ties, su neišpasakytu širdies 

(skausmu laukia rytojaus. Jai- 
(gu pasjsekė pasikinkyti prie ko
kio sveikatai pavojingo darbo, 

(tai už kiek laiko išgirsti, kad tas 
(ar tas neteko rankos ar kojos, 
ar šiaip kokia nelaimė jį patiko. 
Ot ir laimė!.... elgetauk visą 
amžį.... O kiek panašių nelai
mių pasitaiko Amerikoje, tai ne 
patilptų nei į žydų “talmudą” 

(aprašymas tų visų nelaimių. 
(Kaip apgailėtinas likimas tokio 
j tėvo, brolio ar vaiko, 
|±Saromis atsisveikino

kuris su 
iškeliau-

Kai Sus. Liet. Amer. po 16-tam Seimui atsiskyrė nuo kuningų, kuningai sakė Susivienyjimas 
žusiąs.

KAIP YRA DABAR.

< STMjOEAAPEĮAV, KOKi 
L VYKFį l<AU&IHAV

OH.' MAMA/

1910 m. viso T. M- D: yra 
3185. nariai.. . ■ ; ,

V. K. raštų reikia išsiuntinėti,• 
apdaruose 772 komnletai. '

V. K. raštų teikia i/siuntinėti 
be apdarų 2257 kompletai.

► • ' TT*V. K. raštų išviso reikia iš
siuntinėti 3029 komplefai. 
I d. birželio 1909 m. T.

M. D. ižde buvo.. I $2345.18.
I d. birželio 1910 m.\,Tf-‘

M. D. iždę^ yra ^3^0.46. 
Išlaidų 1910 m. pasular^ 3227.45.- 
Viso piningų 19JO m. 1 d.

birželio T. M. D. ižde 
yra ........ .•................  $2163.01.
Dabartiniuoju laiku T. M. D. ■ 

susideda iš 110 kuopų, 3 jų čar- 
terio neturi, nes nereikalavo, o 
likusios 107 kuopos čarteriuš tu
ri. Čarterių neturi t kr.oįja, 
Minersville, Pa.: 18 kuopa ,Sekė” 
neetady, N. Y. ir 49 k., Spring- 
field, III. ’ ' J

Kaikuriii kųopų iždininkai, ne
žinodami. koki n ' bud}*.! siųsti 
Centran piningus, šiuhtė tiesiog 

'mano vardu, o aš turėdavau 
tuos “money orderius" permai
nyti ant A. J. Peyilaikos vardo, 
kas darė nemažai keblumų ir 
bereikalingų iškaščių. Buvo taip
gi ir tokių, kurie siuntė, pinin 
gus tiesiok Fovilaikai; tas vis į 
kasparodo,•* jofe daugumas ne
skaito organo, o jaigu ir sjcai 
to ,tai hesistęngta suprasti; Cent 
ro paaiškinimų, kurie telpa or
gane ir paskui jų nesilaiko, ka/ 
apsunkina njarių ir iždo tvar
kos vedimą.I Nors sunku man 
buvo dvieni ponam tarnauti ■ 
mokytis ir Į raštininkauti, bčt 
kartu ir linksma matant, kac 
bruzda mūsų

T. M. D

’V

..$2163.01

................................—■ ■ ■ t
Bet 25-me Seime Susivienyjimas Liet. Amer. pasirodė esąs didžiausi pasaulėje lietuvių organi
zacija, ir tie, kas pranašavo Susivienyjimui pražūtį, žiuri į jį dabar su nusistebėjimu ir užvy- 

» dėjimu.

Birželio 9, 
Centro, 

vienbalsiai

isuomenę^ j 
•raštihinkaiSj

(A, Greičius, 
Valptraiso', Ind.

ipto' m; , 
raštininko raportu 

priimtas.

(Toliau bus).

damas ir nežino, ar dar teks ka
da pasimatyti su tais, kuriuos 
naliko, ar jau šis paskutinis bus 
itsiiveikinimas su gentimis.

Kaipgi atrodo tokio keleivio 
kelionė, kurį sugauna caro tar
nai it baisiausią žvėrį apkala re
kežiais, įmeta į tamsų, smirdintį 

•/agoną ir veža kur ten j tolimą 
šibyrą, kur velniai vaikus veda! 
Tankiausiai tokią kelionę turi 
nūsų broliai inteligentai, kurie 
tegalėjo ramiai žiūrėti į tas Mi
kės II daromas baisenybes. Už 
ą jie turėjo būti išrauti iš tar- 
»o savo brolių, genčių ir Lietu
os ir išblaškyti po visus pašau

to kraštus.
Ar Amerika butų turėjusi tiek 

ietuviškos inteligentijos, jaigu 
ie žiaurus šiauriniai vėjai 
uos čia nebūtų atviję? Žino- 
na ne. Jaigu jie butų ramiai 
žiūrėję in buvę nuolankus caro 
įstatymams, jiems nebūtų rei
kėję anglis kasti, rudą vežti ir 
kitokius sveikatai pavojingus dar
bus dirbti, jie butų privalgę, ge
rai pasirėdę, šiltame ruime iš
davinėtų prisakymus savo var
go broliams. Bet jų širdįs buvo 
pilnos broliškos meilės ir į 
skriaudėjus jie žiūrėjo su neapi- 
kanta. Už tai jie ir tapo iš- 
blakštyti, kaip medžio lapai ru
dens laike, kuriuos vėjas į visus 
kraštus išnešioja. Tąs yra ir 
su mūšų inteligentais, kurie vos 
pražydę, turi' vysti, arba visai 
sunykti, turi palikti gimtinę dir
vą visai nuogą be jokio vai
singo medelio, kuris nors dva
riškai Lietuvą stiprintų.

Mūsų svarbiausia pareiga bu-

tų sulaikyti, ar bent sumažinti 
emigraciją iš Lietuvos, o kad tą 
galima būt padaryti reikia pa
kelti materijaiiškai jos gyvento
jus ; prie pakėlimo turėtume ir 
mes amerikiečiai lietuviai prisi
dėti. Ar ne priderėtų priimti 
laikraščių leidėjų ir redaktorių 
susivažiavimo nutarimą įkurti 
lietuvišką-tautišką banką, iš ku
rio butų galima paskolinti no
rintiems pirkti žemę Lietuvoje. 
Tokiu tik būdu galėtume suma
žinti skaitlių išeinančių iš Lie
tuvos žmonių ir pakelti šalies 
gerovę.

Turėtume atminti, kad ir mes 
iš ten atkeliavomejcad ir mes 
ten ąjinię ir išauklėti po šiltu 
motinos sparnu. Kodėl mes 
Lietuvos išsižadame ir visai ją 
užmirštame? Argi pas mus jau 
taip širdis užkietėjo ir visi jaus
mai užšalo paragavus laisvesnio 
oro. Jai mes, toks skaitlius čia 
Amerikoje gyvenančių lietuvių 
neįstengiame nieko ypatingo pa
gerinimui Lietuvos broliams pa"- 
daryti, tai kaltas apsileidimas.

Yra Amerikoj keletas pažan
gesnių draugijų su gerais mie- 
rias, joms reikėtų per savo susi
rinkimus bei seimus apkalbėti ši" 
tą taip svarbų klausimą. O vi
suomenės simpatija visados bus 
toj pusėj, iš kurios galima lauk
ti vaisio, tik reikia pradžią pa
daryti. Atsiras daug tokių, ku
rie rems tą užmanymą. Pasi- 
stengkime todėl įkurti lietuviš
ką-tautišką bank į Amreikoje, 
tai nereiks mums tų nemalonu
mų kelionėse. J. D. Taunis.

Tėvynės Mylėtojų 
Dr-stės Reikalai
Vhus raitus Tėv. Myl. Dr-jos rel 

kaluoM, kuopos Ir pavienios ypatof 
malonės siųsti Dr-jos Lit K o m na
riui ir radaktortaL

J. LAUKIS.
Brlck st., Valparalsc, Ini

T. M. D. III SEIMO PROTO
KOLAS.

T. M. D. sekretoriaus raportas 
nuo birželio 1 d. 1909 metų iki 

birželio x d. 1910 metų.
T. M.. D., atsistojus ant tvir

tesnių kojų, sujudino visą lietu
višką pasaulę. Tokis nepapra
stas draugijos augimas davė ne
maža progos Centro Valdybai 
padirbti. Didžiausį triukšmą, 
kurį aš pavadinsiu rugiapjūte, 
kokį Centro Vald. turėjo, kuomet 
B. K. Balevičius apgarsino “Tė
vynėje” Dr. Vinco Kudirkos 
raštus tam tyęia nupieštu pa- 
veiklesnių. Tąsyk iš viso pa
saulio, kaip pavieniai, taip ir 
kuopomis pradėjo spiesties į T. 
M. D. Nematau reikalo pami
nėti faktų, kad viena diena gau
davau po 30 ir 40 laiškų, bet 
turiu ui. garbę pranešti, kad bu
vo tokių atsitikimų, jog vienu 
kartu prisirašydavo į kuopą po 
70, 80 narių. Minėti faktai pa
tįs už save kalba ir iiudyja, kad 
mūsų visuomenė visada yra pa
sirengusi keltis iš letargiško 
miego tamsos, jaigu tik ją yra 
kam žadinti, žadinti ne kokiais 
ten prižadais .. po mirtimi arba 
šiaip tuščiais agitavimais, bet ža
dinti, duodant nariui ką-nors 
tokio, iš ko jis matytų naudą 
dabar, kol dar gyvas, o tokią

ATVIRAS LAIŠKAS.
Drraugai, tėvynės Mylėtojai!

Negalėdamas skyrium atsiliep
ti ant daug* bės laiškų, kviečian
čių mane a įsilankyti T. M. D. 
kuopose stj paskaitomis apier 
“Gruenvvaldri” (Žalgirį), prane
šu šiuomi, jog negalėsiu jau nie
kur apsilankyti, nes netrukus 
(28 VII) turiu apleisti Suvieny
tas Valstijas.. ‘

Savo paskaitas apie Gruemval- 
dą talpinu organe, idant Visi 
draugai galętų apsipažinti dabar 
bent paviršium su tuom svar
biu mūsų historijoje atsitikimo. 
Vėliau išleisime, kaip jau huvo 
skelbta, platų historišką veikalą 
apie “Gruęrhvaldą" . papuoštą 
daugybe paveikslų. ■ ; .

Atsisveikindamas su 'jumis, 
draugai, Tėvynės Mylėtojai, ta
riu ačiū tiems, kurie; nesigailė
dami triūso, surengė paskaitas 
Chicagoje, Brooklyne ir kitur, ir 
neabejoju, jog kitos kuopos rfe-. 
pasiliks užpakalyj chicagiškės ir 
brooklyniškės, tikiu, jog jos, pą- 
sinaudodamos turiniu skelbiamų 
organe paskaitų ir šviesos (ste- 
re-optiškais) paveikslais apie 
Gruenivaldą (paveikslai gauna
mi T M. D. Centro Valdyboje), 
— suruoš paskaitas, idant su
pažindint su tuomi historišku 
atsitikimu kuonoplačiausias mi-" 
nias. .

Likkite sveiki, draugai, Tėvy
nės Mylėtojai, dirbkite be at
vangos mūsų draugijos, o tuom 
ir

tėvynės Myiįtįjai!

visos tėvynės labui.
Juozas Gabrys



!
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Juozas Gabrys

GRUENWALDAS‘)
(ŽALGIRIS).

1410—1910.

Tikėjimų Istorijos Rankvedis
Su paveikslais

. Parašė, bendradarbiaujant kitiems mokslininkams,

>P. D. Chantepie de la Saussay?, 
Teologijos profesor. Amsterdame,

Verte J. Laukis

P*r. 57. Sulinis Zemzem tividaua.

teisina savo klaidų? Mato jie 
isĮą, o savo nenori, rpatyri rąsto, 
jums, kalbos jų pilnos melo ir 

__ _ Ton(iet gerai apie save kalba, 
daro tai kaipo sofistai, eidami prie piktų dar
bų prisidengę gražiais žodžiais; kuomet piktai 
kalba apie kitus, daro tai vardan savo apgyni
mo, suversdami savo kaltes ant kitų, — visi 
jų tikslai, idant kalbant apię santaiką, sėti ne- 
apikantą, po tiesos priedanga apgaudinėti arti
mą, veidmainingai jam rodant savo prielanku
mą, o tuom tarpu pilant jam nuodus, arba 
nuduodami nekaltą balandėlį, gilia* artimą gy
vatės geluonių”*).... Baigė Vytautas savo

tyli, kodėl n< 
mūsų akyje k 
Ištiesų sakau 
vyliaus. Kj

I Keli praeities ruožai.

sų giriose, ir atėję pas savuosius pripildė ja
vais maišus, kiek kartų išguldote man savo 
“priežastis”, tai sunku susiturėti nuo juoko, 
matant tų priežasčių menkumą. Jaigut, kaip 
sakote, ir pašnabždėtų lietuvis žemaičiui kokį 
maištišką žodį, tai nėra ką jums į tai labai 
paisyti.

“Toliau patiko jums įsitaisyti du nauju 
prekybos keliu Žemaičiuos; aš daleidąu tai 
įvesti, bet pastebėjęs, kad tai kenkia Lietuvai, 
rašiau, idant panaikintųmėt naująjį, nesą ma
no pavaldiniai per tai daug nustoja. O jus 
ką-gi man ant to ? 1....

“Kas-gi per bičiuolystė jųsų, jaigu jus 
uždraudžiat pirkliauti žemaičiams su Lietu
va? Gal būt tie ginčai nereikalavo santaikos?! 

z — jus nesiteikėt man dagi ant to atsiliepti, 
ir dar paskui skundžiatės!” Pagalios priminė 
dar kuningaikštis įžeidimą, kurį jam buvo pa-y 
daręs Salzbach’as:

“Tąigi žinokite, baigė laišką Vytautas, už 
tas skriaudas ir naują įžeidimą, kurį jus vėl

Aš keršindamas jums įstačiau Že- - « ««i I- __ _ _.
bus mano da-

V -------------
“Tąigi žinokite, baigė laišką Vytautas, už 

tas skriaudas ir naują įžeidimą, kurį jus vėl 
padarėte mums sulaikydami mus javus Ra
gainėje. /J L. ” * j—"
maičiuose savo tėvūnus ir valdininkus ir nuo 
šios dienbs žemaičių dalykai bus mano da- 
tykai”*). -

’ ♦) Cod. e p. Vit. p. 186.
Užsidegė piktumu puikus Ulryk’as, susi

laikė jisai vienok nuo jo apreiškimo, nes tokia 
jau buvo kryžeivių politika. Nenorėjo jisai 
pradėti karo neišbandęs atitraukti Lenkiją 
nuo Lietuvos. Tuom tarpu derino samdinin
kus, rengė į karą savo kariumenę, parsigabe
no šaulius.... .

Apie visą tą gerai žinojo Vytautas**).

*♦) Cod. ep. Vit. p. 188.
Vytautas, iš savo pusės, stengės kiek įma

nydamas: prisirengimai įirie karė buvo mil
žiniški, — traukė prūsų rubežiaus link ka
reivių pulkai iš Poločko, Smolensko, Nau- 
gardo, Briansko, Starodubo, ^Kijevo, Lucko,
reivių pulkai iš

Vladimiro ir nuo priklausančio Vytautui to
torių chano. Lietuvos rubežius nuo Prūsų 
buvo visai uždarytas, idant kryžeivių žval
gai nebegalėtų dasigauti į Lietuvą.

III. , ’
Vytauto manifestas ik paskuti

niai PRIE KARO PRISIRENGIMAI.
Tuo tarpu Vytauto kmcelerijoj rengiamas 

-- ; : ‘ ~ 
kuningaikščius, išteisinantis Žemaičių sukili
mą ir aiškinantis, dėl ko 
buvo atimti atgal Žemaitiją, 
f estas:

“Karaliai ir. Viešpačiai krikščioniški!
‘“Nors padaręs esmi su kryžeiviais amžinos 

santaikos sutartį, bet neturiu ramybės nuo jų. 
Neišgydomu smūgiu pervėrė jie mano širdį, 
po biČiulybės priedanga. Lai Dievas bus liu
dininku, kaip aš jiems buvau prielankus, kaip 
aš juos gelbėjau visame išreikšdamas savo ma
lonę. ! Tankiai dengiau juos nuo užpuolimų 
Pskovo ir gelbėjau jiems apimti žemaičius. 
Kaip veik, Nukilo žemaičiai, daviau kryžei
viams pagalbą, idant galėtų apmalšinti suki
lėlius, o jie ūž tai turėjo mus nužvelgime ir 
amžinoj santaikoj esant pradėjo kasti man 
duobę, ____ ,
kų 
dvi rj>_______

_ jiems tą primename, jie siunčia mums pasiun
tinį, kursai — skaudu prisipažinti — išdrįso 
pavadinti mus vardu išdavėjo. Kuomet męs 
reikalavom užganapadarymo ir pabaudimo 
prasikaltėlio, nepaisė .jie ant to, tarytum tasai 
pasiuntinio pasielgimas visai nebaustinas. 
Neapikantos liepsna apėmė jų širdis. Už
draudė mums prekybą savo krašte, o pabė
gėlius ir prasikaltėlius neišdavė mums lau
žydami padarytą sutartį. O ar. gali būti dar 
didesnė priežastis mūsų skundo, kada jie ty
čia, gerai. žinodami koksai badas viešpatauja 
j—1—..iAr'ntAU nirVfi ir xx/^Tti 

iš jų krašto javus, bet dagi drįso užgjėbti mū
sų javus, išsiųstus mums iš Lenkų....

“Viešpačiai krikščionijos, skundžiasi jie 
jums ant manęs ir lenkų karaliaus, būk mudu 

. mažai veikę katalikybės išskleidimui.... me
lagingais žodžiais ir vylingais laiškais skelbė 
jie ant mūsų skundus, o kad jie patįs turėtų 
dorą širdyje, jie gerbtų teisybę, tai ištiesų pa
žintų kokia gėda gula ant jų pačių dėlei tokio 
jų skundo. Nesigirsime męs išskaitliuodami 
čia Dievo namus, kuriuos męs esame pastatę 
visuose mūsų žemės kraštuose, kas liudija 
šventos tikybos klestėjimą.

Kreipiuosi į jūsų sanžinę, Viešpačiai krikš
čionijos, jeib jus išgirstumėt balsą mūsų skun
do ant kryžeivių, jeib dažinotumėt daugybę 
bedieviškų ir galvažudiškų jų darbų! Jie kal
tina mus, dar tik pirm 24 metų priėmusius 

•; krikščioniškąją tikybą, jog męs nepatvirtinom 
to, statydami savo žemėje bažnyčių; p jie patįs 
kurie valdo jau 200 metų apimtąją prūsų že
mę, dėlko nesiteisina, dėlko neatsako, kad 
prūsai dar iki šiol nepametė stabmeldiškų savo 
papročių? Lai pasako kiek žemaičių apkrikš- 
tyJ0, o juk 5 metus valdė tą žemę. Kodėl jie

rubežius nuo Prūsų

į Lietuvą.

♦) Cod. ep\ Vit. CCCCXXVII p. 199 
—201.
manifestą: “Vengdamas kilpų, kurias užsta
tė man kryžeiviai, atsakiau jiems tuo-pat gin
klu. Paėmiau į savo globą žemaičius:... iki 
šiol dar neištraukiau ginklo iš makštų, laukda
mas kryžeivių užpuolimo.” i

Tokiu manifestu apskelbė Vytautas* kry
žeiviams karą, kurs pasibaigė ant Gruejnvaldo , 
laukų. 1

Kaip veik patyrė Vytautas, jog Ulryk’as 
Jungingenas užpuolė ant Dobrzyh (lenkų že
mėj) ir apskelbė karę Jagailai ir tuojaus iš
ėjo su kariumene vakarų rubežiaus link.

Kryžeivių pylįs Žemaičiuose pasidavė Vy
tauto kariumenei. Šaltyšius Ruchmeisteris su
degino pylį Dubisą, o pats pabėgo su įgula į 
Prūsus^ Nebeliko dabar nei vieno vokiečio šv. 
Žemaitijoj. Vokiečių jungas numestas. Že
maičiai vėl laisvi, vėl išvien su visą "Lietuva" 
pasijuto po Vytauto valdžia. Tūkstančiai 
naujokų (kolonistų) ir kryžeivių pateko į 
lietuvių .nelaisvę.. Vytautas Nemunu leidos 
žemyn, apgulė Klaipėdą, bet.pylies nepaėmė^ 
ar dėlto, kad buvo perstipriai apkasta, o rasi 
ir dėlto,. kad kuningaikščiui kas kitas rū
pėjo — nežinia.

Tuom tarpu atėjo žinia, jog padaryta tapo 
laikinė santaika tarp kryžeivių ir Jagailos. 
Nors Vytautas pilnai buvo prisirengęs prie 
karės, nors ant Prūsų rubežiaus stovėjo pul
kai, gatavi atremti užpuolimą ar patįs užpulti, 
nors totoriai, rusai ir lietuviai veržės į kovą, 
norėjo atkeršyti už visas savo skriaudas, — 
sulaikė vienok Vytautas žygį ir nustatytais 
arkliais nujojo tartus su Jagaila.

Tuom tarpu atsargus kryžeiviai, dar neži
nodami, ką nuspręs Vytautas su Jagaila, susi
žinojo su Svidrigaila, kuriam prižadėjo savo 
pagalbą kovoje su Vytautu už Lietuvos sostą, 
prižadėjo kryžeiviai Svidrigailai remti jį ir 
laikyti jį savo pylyse*).

♦) Cod. ep. Vit. A 202—3.
šita sutartis tapo padaryta dtdėj paslap

ty j. Vienok negalėjo bžslėpti jos nuo Vy
tauto ir pirma, negu Svidrigaila spėjo apsi
žiūrėti, jau tapo suimtas slaptaisiais Vytauto

-* 1 UO Idl/U yv lauiv M—  J-J & . — - . ■ . . 1 •
buvo manifestas i krikščionijos karalius~jr-tarnais, apkaltas ir uždarytas \ ytauto pjlyje.

Vytautas priverstas 
Štai tas mani-

o jie ūž tai turėjo mus nužvelgime ir 
\ '* i

j, vaidinti mane su mano pusbroliu, len- 
iralium Jagaila, nuo kurio buvo atėmę 
f Ii Drezdenko ir Santoką. Kada-gi męs

"Keturis kartus jau bandė išduoti mane 
kryžeiviams jūsų brolis*’—rašė Vytautas kara
liui Jagailai, klausdamas ką su juom daryli.

kad jis buvo išdavėju, nuteisk jį pagal įstaty
mus, — būk atsilieps šahai Jagaila.

Vytautas liepė viską ištirti. Pasirodė, jog 
buvo ir daugiau prasikaltėlių kuningaikščių ir 
bajorų tarpe. Vytautas liepė suimti prasikal
tėlius ir viešai nugaluoti juos mieste ant 
rinkos.

“Savo akim^ mačiau, pasakojo Ragainės 
•komtūrui žvalgas, mačiau kaip Vytautas liepė 
nugaluoti išdavikus> eina gandas, jog tas pats 
likimas laukiąs iri Svidrigailą”*).

♦) Cod. ep. Vit. CC C C XXXIII p. 203.
Nustebo kryžeiviai matydami nepaprastą 

Vytauto energiją ir darbštumą ir nusiminė 
negalėdami įveikti jo nei jiega nei vylium. 
Nutarė jie kokiu nors būdu patirti kas dedasi 
Lietuvoj ir ką mano veikti Vytautąs. Pa
prasti keliai per savo žvalgus buvo dabar 
neužtektini, taigi Ragainės komtūras kreipėsi 
į kuningaikštį prašydamas leisti jam suvežti 
malkas nuo kranto Šešupės.

“Keistas rodosi man jūsų prašymas, atsa
kė Vytautas gudriam komtūrui. Bet kadangi, 
kaip rašė man Jagaila, padaryta laikinė san
taika iki šventam Jonui ateinančių metų ir ka
dangi- prašė Jagaila, idant iki tam laikui ne- 

, „ vesčiau su jumis karės ir nieku jums nekenk-
mūsų krašte, maža ką uždraudė pirkti irvcztij^į^^ — tai ag įsakysiu mano pavaldiniams po 

kardo drausme ant jus neužpuldinėti. Taigi 
galite ramiai susivežti savo malkas*).

♦) Cod. ep. Vit. CCCCXXII p. 203.
Kryžeiviams to tiktai ir reikėjo; tokiu bū

du jie patyrė, jog Vytautas yra pilnai prisi
rengęs į karę, jog įsakęs yra bajorams,, kad 
ramiai priruoštų ginklus ir nęi valanda nema
nytų apie ramybę, nes kryžeiviai rengės iš pa
salų užpulti, be to Vytautas pasiuntė Jagailai 
20.000 skatikų kapų kareivių-samdininkų pa- 
samdymui.

Kardininkai tapo dabarties užpulti Pskovo 
ir Naugardo, kuriuos kaip matėme viršui, Vy
tautas buvo paėmęs po savo globa. Didis Mas
kvos kuningaikštis Vosylius pažadėjęs buvo 
Lietuvai savo pagalbą kovoje su kryžeiviais.

Buvo ko nusigąsti ir nusiminti kryžei
viams, matant Lietuvą apginkluotą nuo gal
vos iki kojų, atsistojusią pryšakyje visų jos 
priešų — rusų, lenkų ir totorių.

Nuo Palangos ir suomų įlankos iki Juodų
jų jūrių visoj Lietuvoj, Totorijoj, Valakijoj 
ir Lenkijoj buvo girdėti vien tik arklių žven- 

(Toliaus bus).
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Pav. 54. Kaaba ir jos uždangai**.

linės Šventynės svarbą. Pas arabiškas gentcs įėjo paprotin 
tam tikruose šventuose mėnesiuose neturėti jokių vaidų, 
atidėti toliau karės vedimą ir taikiai susitikti vienai su kita, 
rengti muges ir tt. Pirma Šito laiko prasidėjimo visi, rin
kosi Ukac’an, kur buvo labai aplankoma mugė, ir čion 
kiekvienas jieškojo ir rado progą užsipelnyti garsą ir var
dą. Paskui sekė kitų mugiu eilė, ir ant kalno Arafat buvo 
rengiamas tikėjimiškas išeiginis susirinkimas (9 Dzu-il- 
gidžaJ ir viskas baigdavosi dideliu iškilmingu aukojimu 

-^klonyje Mina. Maldininkai ir švenčių lankytojai gana 
tankiai aplankydavo ir Kaaba. kuri buvo netoli,

Pav. 55? Juodasis

I

idant.

sutinkamai su papročiu, apeiti septynis kartus apie šven-j 
tynę (tAvaf), apibučiuoti juodą akmenį, atsigerti vandens 
iš šūltidio Zetnzem ir perbėgti į ten ir atgal terp Safa ir 
Maria ‘(sa’j); tokiomis* buvo mytimesnės šventos ccremo- 
nijds,' kurios vienok galėjo būti radomos visokiu laiku. Bet 
niekur neprisirinkdavo tiek žmonių. fcaip*per didžiąją Dzū1- 
ehičtžo šventę, kuri paprastai vadinta t’esiog Chadž, ir 
koreišitai visomis pastangomis stengėsi patraukti daugiau 
žmonių savo gardim, svetingai priimdami vargingesnius 
jakelenius, rūpindamiesi taikos užlaikymu ir tt. Ačiū 
šitam Mekka labai urnai tapo rietą, kurion plaukė maldi
ninkai, koreišitai tapo tikėjimiškų švenčių seimininkais, o 
Kaaba pavirto į centralinę .Aralujos šventynę.

Bet, nors svietiški reikalai labai užėmė koreišitus ir 
kitus^ švenčių lankytojus, gal daugiau, negu tikėjimiSkos 
iškilmės, vienok męs neteisingai parodytume dalyko stovį, 
jei. svarbiausią pusę matytume mugės ir tnaininės vaizbos 
rengime. Kaip musų bažnytinės šventės atsibūva su viso
kiais svietiškais pasilinksminimais ir smagumais, kurie už
temdo jų tikėjimišką pobūdį, liet jo nepermaino, teip ly
giai ir šventė Chadž turėjo savo pagrindą tikėjimiškame 
gyvenime. Daugelis tikėjimiškų ceremonijų, didelis vietos 
ir šventės meto guodoiimas. ginklų padėjimas, ypatingo 
drabužio fihram) nešiojimas nepalieka šitoje atnašoje jo
kios abejonės.

Pav. 56. Sulinis Zemaem tilauko.

|kad išaiškinimui daugelio užvardžių paeigos Dozy kreipėsi 
prie žydiškos ir aramėjiško's kalbų pagelbos. Bet šita ap
linkybė nėra naudai tųjų papročių ir apeigų žydiškos paei- 
gos prileidimo, tik greičiau liudija, aramėjišką įtekmę į 
kulturiškus šiaurinės Arabijos prietikius, — įtekmę, kuri 
gali būti patikrinta ir čion ir kurios svarba nėra abejojama, 
šitą liudija teipgi padava, išvedanti dievą Gobalį iš Syrijos.

Kokia nebūtų šventės Chadž pradžia, tikru yra tas, 
kad ji turėjo didelę svarbą arabu tikėjimiško vystymosi da
lyke ir šita svarba kas sykis vis augo daugiau. Čion prie 
a beinu visiems kulto pildymų asmeniškieji, gentiniai dievai 
buvo nustumiami į užpakalį, čion paprasta šnekėti apie 
Allachą kaipo apie dievą abclnai. Šitame suoprotyje susi- , 
glaudė sužinybč visa ko dieviško; priėjimui prie monotė- 
jybės likosi padaryti vienas paskutinis žingsnis, būtent, ap
šaukti stabų niekybę ir atmesti jų kaipo" dievų buvimą. ’

Arabai to žingsnio nepadarė: labai jau giliai įsisėdo 
tautiškuose papročiuose skirstymasi į atskiras genies .iz- 
atsisakyti nuo vietinio stabo reiškė tą patį, ką sutraukyti 
ryšius ir su gente. Vienok stabai galų gale buvo nustumti 
iki laipsniui vietinių diev-ų, kurių vardai davė užvadimni, 
kulto vietoms ir teip su jomis suaugo, kad su jų panaikini 
mu išnyko ant visados ir patys dievai, kaip tinkamai paste
bėjo tą Wellhausen. Tokiu budu visame arabiškame pu 
siausalyj buvo krypimas linkui monotejybės, palaikomas ii. 
vienos pusės apsipažinimu su žydiškomis ir krikščioniško- * 
mis pažiūromis, iš kitos — buvimu vienintelės centralinėj 
šventynės ir idėjų apie didįjį Allachą; visos šitos priežastyį 
kreipė tikėjimišką išsivystymą vienon ir ton pačion įpusėti 
Situomi męs ir užbaigsime savo apžvalgą,, pridūrę tik kėlu 
pastebėjimus sulyg didžiausių arabų tikėjimiško gyvenime 
srovių, kurios buvo žymios ateinant Mahometui.

Judajybė labiausiai buvo išsiplatinusi terp žydiškos pa
eigos gyventojų ir Dzu-nuvaso atsivertimas yra išimtini® 
atsitikūnu. Matėme jau, kad Medinoje ir jos apielinkijc 
gyveno visokios žydiškps gentės, apie kurias nėra tikrų^ąi 
nių, kuomet ir kaip jos čion pateko. Liečiančios šituos 
klausimus Dozy’o hipotėzos, kurios remiasi viena vieta 
Biblijoje (Parai. IV, 38—43) ir arabiška padava, reika
lauja tikresnio patvirtinimo. Bet be Medinos ir kitose pu- - 
siausalio vietose žydai buvo žinomi ir gana apstingi. Jie 
visur buvo tarpininkais vaizbiškuose ir pinigiškuose daly
kuose ir kartais mokėjo užsipelnyti bendrapiliečių guodonę, 
kaip tas duodasi matyti iš žydiško dainiaus Samuėliaus ben- . 
Adidžo pavyzdžio, kuris pas arabus įėjo patarlėn savo tei- * 
singumu, jo parodytu, saugojant turtus, jiavestus jahn,Aa- 
nigaikščio-dainiaus Amrul-Keiso. Bet tikėjimišką šitų ara
biškų žydų įtekmė buvo maža, nes jie patys šitame dalyke' 
buvo mažai apšviesti ir turėjo tik-sdpiiaš žinias apie.Mai- 
žio įstatvmą ir apie padavą (Schemt’ta), kadangi jie'žydiš- 
ką kalbą išmainė ant arabiškos ir turbut Beturėjo jokių su
sinėsimų su Palestinos ir Babiliono rabinais.

Nesulyginamai svarbesnė buvo krikščionybės įtekme 
kuri atrado sau tvirtą žemę kaip šiąurėie, teip ir pietuose. 
Vienok reikia patėmyti, jeg čion kalba eina ne apie teisa- 
tikišką bizantišką išpažinimą, kuris apskritai mažai, 4 
rado užuojautos Rytuose: šitose šalyse greičiau platinosi 

, monofizitų ir nestorijonų mokslas; be to Arabijoje buvo 
daugybės dar kitų eretikiškų sektų, apie kurias bažnyčioj 
istorikai tankiausiai paduoda tik prieštaringas žinias. Ti+ 
kėj i miškas šitų krikščionių švietimas buvo aprūpinamas la
bai prastai: Biblija nebuvo išversta jų kalbon ir todėl kuo
ne visiškai likosi nežinoma. Didžiausią įspūdį į arabišką 
protą darė vienuolių bei pusčiuolių monotejybės bei askety- ' 
bės sąvoka. Viena ir kita tapo žinomorrtis Mekkoje, tur
but, per abissiniečių tarpininkybę, kadangi ’ 
buvo vedama labai bruzdi abissiniškųjų rtėgrų vaizba.

jau tąsyk čion
ĮĮĮMĮĮPBMMĮMĮMB _ „J iš
šito drumsto šaltinio, turbut, Mahometas sėmė savo pirmai

I. ‘-O ’
Į 4 j
:®utų labai įdomu atspėjus pirmapradinį šitų tikėjimiš- 
švenčių pobūdį, bet tas vargiai dabar yra galimu, ka

dangi asmenys, per kuriuos šitos žinios apie jas pasiekė mus, 
daugumą peraiškino teisatikiškojo islamo prasmėje. Ir 
nors Snouk-Hurgronje visai teisingai pasakė, jog musui- 
manų padava, rišanti Kaabos atsiradimą ir šventų pokylių 
įsteigjmą su Abraomo, Agari ir Izmaėlio istorija, sumanyta 
pridavinrui stabmeldiškiems papročiams tikėjimiškos įsta- 
tvm^'bės, vienok islamo istorijoje męs rasime, dar daug ap
sireiškimų, kurių pirmapradinė prasmė it vertė turbut ant 
visados pasiliks tamsiomis ir neatspėtomis. Reikia paste-i 
bėti, jog šventės dar’prieš Mahometąriiekartą buvo keičia
mos, sulyg ko tūli nurodymai užsiliko padavpje, ir kad jų 
įsteigimas be abejonės prfldauso pirmapradinei gadynei. 
Tik meto sezonas, kuriame šventė pripuolė, galėjo mums 
išaiškinti jos pirmapradinę reikšmę, bet prie pirmapradinio 
arabiško kalendoriaus betvarkio surėdymo mums ir čion 
nepasiseks išvengti prileidimų. Labai sumaninga Dozy’o 
hipotėza, prileidžianti, kad izraėliškieji išeiviai atsinešė 
Arabijon savo tautišką šventę, susimuša į bepanašybę tei
sybei niekuomi neprirodytu izraėlišimuoju persikėlimu teip 
toli pietuosna. Be to, apeigos, daromos per šitą šventę, 
turi grynai stabmeldišką pobūdį ir atsitinka teipgi ir kitose 
liūtinėse Arabijos vietose. Negalima vienok atmesti to,

kų

žinias apie krikščioniškus sanprotavimui .1
i Greta su žydais ir krikščionimis tulogse Korano vieto

se minima sabėjai. kurių nereikia maišyt|ĮSU chananiškais 
sabėjais stabmeldžiais, nes Korano sabėjai, kaip tą parodė . 
Givolson, buvo žinomi mendėnai, kurie, į kaip ir krikščio-

jas ir buvo apf P 
įBet tikrieji nien-'’

V *---- — J— -» “sabėjų”
vardą a beirtam yra irių gnostiškų sektų pažemėjimui.

Gahaus kažkuriose vietose minima įvairiai aiškinamas 
vardas ganrfai, kuris vartojama toj pačioj prasmėj, ką ir 
žodis muslim, ilgainiui tapęs paderinimu mahometonų, va
dinas. teisatikių užvardžiu. Sunku yra tikėti, idant toksai, 
tarytum, aiškus žodis galėtų pagimdyti tie% įvairių aiškini
mų, vienok nereikia prie to užmiršti, jog žbdis “Ganif” iš- 
pradžių atsirado arabų kalboje iš aramėjiškos kalbos, todėl 
nebuvo Mahometo sutvertas, kaip tvirtina Kuenen. I Ara- 
mėjiškoje ir naujažycfiškoje kalbose šitas žodis reiškiu maž
daug tą patį, ką “stabmeldys”; kas atsieina gi jo prasmės 
arabiškoje kalboje, tai Grimui neteisingai išverčia jį tuo 
patim žodžiu, užmiršdamas, kad pereinant nuo aramėjų 
pas arabus žodžio, prasmė atsimainė. Pas krikščionis ir 
žydus tai buvo biaurus žodis, Mahometas gi padaro jį 
garbingu užvardinimu tų, kurie nepriklauso nė prie krikš
čionių, nė prie žydų, tik seka mokslą ir gyvenimo būdą, 
panašius islamui. Tokiu bodu, ganif neženklina kokios 
nors sektos su tam tikromis dogmomis, juogi mažiau kokią 
nors organizuotą tikėjimišką bendriją; pritaikant prie Ma
hometo pranokėjų ir vienalaikių šitas žodis reiškia tiesiog, 
kad charakterizuojami juomi asmens savo pažiūromis susi
taiko didumoje su patim Mahometu. Todėl Springero hiųfcs 
tėzą surišti šituos ganifus su paminėtais Korane Ibrahii^

(Toliau bus). į

nys bei žydai turėjo savas šventas knyj 
pažinę su biblijiškųjų pranašų istorija.
dėnai negyveno Arabijoje ir Mahometai matomai, labai 
mažai buvo apsipažinęs su jais ir, gal, kartojo

Gabaus kažkuriose vietose minima įvairiai aiškinamas



ATEITIESLietuvos skaitytojų 
žiniai.

Mūsų laikraščio skaitytojai 
Lietuvoje ne sykį atsiunčia 
mums laiškus, nusiskųsdami, 
kad laikraščio negauna arba, jai
gu gauna, tai sudraskytą ir vie
tomis taip suteptą, kad negali
mą perskaityti. Tai atsitinka ne 

. iš 'mūsų kaltės. Karpo ir tepa 
mūsų laikraštį Rosijos cenzūra.

* Rosijos ''valdžiai, mat, nepatin
ka tokie raštai, kame apie ją yra 
teisingai pasakoma. Taigi ji ir 
neduoda jų žmonėms skaityti. 
Pastebėtina, kad dar nesenai 
skaitytojus Lietuvoje pasiekdavo 
kiekvienas mūsų laikraščio nu
meris ; tąsyk užsienio lietuvių 
laikraščiai bu\o cenzūruojami 
Peterburge. Bet dabar lietuvių 
laikraščiai eina per Vilniaus cen
zūrą, o ten matyt, pasamdytas 
geras valdžios šuo, kurs 
ir tepa mūsų laikraščius, 
padaro nemažą nuostolio.

1S VISUR.

drasko
ir tuo

Vilius|Įį Vokietijos kaizeris 
ketinąs uždėti savo laikraštį’ ir 
patš jį redaguoti. Pasakė, mat, 
Roosevelto pavyzdį. Stebėtina, 
kaip to kaizeris dar pirma Roo
sevelto nėra padaręs. Juk iš 
kaiserio gabus esąs žmogus: jis 
ir muzikantas, ir kapelmeisteris, 
ir rašytojas, ir kritikas, ir publi
cistas, .is viskas. Dabar dar-gį 
ir redaktorium tapsiąs. •

| Audros ir debesų praplyši- 
mais su ledais pereitą savaitę 
siautė daugelyj vietų Austrijoj 
ypač gi Selezijoj ir pietiniame 
Tiroliuje. 
tų užtvinę 
vus.

Ant labai didelių plo- 
vandens išnaikino ja-

|| 15 d. liepos Kriokavoj len
kai su labai didėlėms iškilmėms 
apvaikščiojo 500 metų sukaktu
ves mūšio prie Gruenvvaldo. Kal
bėtojų buvo 37. Apart lenkų, 
buvo taipgi: anglai, amerikė
nai, prancūzai, čekai, maskoliai, 
slovakai; netruko ir vokiečių.

Italijoj, mieste Neapolyj, 
likosi suimtas New Yorko mui
tų makleris Hollanderįs, kuris 
su pagalba suklastuotų doku
mentų prigavo Amerikos vai-, 
džią ant daugelio tūkstančių do
lerių.

U Vidurinėj Amerikoj, respu
blikoj Hondūras, mieste Cicilia 
50 vyrų bandė prieš valdžią da
bartinio prezidento sukelti revo
liuciją. Prieš 
kariumenė.

sukilėlius išsiųsta

U Ispanijoj, 
noj, pakilus į 
Shomannui, trenkė perkūnas į 
jo orlaivį ir » uždegė. Orlai
vis nupuolė ant žemės, bet or- 
laivininkas išsikrapštė iš po de
gančio orlaivio griuvėsių visai 
neužgautas.

mieste Barcelio- 
orą orlaivininkui

Į| Portugališkiejie jūreiviai ap
valdė chiniškų jūrių plėšikų už
imtą salą Calovvan. Paliuosavo 
16 nelaisvėn patekusių ypatų ir 
paėmė 44 plėšikus.

|| Garsus maskoliškasis revo- 
liucijonierius Burcev, redakto
rius išeinančio Paryžiuj laikraš
čio “Parižskij Listok”, užtikri
na, jog turi užtektinai prirodymų 
ir gali reikalauti, kad Maskoli-

r jos ministerių pirmininkas Sto- 
lypin-ir perdėtinis apsaugos sky
riaus Herasimov butų kalėjiųian 
pasodyti, nes jie paslėpę i£iko 
šnipą Azevą, kuris surengė už
mušimą kuningaikščio Sergie- 
jaus, caro dėdės.

Į| Vengrijoj, mieste Pešte, pač-i 
to urėdninkas Molinar, negalė
damas iš menkos algos, 13 dol. 
mėnesyj išmaiyit savo šeimynos, 
papjovė savo penketą vaikų ir 
pats save.

|| Iš Rosijos už pereitus metus 
(nuo 1 liepos 1900 m’. iki 26 bir
želio 1910 m.)Qužsienius išvežta 
javų 726.770.000 pūdų; linų nuo 
1 spalių 1909 m. iki 27 birželio 
191d m. išvežta 10.087.000 pū
dų; kanapių nuo I sausio iki 26 
birželio šių metų išvežta 1.097- 
000 pūdų; kanapių nuo 1 rugsė
jo 1909 iki 26 birželio 1910 iš
vežta 4.814.000 pūdų.

Šitaip galės išrodyti karas netolimoj ateityje. Pasikėlę aeroplanuose žmonės vienu bombos 
metimu galės sutrupinti didžiausius šarvuotlaivius.

Ispanijos buvęs ministerių 
pirmininkas Antonio Maura ta
po pašautas į koją, šovėjas su
imtas, jo vardas Maųuel Posa, 
A. Maura ministerių pirmininku 
buvo laike suiručių Ispanijoj ir 
žmonėms buvo labai nepatinka
mas. Pirmiau dar buvo jau du 
pasikėsinimu ant jo gyvasties.

|| Kaip praneša Amerikos kon- 
sulius Clinares x Nicaraguoj, pre- 
.zidentas Madriz išrinko sau nau
jus ministerius. Nauji ministe- 
riai neprilankus yra Amerikai.

Į| Vengrijoj, Jioniitate Krasso 
šoerny buvo tvanai. Prigėrė 
išviso 193 ypatos, o trūksta dar
22. . „

|Į Vokietijoj prie Reino ir Ba
varijoj siautė audros su debesų 
praplyšimais, # kurie pagimdė 
tvanus. Kiek žmonių prigėrė, 
dar tikrai nežinia.

| Ispanijoj streikuoja darbi
ninkai anglių kasyklose Bilbas 
apskrityj. Darbininkai reikalau
ja didesnių algų.

į| Ant Filipinų salti, ant salos 
Pelovan, čiabuviai Moros gimi
nės bandė užmušti ‘ amerikėną 
vidurinių reikalų sekretorių 
Dean C. Worcester, bet tas ne
pasisekė. Trįs užpuolikai tapo 
užmušti, o daug jų sužeista.

|| Atsakydami lenkams už pa
minėjimą mūšio prie Gruenwal- 
do, vokiečiai susirinko Ostero- 
dėj, Karaliaučiaus apskrytyj, ne
toli kur yra Gruenvvaldo mūšio 
laukas ir išreiškė pritarimą val
džios persekiojimams lenkų. Iš
siuntė telegramą kancleriui su 
reikalavimu didesnių dar apru- 
bežiavimų lenkų tiesų.
f

[Į Nicaraguos revoliucijonieriai 
22 d. liepos stengėsi paimti mie
stus Mandaine ir Camapa, bet 
jų užpuolimą prezidento kariu- 
menė atmušė.

|Į «Ant Hamburgp garlaivio 
“America”, amerikėnas Strand- 
foodienis iš New Yorko parvežė 
deimantinių daiktų už 40.000 dal.

Italijoj numirė garsingas 
italų astronomas Džiovanni 
Skiaparelli. Į jo laidotuves bu
vo suvažiavę daugybė deputaci
jų iš visų Europos kraštų ir be
veik iš visų Italijos miestų.

Prūsų valdžios išvijo iš 
Prūsų 21 mormonų misijonierių. 
Išvyti yra anglai ir amerikėnai.

|| Netoli Peterburgo, mieste 
Petermof, kur yra vasarinis ca
ro rūmas, siautė gaisras, kuris 
išnaikino caro teatrą ir tūlą na
mų skaitlių.

Į Peterburge policija susekė 
moterų lošimo namus. Viena 
moteris vieną tik dieną ten pra
lošė 20.000 dol.

(( Anglijoj sustreikavo 
janti ant Northvvestern 
lio apie 10.000 tarnų.

tarnau- 
gelž ke

| Kopenhageno uoste 
gabenantis iš Amerikos kerosiną 
garlaivis “Standard”. Sudegė ir 
milijonas galionų karosino.'*

sudegė

Vaikymas žydų iš Kijevo 
(Maskolijoj) traukiasi toliau. 
Kas dieną išveja po 45 ypatas. 
Nuo pradžios iki 15 d. liepos iš
vijo 497 ypatas su prievarta, su 
policijos pagalba, o 1123 gavo 
nuo policijos prisakymą iš mie
sto išsinešdinti. Iš priemiesčių 
išvijo 6655 ypatas. - '

|| Iš Vokietijos uosto Kiel iš
keliavo laivas “Mainz” į Berly
ną. Ant minėto laivo yra sąna
riai expedicijos, kuri su Zeppeli- 
no orlaivių rengias keliauti į 
šiaurius ir mano prisigriebti prie 
šiaurinio žemgalio. Ji gal ras 
ten ir ženklus buvimo Peary’o.

Pietinėj Maskolijoj, įtakoj 
upės Dnepro, susimušė du gar
laiviai— “Lovkij” ir “Vampir”. 
“Lovkij”, su visais žmonėmis 
paskendo. Prigėrė 160 -žmonių.

|| Prancūzai Afrikoj rengia 
vielinio telegrafo stacijas ir 
kiu budu nori savo Valdybas 
soj Afrikoj sujungti su Pary
žium.

be- 
to-
vi-

Į Japonijos pakrantėse, prie
šais Chindo, paskendo japoniš
kas pasažierinis garlaivis “Teįs- 
mei, Muru”, plaukinėjantis tarp 
Kobe ir Dairen. Ant jo buvo 
34O pasažierių. Iš jų tik 40 iš
gelbėjo. 150 pasažierių ir 59 
kareiviai sulipo į valtį, bet kas 
su jais atsitiko, nežinia; mano, 
kad jie prisigriebė kranto, arba 
kad juos išgelbėjo kariškiejie lai-

|| Madride (Itpantios sostapy- 
lis) kalėjimo 
riaušes. Jų suvaldymui 
šaukti kariumenę. '

p akelė 
reikėjo

| Rosijoj tebesergama
Lankosi cholera Peterbur

ge, Maskvoj, Chersone, Gome- 
lyj, Jaroslavlyj, Sevastopolyj, 
Charkovo gub.„ Kišineve, No- 
vočerkaške ir kituose miestuose. 
Į choleros vietas išsiųsta iš Pe
terburgo apie 20 gydytojų, 45 
feldšeriai ir 7 medicinos studen
tai.

chole
ra.

| Viktorui Emmanueliui, pir
mam jam Italijos karaliui, stato
mas yra milžiniškas paminklas. 
Romos mieste. Karalius Vikto
ras Emmanuelius bus parodytas 
raitas, apsuptas 14 įvairių žmo
nių, dalyvavusių kovoje už Ita
lijos neprigulmybę. Aplink pa
minklą bus portikas, padarytas 
sene .išku romėnišku būdu. Por
tikas turės daugybę visokių sim
boliškų stovylų ir reljefų. Tai 
būsiąs gražiausias visame sviete 
paminklai

|| Sako, kad Chinija esant už
sakius du šarvuotlaiviu, du lai
vu kraštams apginti, du greituo
ju laivu ir 10 torpedinių laivų. 
Būtų tai pirmos užmazgos Chi- 
nijos laivyno.

|| Prūsuose, netoli Hanoverio, PIRMUTINĖ LIETUVIŲ
perkūnas užmušė tris vyriškius 
laikančius lauke arklius, o aš
tuonis, pasislėpusius po medžiu 
sunkiai apdegino. Netoli Zwei- 
bruschen trenkė perkūnas į me
dį, po kuriuom nuo lytaus bu
vo pasislėpę vaikai. -Du vaiku 
užmušė, o kitus pritrenkė, bet 
tie atsigavo.

| Danijos valdžia kovoja su 
žiurkėmis. Pagal 1907 m. val
džios nusprendimo, už kiekvie
ną užmušta žiurkę mokama po 
8 eras. Iki 1910 m. Danijoje 
nugaluota apie pustrečio milijo
no žiurkių, už ką valdžia išmo
kėjo 307.000 kronų.

| Rengiamos kovoti su orlai
viais. Paryžiuje paskutinėmis die
nomis buvo bandyta šaudyti į 
orą iš nesenai išrastos tam tik
ros kanuolės. šaudyta buvo iš 
Eifelio bokšto viršūnės, 
stoji 

Jcą.

Išra- 
kanuolė turinti didelę spė-

vietines žinios.

|| Peterburgo laikraštis “Rieč” 
praneša, jog Peterburge prasi
dėjo tarybos tarp maskolių ir 
lenkų žymesnių politikierių apie 
sutvarkymą maskpliškai-lenkiš- 
kų prietikių. Nutarta, kad . vi
sose Lenkijos mokyklose, pra
dedant nuo žemesnių, baigiant 
augščiausioms, mokinimo kalba 
butų lenkiška. Varšavos uni
versitete nutarta reikalauti ke
turių katedrų lenkiškoj kalboj. 
Lietuvos mokyklose mokinama 
kalba turi būt maskoliška, bet 
ten kur lenkų yra 50%, turi būt 
leista steigti privatiškas lenkiš
kas

|| Belgijoj, mieste Antverpene, 
tirinėjąnt vienus neapgyventus 
namus, policija rado kūną jau
nos merginos. Kaklas jos buvo 
perpjautas, o gaiva sudaužyta. 
Minėta mergina su savo numy
lėtiniu trumpą laiką gyveno tuo
se namuose. Kadangi numylė
tinis prapuolė, tai policija ma
no, kad jis merginą nudėjo.

U Paryžiaus universitetas įkū
rė aeronautikos katedra.

mokyklas.

Pietinės Amerikos respubli- 
Argentinos valdžiai Vokieti- 
ginklų dirbtuvėse davė pa-

kos 
jos 
dirbdinti 200.000 mauzero kara
binų ; tiek jau karabinų dirbdi- 
no Vokietijos dirbtuvės Brazi
lijai. Chinai dar su Vokietijos 
ginklų dirbtuvėmis veda tarybas.

Pietinėj Afrikoj, Summer 
East Deep kasyklose expliodavo 
nitrogliceriną. Expliozijos 15 
juodspalvių tapo užmuštų, o 76 
juodspalviai ir 13 baltspalvių 
sunkiai sužeista*

li Pasibaigė streikai'Anglijos 
šiaurrytinių geli kelių. Tarnau
janti priėmė gelžkelių užveizdos 
pasiūlytas jiems išlygas. Strei
kavo išviso 1200‘tarnaujančių.

|| Londone, susirinkime direk
torių Pittsburg-Washborn Flour 
Mills Co., kurios malūnų daugu
mas yra Amerikoj mieste Mine- 
apollis, pasirodė, jpg 4 milijonai 
dolarų kompanijos .piningų din
go-

|| Prancūzijof visotinas strei
kas tarnaujančių ant gelžkelių 
prasidėjo 22 d Z1 Ikl^os. Gelžke
lių užveizdos aftsik&ipė prie vaiz
džios reikalaudami; kad vietoj 
sustreikavusių tarnų butų atsių
sti kareiviai, nes kitaip reiks ap- 
stabdyti traukinių bėgiojimą.

H Ant prigulinčios Japonijai 
salos Formozos japonai turė
jo kruvinus susirėmimus su su
kilusiais gyventojais. Apsisau
gojimui nuo sukilėlių japoniečiai 
dirbdina tvirtovių liniją, kuri už
ims 307 mylias. Daugiausiai su
sirėmimų buvo giriose. Nami
nis karas atsinaujino 2, d. liepos 
ir japonams pasisekė paimti čia
buvių tvitroves kalnuose.

|| Vokietijoj, mieste Grendrich, 
jaunas vaikinas nuo pašventini
mo bažnyčios girtas parėjo na
mon ; tėvams jau miegant, nušo
vė miegančią motiną, o tėvą mir
tinai pašovė. Atlikęs tą bjaurų 
darbą, atsigulė ir ramiai miego
jo, kol gavusi žinią policiją ne 
atėjo jj suimti.

| Columbus sostapilyj Baga- 
toj, dėl gyventojų, neprilanko
mo amerikėnams atsiėjo sustab^ 
dyti amerikėniškos kompanijos 
rankose esančių- gatvinių karų 
bėgiojimą. čia užgimė tarnau
jančių ant gatvikių karų strei
kas.

|| Lietuviškam^ Minske likosi 
suareštuotas D-ras Ravič. Jis 
prikalbėjo vieną savo ligonių 
Reikmaną apsidrausti ant 22.000 
rub. ir už jį mokesčius mokėjo. 
Paskui jis kitą ligonį nunuodi- 
no ir jį perstatė Reikmanu; Bet 
prigavystė išėjo aikštėn.

vas 
po 
mu 
dą.

povandeninis lai- 
perplaukė okeaną 
Važiavo greitu

te mylių j valan-

Amerikos 
“Salmon” 
vandeniu, 
nuo 6 iki
Tai pirmas panašus okeano 

perplauk imas.

|| Lenkijoj, prie Prūsų rube- 
žiaus, kaime Vozninek, likosi iš
skersta visa šeimyna Balkos, su- 
sudedanti iš paties vyro, jo pa
čios ir penketo vaikų. Užmu
šėjai nesusekti.

U Siaurinėj Italijoj, j šiaurva- 
kariusnuo Milano, pereitos ne
dėlios dieną, iškilęs sūkurys 
daug nelaimių atgabeno. 60 ypa
tų tapo užmuštų, o keli šimtai 
yra sunkiai sužeistų. Sūkurys 
sugriovė visus namus ant jo ke
lio stovėjusius.

Švedijos karalius pavedė 
švedų ateivių vadovui Martinui 
Rosendahl keliaujančiam į vaka
rinę Kanadą ištirti, ar paskalai 
katalikiškų misijonierių platina
mi apie pėdsakius prie Hudsono 
jūrių kojos buvimo garsios An- 
dries expedicijos prie šiaurinio 
žemgalio yra teisingi.

CHICAGOŠ GYVENTOJAI 
MOKYKLŲ AMŽIUJE.

Chicagos mokyklų departa
mentas nuo 2 gegužio skaitlia- 
vo Chicagos gyventojus, ypač 
rūpestingai dabodamas į moky
klos amžiaus žmones: nuo 4 iki 
21 metų. Dabar suskaitliavi- 
mas užbaigta ir pagarsinta jo 
rezultatai.

Paduodame svarbesnes skait
lines:
Išviso Chicagos gyven

tojų buvę-................. 2.100.000
Mokyklos amžiaus (nuo

4 iki 21) ............... .
Iš jų berniukų .............
Iš jų mergaičių ...... 
Vaikų iki 4 metų .... 
Iš jų berniukų ....**.. 
Iš jų mergaičių ...........
Vaikų nuo 14 iki' 16

metų einančių į darbą.. 11.665 
Iš jų berniukų .............
Iš jų mergaičių .........
Vaikų nuo 12 iki 21 m.

nemokančių skaityti 
ir rašyti ................... . .
Surašant mokyklos amžiaus 

gyventojus, buvo pažymima ko
kios jie tautos. . Išviso išskirta 
23 tautos.

Mokyklos amžiaus gyvento
jai (iki 21 m.) pagal tautų pasi
dalinę taip:
Amerikėnų, baltųjų .. 248.102.
Amerikėnų, negrų ........  8.627.
Lenkų :.......................... 94 43^-
Rusų (ir žydų) .............  54-827.

48.015. 
44 037. 
39-835- 

••37319- 
18.416. 
13693 
13.090.

8T4-II5 
402.957 
411.158 
166.503 
81-535 
84.968

5984
5.681

401

čekų .................
Švedų ............... .
Italų ...................
Austrijos žmonių 
Norvegų ...........
Anglų ...............
Kanedėnų ...... 
Lietuvių ........ 
Vengrų .............
Holandų .............
Danų .................
Skotų .................
Prancūzų ..........
Graikų ...............
Chinų .................
Japonų .............
Mcksikonų .........

Iš šitų skaitlinių pastebime, 
kad Chicagoj grynų amerikėnų 
(tokių, kurių tėvai gimę Ameri
koje) mokyklos amžiuje yra iš
viso vos trečdalis, visi kiti sve
timtaučiai. Iš atskirų tautų 
skaitlingiausios pasirodo: vokie
čiai ir lenkai. Lietuvių moky
klos amžiuje yra 9.052; kiek jų 
lanko mokyklas, tuom tarpu 
žinia.

9.05a.
8.802.
8.361.
6.623.
5230.
1.522.
I.149.

■ 155-
• 38.
•• 34-

ne-

LIETUVĖS SESERIS 
TURTINGOS.

“Chicago Examiner” | 
kad “Lietuvės Seserjs” 
prisipirko penkis akrus 
Jos nesenai įsikūrę esą 
goj savo konventą, kurs 
5 akrus tarp Rockwell 
Talman avė., iš vienos, ir 67 ir 
68 gatvės iš kitos pusės; kon
ventas vertas esąs $60.000. Da
bar seselės vęl pirkę 5 akrus, 
tarp Talman ir Washington av.; 
naujai įgytoj žemėje priaugin
sią medžių ir * krūmų ir įtaisy
sią takus pasivaikščiojimui bei 
plotą žaislams. Jaigu jų reika
lai gerai eisią, tai jos pripirktoj 
žemėje dar ir naujus namus 
pastatysią.

praneša, 
naujai 
žemės. 
Chica- 
užima 

str. ir

So. Halsted gatvėje N 4917 
—4925 16^ liepos d. užsidegė 
Lockvvood & Strickland kom
panijos krautuvė ir dirbtuvės. 
Sudegė daug prekių. Nuosto
lių į $100.000. Niekas nuo 
nies nenukentėjo.

ug-

AMATŲ MOKYKLA.

Plačioji visuomenė šiuo laiku 
pekėlė naują ir labai svarbų kul
tūrinį klausimą: amatų mokyklos 
steigimą. Šitas klausimas ištiki 
ro, yra taip svarbus, kad atidė
jimas jo “geresniems laikams” 
reikštų didelį nuostolį lietu- 
viams-darbininkams. , Todėl 
Aušros kuopa Chicagoje, iš

girdusi visuomenės balsą, nu
sprendė įsteigti pirmą lietuvių 
amatų mokyklą.

Kad geriaus pažinus tokias 
mokyklos dalykus ir reikalavi
mus, Aušros” kuopa išrinko iš 
savo tarpo tam tikrą komisiją. 
Išrinktoji komisija išdirbo planą, 
sulyg kurio tokia mokykla gali 
būti steigiama. Komisija taipgi 
surado, kad tuotarpu geriausia 
yra • įsteigti lietuviams dailydy- 
stės 'mokyklą, nes dailydy- 
stės amatas , čion gana gerai ap
mokamas ir nemažai reikalauja
ma gerų amatininkų. Beto 
dailydystė gali būti ir labai nau
dinga į tėvynę gryžtantiems. 
Todėl “Aušros” kuopa ir nutarė 
pirmiausiai įsteigti dailydystės 
amato mokyklą, o vėliau prie jo 
kergti ir kitus amataus.

$uIyg priimto komisijos pla- 
ir “Aušros” kp. nutarimo, 

mokykla turi būti įsteigta šiais 
metais, rugšėjo mėn. pabaigoje- 
Mokyklos kursai' bus vakariniai: 
tris vakarus į savaitę po 2^ 
vai.. Kad mokykloje galėtų pa
tilpti .ir daugiau mokinių, tai 
mokiniai bus padalinti į du sky- .- 
nu: vienas skyrius mokinsis, 
padėkime, panedėlio, seredos ir 

! pėtnyčios vakarais, kitas gi sky
rius, utarninko, ketvergo , ir su-

i batos vakarais. Mokinama bus 
į per ištisus devynis mėnesius.

Mokestis už mokslą bus tokia: 
JO dol. devyniems mėnesiams, 
įnešama iš kalno arba ir ralomis 
po 10 dol.. Šita mokestis yra 

į žemesnė, negu panašiose an- 
. gliškose mokyklose. Mokyto- 
i jum bus vienas iš geriausių lie

tuvių dailydžių, kuris mokinimą 
. ir savo amatą pilnai pažįsta. 
. Negalintas lankyties vakarais, 

galės lankyti mokyklą dienomis^ 
Mokestis už pažymėtą laiką bu* 
ta pati. Norintis mokytis per 
ištisas dienas galės irgi tai da- 
ryti; už perviršinį laiką gaus 
jie tam tikrą atlyginimą iš mo
kyklos. Kitų išlaidų mokiniai • 
neturės. Mokykla ir mokyklos 
komisija stengsis patalpinti ga
besnius mokinius gerose firmo
se. Mokykla bus įrengta su vi-' 
sais įtaikiais ir reikalingomis 
mašinomis. Mokiniai bus moki
nami visų dailydystės amato dar
bų. Ypatinga atydžia bus at
kreipta į dirbimą geresnių u 
brangesnių dailidystės darbų 
kurie geriau apmokami. Lietu
viai paprastai yra labai nagingi 
todėl sprendžiama, kad iš tos mo* 
kyklos išeis daugelis dailiškų 
darbelių. Norintieji mokintiesį 
malonės greitu laiku atsišaukti 
pas komisijos narį J. Mgaudą, 
1630 So. Halsted st., kuris mie
lai suteiks platesnias žinias.

Bet čia-pat reikia pajudinti ir 
kitą labai svarbų klausimą — 
kaip įgijus piningus mokyklos 
pradžiai. Sulyg nuodugnių ko
misijos apskaitymų, mokykla 
pati pilnai užsimokės bėgyje me
tų ir, gal-but, atneš dar pelno, 
kuris bus sunaudojamas moky
klos pagerinimui ir steigimui ki
tų amatų šakų. Tiesa, atsirado 
jau keletas jaunų lietuvių, kurie 
aukavo mokyklai po 25 dol., o 
vienas paaukavo net visus savo 
įrankius vertės 30 dol. Tačiau* 
tų aukų toli dar nepakanka pra
džiai. Supirkimui varstotų, įran
kių, motoro ir mašinų, žalios 
medžiagos ir kitų matžniekių 
samdymui mokytojaus ir namo 
reikalinga nemaža suma pinin
gų, išviso, šykščiai apskaitant, 
apie 2000 dol. Bet, kadangi pa 
ti visuomenė pakėlė šitą svarbu 
klausimą, todėl “Aušros” kuopa 
o ypatingai komisija, tvirtai ti
ki, jog visuomenė suprato ko rer 
kalauja, ir todėl “Aušra” pildy
dama visuomenės reikalavimą 
pasitiki, jog visuomenė neatsi- 
sakys gausiai .bei greitai patemp
ti šitą pirmą letuvių amatų mo
kyklą savo aukomis. Pas lietu
vius jau išsidirbo šitokį devizą: 
kur aukų reikalinga svarbiem* 
tikslams, ten visuomenė jų nesi
gaili. Todėl ir dabar “Aušra” 
tiki, kad visuomenė jau pilnai 
supranta įsteigimą tokjps amatų

/



mokyklos ir nevien pagelbės ją 
įsteigti, bet dar pasistengs ją 
palaikyti savo užuojauta bei 
darbu. Aukas malonėkite siųsti 
“Aušros” Chicagos kuopos iždi
ninkui, Dr. A. j. Zimontui, 3252 
So. Halsted st., Chicago.

“Aušros’
Amatų

Chicagos kuopos 
Mokyklos Komisija.

PATAISYMAS. 4

liepos apie 7:30 vai. va- 
atstovai visų

12 d.
kare suvažiavo
Chicagos draugijų, dalyvavusių 

. apvaikšiojime 4 d. liepos į Šv. 
Jurgio K. svetainę ‘ apsvarstyti 
svarbius reikalus apvaikščioji
mo. Pastebėta taipgi, kad “Lie
tuvos” N. 27 historiška lietu
vių paroda buvo klaidingai ap
rašyta. Tapo išrinkta pfesos 
komisija pataisyti klaidingą ap
rašymą.

Pirmas dalykas apie parašą 
ant vežimo arba “floto”, kuria
me karalius Mindaugis važiavo 
su sayo kuningaikščiais.

“Lietuvos” reporteris tur būt 
nepamatė arba neatskiria lietu
vių vėluvas su “Mėlynu ir bal
tu”, nes airių vėlu va yra žalia. 
Stebėtina, kad lietuviški laikraš
čiai nebegalėjo atskirti leituvių 
nuo airių, o angliški laikraščiai, 
kaip tai: “Tribūne”, “The Daily 
News”, “Chicago Examiner” ir 
‘.‘Inter Ocean”,’ 5 d. liepos pla
čiai rašė apie historiška parodą, 
labjausiai pagyrė lietuvius ir če
kus. Aiškino plačiai apie lietu
vius, jų kostumus, karalius, ra
šė apie meškinius vyrus, kad jie ; 
išrodė taip kaip tie, kurie seno
vėj atvyko iš Mažosios Azijos į

kyklos palaikymas reikalauja 
mažai išlaidų. Smuike 
žinios apie mokyklą telpa 
me “Lietuvos” numeryje moky
klos komisijos pranešime.

liepos 
dviem 
Maži-

“Aušros” 1 kuopos 21 
d. susirinkime paskirta 
mokiniam paskolos: P. 
liui, Krokavos universiteto me
dicinos mokiniui $125 iš ben
dro “Aušros” iždo ir A. Bart
kui, Chicagoje, mokiniui elektro- 
techniškos mokyklos, 35 dol., 
trumpam laikui paskolą, iš vieti
nės “Aušros" kuopos iždo.

Lietuviškoji Konservatorija. 
Prie to kas pereitame “Lietu
vos” nr. buvo minėta, čia pridur
sime tiek, jog reguliarišką kon
servatoriją p. Petrauskas mano 
atidaryti anksčiaus, negu rug
sėjo mėnesyje.

Tiesas įkurti konservatorija 
suteikia M. Petrauskui jo diplo
mas, gautasai iš Peterburgo Im
peratoriškosios Konservatorijos, 
štai ter diplomo nuorašas:

NEŽUDYK SAVO KUtflKI&l
■Mg' —SSSBS=SSKSSSSS

. ŠTAI KUR LIETUVIŲ MOTERIS į
* • PIRMUTINĖS.
i ~ Chicagos Sveikatos Departamentas apskelbė 
skaitlines, kurios parodo, kiek mirė mažų vaikų pe
reitos vasaros laiku pagal pavienes tautas. Ir čia 
lietuiiai užima pirmutinę virtą!

• E 100.060 atskiros tautos žmonių mirė.

VISI ANT 
PIKNIKO!

Sv. Jono Krik*-
(July),

O1LE 
fATEI

NO WA 
OR 

. coFFer >

■^■■■■■■^■B Lietuvių vaikų 631

■■■■■■■Lenkų vaikų 504

Italų vaikų 250

URA? VAŽIUOKIM VISI ANT 
IŠKILMINGO PIKNIKO!

Parengto Draugijos Sv. Jono Kriki 
tytojo, nedalioj’, 91 d. liepos (July), 
1910 m. Piknikas prasidės 9 vaL 
ryte, Leafy Grove, Willow Springs, 
III. Įžanga 25c. porai. Maloniai už- 
prašom visus senus ir jaunus, vaiki
nus ir merginas atsilankyt | šį p’k- 
Aiką, nes bus muzika net iš Pary
žiaus ir ta pirmos kliasos; galėsite 
smagiai pasišokti ir linksmai laiką 
praleisti, ir neužmiškit, kad į tą pu
sę važiuodami svečiai neturės jokio

Motinos pienas yra geriausias.
Duok kudykiul atšaldytų vlrytų vandenį.
Duok čyatą pienų iš čyato buteliuko. 
Duok tik šiuos daigtus Ir kudykls bus 

sveikas.

vlų, vaisių, saldumynų, ka
vos, arbatos, alaus ir t.t. 
Ir tavo vaikas bus sveikas.

■■■I čeką vaikų 133 

■■ Holaadų vaikų S2 

iB Airių vaikų M' 

■i Vokiečių vaikų SI

dalis, neS ten negalima karų 
ir sulaukus karų nėra kur ai 
šitais karais valiuosite kai 
Paimkit Archer Limitą - kar 
žiuokit kol sustos, paskui

sulauktl, 
atsisėati/o 

kaip ponai, 
karų ir va- 

Chicago-

Imperatoriškos Rosijos Muzika- 
linės Draugijos S. Peterburgo 

Konservatorija. 
Diplomas. 

Meno Taryba, S. Peterburgo 
Konservatorijos, Imperatoriškos 
Rosijos Muzikalinės draugijos 
šiuomi liudija, kad Mikas, Jono 
sūnus, Petrauskas pabaigė -S. 
Peterburgo konservatoriją, pagal 
nustatydinto gavimui diplomo 

j programo. Pagal §§ 71, 73 kon
servatorijos įstatų Meno Tary- 
|bos nusprendimu patvirtino 16 
gegužės d., 1906 m.. Šviesiausio’

Į V ice Pirmininko Imperatoriško- saj apsvarstymas, 
sios Rosijos Muzikalinės Drau-I *7^

Baltjurių pakrantes ir ten apsi-'gijos, Šalmeistrio kuningaikščio žmo^ų ’ Ia"vina'7ispušiika7 
crvvAnrY Viir ir iii nrvvjinn A TA .1* i:____

nuomenė nenusimintų dėl net)- dar rengt nors po vieną kone 
kusio katalikų pasielgimo, o im
tųs apšvietos darbo ir jungtų sa
vo spėkas. J. Jankauskas kak 
bėjo apie Žalgirio apvaikščioji
mo reikšmę. F. Beržinskaitė, M. 
Dunduliukė ir K. Strumskis 
skambino ant piano. Pagalins 
kalbėjo P. Varkala apie scenos 
ir apskritai dailės vertybę _ kul
tūros darbe.

Vakaras užsibaigė dainomis 
ir žaislėmis. Visi išsiskirstė už
ganėdinti. S. M.

CHICAGOS LIETUVIŠKOJI 
MUZIKOS KONSERVATORI

JA, 3246 S. HALSTED ST.
Direktorius Mikas Petrauskas, 

Liuoso Meno Dailininkas.
Asmuo, besilavindamas, nepri

valo vadovauties vien jausmu ir 
noru, kas tankiausiai' galima pa
stebėti pas muzikus. Išsilavini* 

] mui reikalingas ir gilus protiška-

Tas yra geras lavinimas, kuris

gyveno, kur ir jų vaikai gyvėna A. D. Obelenskio įgaliojimu, 
iki šiai, dienai. Paminėjo 4ai-*Miką, Jono sūnų, Petrauską ap- 
pogi apie lietuvišką vėhivą, kad dovanoti diplomu Liuosojo Me- 
ji “Mėlyna ir balta” su no Dailininko, p • • • 
“Vytim” viduryje išrodė, duotas jam, Mikui Petrauskui, lavinimą, 
gražiai, buvo su amerikėniška šis diplomas, su savarankiškais 
sykiu pešta. Reporteris klysta1 parašais ir S. Peterburgo Kon-' 
sakydamas, būk žmonės plojo1 servatorijos antspauda, rugsėjo 1 
rankomis ir šaukė, kad tai airiai, 
važiuoja, arba kad airių choras 
atvažiuoja, nes tokių balsų ne
buvo girdėti. Kada lietuvių 
historiškoji paroda atvyko prie

■ Monroe st. ir Michigan av., gu
bernatorius Dennen, majoras 
Busse ir generolas Grant sakė, 
“tai lietuviai ir jų karalius” (The 
Lithuanians ant their king); ne 
vien minėtos ypatos taip sakė, 
bet ir visi žmonės sėdinti -sėdy
nėse plojo rankomis ir šaukė: 
“Hcre come the Lithuanians,”.

Apvaikščiojime dalyvavo ne
tik 36 draugijos, bet taipgi dau
gybė atstovų iš draugijų iš So. 
Chicagos ir West Pullman; bu
vo skaitoma apie šimtas vėluvų 
neskaitant lietuviškas ir ameri- 
kėniškas. Buvo draugijų su pui- 

“ kioms tautiškoms vėluvoms ir

Paminėjo 4ai- J

’tą kas semestras iš molPinių vi
durinio ir augštutinio kurso, kad 
pripratinus tokiu budu mokinius 
prie viešo pasirodymo. ’

Mokinys, pabaigęs abu se
mestru, turės laikyt klasinius eg
zaminus. Egzaminų laikas nuo 
21 iki 25 gegužės. Galutinai 
baigiantiems konservatorijos 
mokslus, neskaitant klasės eg
zaminų, bus dar ir vieši egza
minai.

1) Po galutino egzamino iš
laikymui, t. y. užbaigus lietuviš
kos konsetvatorijos mokslą, bus 
duodami paliudyjimai ir diplio- 
mai.

Paliudyjimus gaus tie, kurie 
užbaigę vieną iš specijališkųjų 
dalykų, bus lankę priverstinuo
sius dalykus paskirtą laiką jr iš
laikę egzaminus* pagal konserva
torijos programo.

Dipliomus gaus tie, kurie už
baigs vieną iš specijališkųjų da
lykų, užbaigę priverstinuosius 
draug • su pedagogiškuo
ju kursu. Taipgi turi būt pabai
gę nors 4‘ klasės (jaigu Euro-

- jaigu
Lietuviškosios Muzikos Kon- j 

servatorijos tikslas: suteikt mo- poj) moksliškų «dalykų,
Patvirtinimui to, kinįams pilną muzikalfckąjį išsi- Amerikoje ė— tai public school 

.. Konservatorija rengs ir nors du’.metji kad butų lan- 
neti k virtuozus-dailininkus, bet kę High school arba 
ir pedagogus-mokytojus.

Konservatorijos programas:
a) Speciališkieji dalykai: dai-’mokytojas J 

navimo, f--- ----------------------
dieną, 1906 m.

Draugijos pirmsėdis, Konstan- 
timc / 21 o ntinas Glaaunov, Konservtatorijos (hotmonija, kontrapunktas, fugai
Direktorius. • f

Tarybos Nariai: St. Gabelis, 
E. Cvanciger (Zwanziger). N. 
Ireckapa, V. Raab, Ivanov Smo- 
lensky, N. Solovjev, N. 
lov, O. Paleček, L. Sakketti, P. 
Gubicky, Vojček.

Konservatorijos inspektorius, 
St. Gabel.

kitokias

Dėlko-gi lietuvių kūdykiai daugiausia miršta?
Yra, žinoma, daug priežasčių, bet svarbiausi — tai 

• mūsų moterų tamsumas, nerūpestingumas, nešvaru
mas, nedabojimas j kūdykio sveikatą arba nemokėji
mas daboti. Ne vienur juk galima matyti, kaip ma
žam jfūdykiui lietuvė moteris duoda ne tik mėsą ir 
dešras valgyti, bet dargi alų ir degtinę gerti, šituo- 
gi užmuša kūdikį. '

Mūsų apšviestesnių moterų pareiga yra rūpin- 
ties, kad tokie apsireiškimai išnyktų. Ši pirmutinė 
juodoji linija mums daro gėdą ir kol jį tebejuoduos 
mūsų moterįs ne apie ką kitą tik apie jos sutrumpi
nimą privatu manyti.

".3

PajieškojimaL
< 1 1 1 ? y/

Pajieškau savo švogerio Pranciš
kaus Stakučio, Kauno gub., Raseinių 
pav., Kelmės vai., kaimo Augštpame- 
džlų. Antri metai kaip Amerikoj. 
Jis pats ar kas kitas teiksis duoti ži
nią šiuo adresu: -

Antanas Bardauskis, 
4510 Paulina St, Chicago, UL

JAI NETINKA.

Pajieškau savo sesers Konstantino* 
Lencevičiukės, paeinančio* 16 Sitkū
nų kaimo, Baptų par., Kauno gub. 
Pirm septynių metų ji atvažiavo 
Amerikon ir apsigyvęno Burlington, 
N. J. pas savo svainį. Keturi metai 
atgal iš Burllngtono ji išvažiavo n> 
va į Philadjelphia, Pa. Nuo to lai
ko ji nedavę apie save jokios žiąįos. 
Kas žino rple Ją, meldžiu pranešti 
man šiuo

■atsivežęs.

riai rinkosi už 'miestelio vysku
pą sutiktų. Daugybė kuningų 
važiavo karietose pasitikimo vie
ton. Kada vyskupas atvažiavo, 
Kupiškio klebonas paėmė jį sa
vo karieton, o vyskupo karieto
je pasiliko tik vienas kuningas 
ir vyskupo šuva, kurį jis buvo 

Karietos ir būriai
žmonių su procesija traukė baž
nyčios linkui vyskupą lydėdami; 
visi trokšdami vyskupą pamatyt, 
žmones grūdosi vis artyn ir ar
tyn karietų.

V’iena apysenė moteriškė, ku
ri savo gyvenime niekada nebu
vo vyskupo mačiusi, dasigavusi 
artyn karietų klausia publikos:

— Meldžiamieji, o 
vyskupo karieta?

Publika parodė jai 
karietą, kurioje sėdėjo
nas kuningas ir vyskupo šuva.

Ta žmonelė dirstelėjusi į 1ca- 
rietą sušuko su nusistebėjimu.

— O tu Dievuliukai mano, 
Dievuliukai! Kuningas tai kaip 
kuningas, bet vyskupas, tai kaip 
šuva!! • **•

Pardavėjas. — Ponia, štai yra 
dalykas, kuris dabar labai var
tojamas.

Pirkėja. — Bet aš noriu ką 
nors visai naujo.

Ignacas Virbickas.
Commejrcial Av., S. Chicago III.

' L
Pajieškau savo sesers Petronėlės 

Eiijošaitės. Kauno gub., Raseinių pav. 
ir parapijos, Dumšiškių kaimo. Tai- 
po-gi pajieškau Juozapo Skinderio; 
gyveno Harrisburg, III.; metai atgal 
girdėjau persikėlęs į Chicago, Iii. Jal- 
gu kas žinotų apie šiuos‘žmones, mel
džiu pranešti man šiuo adresu.

Rapolas Knjošius, 
145 E. Cheney St, Butte, Mont

į S' • '' *. ■
Pajieškau savo draugo Petro Pė- 

'secko, Kauni 
Padblržės pa 
niau gyveno 
apie save ar kas kitas apie jį malo- ' 
nėkite pram

8718

' 4'

kuri tai

vyskupo 
tik vie-

gub.. Panevėžio pav., - 
Butniunų sodi.* Sv- 

ttsbuige. Pa. Jią pais

;i šiuo adresų:
< olas Genys, ; Į

E. Arllngton, Contt.

Petronėlės

M 
Box 14H

Pajieškau pusseserės
Stsuiėttės, Kąuho gub., Telšių pavi. 
Joną pelės par., Britpjaunių sodžiau*.. 
Gyveno Chicigo, Iii. ~ ' * “ *"
kau dėdžių Fi 
Kauno gub., 
par., Parauskių sodz. Franas gyveno 
Brockton, Msss., Vincas 
III. Meldžiu 1 - . ■

Maria FranskaitytA, ' 
309 Franklin

Aš Jonas Mlkučauskis pajieškau 
savo giminių^ ir pažĮstamų. Paeinu 
iš Kauno gu|b.. Šiaulių pav., Kuršė
nų par., iš Kuršėnų miestelio. Mel
džiu atsišaukti šiuo adresu* 

Jonas Nikučauskiž, : 
Kenslngton 1 Av.w Chicogo, III. 

Pullman Sta.

NAUJAS TELEFONAS.
A. OLSZEWSKIO Banka 
įsteigė naujus telefonus savo 
Ofise su “Switch Board”. Nau
jo telefono numeris dabar yra 

DROVER 700.
Kas turi reikalą telefonuoti te
gul dabar šaukia DROVER 700. 
Senasis telefonas likosi panai
kintas.

Taipogi jieš- 
rimo ir Vinco Navickių, 

Šiaulių pav.. Virvėnų

tam lygias * mėfcyklas.' 
Pirmieji gaus titulą^ 

, . 'antrieji
smuiko, piano teorija Meno Dailimnkaz.

1. . La*
1 Pastaba: Kurie , lankys nejaa- 
;žiau kaip tris semestrus arba 
I bus pavesti pirmon dalin vi
durinio kursb — gaus paliudy- 

ijimą apie konservatorijos lanky- 
’ mą. **

m) Užsirąšinėjimai būna kas 
nedėldieniais, nuo 12 vai. dieną 
iki 3 vai. po pietų.

Direktorius Mikas Petrauskas.

ir formoj).
b) Priverstini: elementariško

ji teorija, solfeggio, harmonija, 
—°"! enciklopedija, muzikos historija • 
Šoko- ;r ♦♦ Į

Muzikos
Liuoso

■> Chicago, 
atsiliepti šiuo adresu:

Et.. ' Joliet, UI.

NEPATAIKĖ PAMELUOT.
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ir tt.
c) Speciališkų dalykų kursai 

skirstomi šiokiu būdu: instru- 
mentalinėse klasėse, kaip tai: 
smuiko, piano, klarneto, korne
tų ir kitų instrumentų, į tris 
skyrius: į žemutinį, vidurinį ir 
augštutinį. Dainavimo klasė tu
ri du skyrių: vidurinį ir augštu
tinį.

d) Kiekvienas skyrius bile kla
sėj rokuojamas bus dvejameti-

(niu. (Gali būt ir išėmimai: 
Ant nekuriu temų bus po moksio laikas galės būt pailgin

us. Prelekcijas (as ar sutrumpintas, pagal moki- 
njo paspėjimo).

e) Priverstinų dalykų kursas

Ateinančiu žiemos sezonu, 
“Aušros” kuopa rengia tankes- 
nesj prelekcijas, negu buvo pe
reitu sezonu. Ateinačiame se
zone prelekcijos bus rengiamos 
kasnedėldienis. Taipgi bus iliu
struotos stereoptiškais paveiks
lais. / 
kelias prelekcija:----- ------------------- . a. VivrkVIJUC. A

aiškiais parašais, kuriuos iš tolo nuspręsta laikyti vienoje vietoje, nįo paSpėjimo).
ant Bridgeporto ir, jaigu komi- j <' .....................................
sija matus reikalą, tas pačias užsibaigs į keturius metus.
prelekcijas pasirūpins atkartoti j Pastaba: ^lokinys, pasiskyręs 

tai butų, be abejonės atskyręs kitose miesto dalyse. Bus pra- koltj vien, iš paminėtų dalykų, 
lietuvius nuo airių, butų matęs,;soma daugelio Europos žmo- kaipo SpeCijališkųjj, priverstinuo- 
kad stovinti žmonės ir moterįs nių kad prisiųstų "Aušros” pre-‘įiu5 galės lankyti per keturius 
tlITPld nm0rr'!l tYC mmc T)—« . • . —.

buvo matyt.
Stebėtina, kad reporteris netu

rėjo programo apvaikščiojimo, 
k..,., ____I

GRANT WORKS, ILL. 
Lietuvių žiniai.

Nuo Liepos i d. 1910 čia pač
ta įvedė išnešiojimą visų pačto 
siuntinių į namus, ir dabar visus 
siuntinius reikia adresuoti ne 

III. 
panai-

Grant 
Grant 
kinta.

reikia adresuoti 
Works, bet Cicero, 
\Vorks pačta yra

ODDOŪŪŪŪIOCJ
Apkaltintas airis. — Tai yra, 

ponas sudžia, labai, labai keistas 
dalykas apkaltinti mane sufalša- 
vime dokumentų, kada aš nemo
ku savo vardą pasirašyti.

Teisėjas — Bet tu esi apkal
tintas už parašymą kito 
gaus pavardės. •

žmo-

APGARSINIMAI
Ant Pardavimo.
Partiduoda labai pigiai, dviejų rų- 

šių geri Fonu<irafai; VICTOR n, ir 
EDISON HOME. Abudu kaip nauji, 
j ra daugelis su visokiais Įrašais re
kordų, kuriuos su fonografu parduo
siu labai pigiai. Kas norite pasinau
doti iš progos, atsišaukite tuojaus 
asablškai. M. J j Dam i Jonaitis, 852 t- 
33rd St, Chicago, III. ■ . \ ■

NAUJI RASTAI PASITEISINIMAS.

peno, kiek jam reikia žie- 
visgi turime labai daboti, 
mums tarnautų apetitas.

turėjo programos, ir tokiu budu 
galėjo atskirti vieną tautą nuo 
kitos, be jokio paklydimo.

Ant paveikslo tilpusio- laikraš
tyj, ant “floto” matyt karaliaus 
Mindaugio, lietuviška vėluva 
greta su amerikėniška.

Tikimės, visuomenė bus užga
nėdinta iš šito aprašymo, nepa- 
fikės senam aprašymui, kur ra
šyta per aštriai prieš tą histo- 
rišką apvaikščiojimą.

Presos Komitetas:
P. A. Mažeika.
J. P. Eviltas.

lekcijoms savo referatus. Pre-, metus be atskiro užmokesčio, 
lekcijų rengimo komisijoje yra Priverstinuosius be atskiro už
sekančios ypatos: pp. L. Šernas, mokesčio lankys tik tie, kurie bus

Jurgel*on*s’ K- Šliupas, V. užsimokėję už semestrą iš kal-
Mišeika ir J. Ilgaudas.

P. M. 
ti naujai 
to, 
gal Frofl
veikalo.

Petrauskas baj^ia rašy- 
lietuviškai/dperai libret- 

Eglė, žalčių ^Karalienė“, pa- 
Gužučio tuo vardu

ĮĘi |

Iš Chicagos Lietu
vių Gyvenimo.
Amatų Mokykla. Amatų mo

kyklos reikalingumo klausimas 
rasi jau senai klabinamas, svar
biausiai gi buvo sujudintas laike 
S. L. A. seimo apvaikščiojimo, 
Dr. Šliupo prakalbose. Tas su^ 
judinimas atneša vaisius. “Auš
ros.” draugijos 1 kuopa Chicago- 
je, paskutiniame susirinkime; ga
lutinai . nusprendė padaryti tame 
dalyke pradžią — įstegti amatų 
mokyklą, kurioje išpradžių bus 
mokinama vienas dailydystės 
amatas. Jaigu šis gerai pavyk
tų, ta pati draugija vėliaus ke
tina įsteigti ir kitokių amatų 

- mokyklą. Žinoma, “Aušros” 
kuopa tik tuomet mokyklą kėsin
sis atidarai, kada užsirašys nors 
so—30 mokinių, nes tokios mo-

31 liepos d. “Birutės” draugija 
išvažiuoja į žaliumus, į Willow 
Spring, III. ir maloniai užkviečia 
lietuvius dalyvautų toje didelėje 
gegužynėje. Neprigulintiems į 
“Birutės” draugiją svečiams įėji
mas: vyrams $1.00, moterims 
50c. Be invairių pasilinksmi
nimų bus surengti atsakanti pie
tus.

Platesnius paaiškinimus kiek
vienas gali gauti pas “birūtinin- 
kus”.

liepos d., ant Town of 
suirus Žalgirio apvaikščio- 
Lietuvių Jaunimo Rate-

17 
Lake, 
jimui, 
lis turėjo savo vakarą A. J. Ber- 
žinskio svetainėje. Vakare da
lyvavo apie 150 ypatų. Susirin
kimą atidarė F. Beržinskaitė su 
hymnu ant piano. Paskui L. J. 
R. padainavo kėlės daineles. 
Kalbėjo Keistutis Šliupas nu
peikdamas lietuvių kata|ikų bar
bariškąjį pasielgimą apvaikščio- 
jime. Antras kalbėjo Dr. 2i- 
montas ramindamas, kad jau-

no.
f) Mokslas dalinsis j du se

mestru. Pirmas semestras — 
>nuo 8 rugpjūčio iki 24 gruodžio 
ir antras — nuo 2 sausio iki 20 
gegužės.

g) Mokestis: žemesniojo' kurso
mokinimas — 15 dol. už seme
strą, viduriniojo ir augštesniojo 
kursų mokinimas — 20 dol.; ta-j 
me skaičiuje ir priverstinieji da-| 
lykai. •

Pastaba: Kas ir nelankytų pri
verstinų dalykų, visvien turės 
mokėti tą pačią paskirtą mo
kestį.

Įneštą mokestį negrąžinama.
h) Žemutiniame kurse lekcija 

tęsiasi į 30 minučių; vidurinia
me ir augštesniame kursuose — 
nemažiau kaip 45 minutes. Lek
cijos būna iš specijališkųjų da
lykų: kartą į savaitę, o iš pri
verstinųjų — kas antra savaitė 
grupoje.

Pastaba: Instrumentai inėsna 
klašėsna priimami ir tokie, kurie 
nei gaidų nepažįsta; bet daini
ninkai įstodami gaidas privalo 
pažinti.

i) Konservatorijoje lekcijos 
eis kas dieną nuo 9 vai. ryto iki 
10 vai. 
dienius 
šventes.

Liudo Giros i v eiki- 
fragmentas. Perspauzdinta

Vilties", ao pusi. M. Kuk
tos spaustuvė, Vilniuje, įgio.

Yra tai dramatiškas veikalė
lis, gan neblogai aprašąs netikė
tą kryževių apsilankymą j lie
tuvių pylj, kurioje keliama puo
ta. Parašytas eilėmis. Eilės ne
labai tevykusios.

mo 
iš “

Exproprljacija. Drama a-se 
veiksmuose 5-S7 paveiksluose. 

1 Parašė A. ji* Brazaitis. Spauda 
į ir uis J. A. Pupausky & Cc. 
Ir ui/

“Byrutės” gąrsai, 
dainelės vartojimui 
jaunuomenei.** ISleido 
Dr-ja. Tilžėje 1910 
50 pfg. 48 |Lsl/ 

.jc ib
Biržiečių dainos, 

sėlio dainų trei^bji 
Išleido

vakare, išskyrus nedėl- 
ir didžiausias metines

"*rvatorijos tikslas bus

parinktos 
Lietuvos 

“Byrutes" 
m., kaina

arba Včver- 
laida; 25-is 
A. Macie-tūkstantis.

jausko knygyną*, Ryga, 1910 m.

Allgemeine I^tauische Rund
schau. No. 6.

“Byrutė" No. 7.

NE

JUOKELIAI.
JUOKAI, BET TIKRAS 

ATSITIKIMAS.
Aną metą į Kupiškį (Vilk

mergės pav.) turėjo atsilankyti 
vyskupas. Didžiausi žmonių bu*

^^•--*--7-'. . \____ . > L

Namų galva. — Aš malonė- 
čiau,’ kad tamstelė nereikalau
tum nuo manęs nuolatai pinin
gų-'

Geresnėji pusė. — Ne nuola
tai, mielasis. Didelė laiko dalis 
esti užimta jų praleidimu.

GROTOS POETŲ DARYMUI.

“Linksma girdėti, kad poetui, 
kuris rašinėja nepaprastus daly
kus, tapo dovanota ir jis paliuo- 
suotas iš kalėjimo".

“O, yra dar daug, labai daug 
eiliuotojų, kuriuos priderėtų ten 
jkišti, kad išmoktų savo darbo".

SAULĖS ĮTEKMĖ.
Saulė turi didelę ir naudingą 

įtekmę į mūsų kūną ir mes pri
valome saulės * spinduliais nau- 
doties. Jie papildo mūsų krau
ją, o tas svarbus yra mūsų svei
katai* ir stiprumui. Nors vasa
ros laiku kraujas nereikalauja 
tiek 
mą, 
kad
Kaip tik pajaučiame kokią nors 
apetito permainą, turime tuojaus 
vartot Trinerio American Elixir 
iš kartaus vyno. Jis paaštrins 
apetitą ir sustiprins visus virini
mo organus. Šitas vaistas di- 

page Mi prašalinti viso- 
pilvoJhr žarnų negero- 

nes jis išvalo šituos or- 
ir tuo pačiu laiku suteikia 
spėką. Išgerk pusę vyhi-

džiai 
kioms 
vėma, 
ganus 
jiems 
nio stiklo trissyk į dieną prieš 
valgant, ir pastebėsi, kaip tai 
gerai veikia: turėsi puikų apeti
tą, tyrą kraują, stiprius nervus. 
Visos vaistų sankrovos. Jos. 
Triner, 1333—1339 So. Ashland 
avė., Chicago, III.

NAUJA PIJANUI MUZIKA.
Vytauto Koncertinis maršas, 

muzika pijanui, 3 puslapių. Su
taisyta P. Stankevičiaus atmin
čiai pergalėjimo kryžeivių ties 
Žalgiriu 1410 m. Spautsa Leip- 
zige, 1910 m. Kaina..........60c.
Gaunama “Lietuvos" kningyne: 
3252 S. Halsted St., Chicago, III.

Parsiduoda šiaurių wpa (repalr- 
ing) už labai mažą kainą. Pardavi
mo priežastis -f liga. Ne»wprantanti 
to biznio pamokinsiu. Lietuvių . ap
gyventa apieiinkė. 1422 N. Ashland 

Brigham Str,, įėjima* 
iš Brigham Stri I | . f
Avė. kampas

Bučernf ir Grosernė, 
1456 S. Canal st.; atėję 
apie gerumų. Parduo- 
turiu galiūnų ir nega-

* ardavitnui 
pigiai, po. nr. • 
persitikrinkite 
du dėlto, kad 
liu dviejų biznių apžiūrėti.

namai 4 kambarių ir 
j vietoj 5116

Kreipkitės panHne-

Parsiduoda _____ . __ ____ x ..
lotas lietuvių apgyvento) vietoj 5116 
Levington St, netoli 52 gatvės. Kai
na 1050 dolarų. F \’“* w “ 
tu adresu. 1 I’

Reikalavimai-.’
^Reikalingi dar bi>ii>tk-ai: kiemą

CYard men), kfrpikai, («hermen) ir 
kujakaliai (sledgers) į geležgalių 
kiemą — Scrap Iren Yard — Laneki, * 
Jeffereon 4 22-nd st«., Chkago, III.

Reikalingas geras bučeris, mokan
tis lietuviškai, lenkiškai ir angliškai, 
pažįstąs gerai s|vo darba., atsišauki
te pas Stanislovą ! 12022
Halsted St, W. Pullman, III.

Reitcalinga 1000 vyrų į vakarines 
ir šiaurines valstijas ant gelžkellų, 
prie kontraktorin ir kompaninių dar
bų, o taipgi į Michiganą ant’farnių, 
pagalfbs į miest • • •• v. -■
mokestis geriau __ _
cagos dykai. Atsišaukite tuojaus sa 
vo prigimtoj kalboj, įdėdami markę 
atsakymui.
Asping ir Sweet, Lietuviški agentai, 

503 W. Madison St, Chicago,. III.

farmų, 
visokius darbus; 
kelias iš Chi-

MAGIŠKAS PERSTATYMAS 
LIETUVIO MAGIKO IR 

SPIRITISTO S. D. *
GEDMINO. ' į į ’; 2 

atsibus subatos vakare. 30 liepos 
(July) 1910 m., šv. Jurgio parap. 
mokyklos svetainėje kampas 32 Place 
Ir Auburn avė. Muzika prasidės 7:30 
vai. vak.; perstatymas —■ 8 vai. Ti- 
kietų kainos: 50c, 35c ir 25c. Tlkie- 
tai pardavinėjami bus kasoje subatoj - 
nuo 5 vai. vak.

u. v —— Kaa nor|te pamatyti iki šiol nere-
uot.I> jobovų, šokių, g«tų stebūklų. ateikite šitan persta.

—, — —-——» t j hiaji, pssiiiiokinsit^ Ir pasijuok* 
nei vienas nerugos. širdingai už- site ik< sočiai. Su pagarba .

Xgmitela».

Draugysčiyeikala’.'
URA VISI ANT 13to METINIO 

PIKNIKO!
7 Parengto kaštu ir rūpesčiu Teisy
bė* Mylėtojų Draugijos. Nedalioj 31 
d. liepos (July), 1910 m, Bergmanus 
Grove, Riverstde, III. įžanga 25c. po
rai, pavienloms leituvaitėms dykai. 
Piknikas prasidės 10 vai. ryto. Ui- 
prašom visus lietuviu* ir lietuvaites

gėrimų ir užkandos, kas atvažiuos. S1



. /•■ A., r

L^eiuv

Mokykla Šokių!
Prof. Julius S. užtikrina, kad išmo

kys šokti kiekvieną jauną ar seną. 
Išmokina valcą 6 rųšių ir teip, kad 
gali drąsiai eiti šokti publikoje. Telp
gi išmokys Ir kitus šoktus su 6 va
karais; vakare nuo 8 valandų iki 11. 
Kas moka vaikščioti, tas gali išmokti 
ir šokti. Kas nori mokytis tegul atei
na | svetainę, po numeriu, 2119 So. 
Halsted S£ . mokinu kas dien .apart 
šventų dienų. • Prof. Juljua S. prane
ša visiems, kurie nori Išmokt tuos 

* šokius, kad ateitų sekančio adreso: 
2124 South Halsted SL

Ofisaa ant 3-čių lubų. Atdaras nuo 
5 iki 8 vai. vakare.

Prof. Juliaus šoklų mokykla užsi
daro June 25. ji vėl bus atdara Sep- 
tomber 2.

venimul, ant 31at arti Wallace Kai
na .......................... $7000,00

120) 3 lubų mūras, .Storas ir 5 gy- 
vevimai, ant Wallace st .. $7500.00 
’ 114) 2 lubų mūras, Storas Ar 3 gy
venimai ant Wallace st .. $7000.00

170) 1 lubų mūras, Storas Ir 1 gy
venimas, ant Wallaco st. .. $2500.00 
Panašiomis prekėmis turimo daug ki

tų biznio namų.

Geo. Pupausky, 
K. Steponls,

1112 S. Leavitt St
849 — 34th St

Cleveland, Ohlo.
Szukys, 1408 E. 25th

CAMBRIDGE. MASS.
Pet Bartkevičius, 877 Cambridge

ČRAND RAPIDS. MICH.
Juos. Mikas, 41 W. Leonsrd

St

St

st

Liet
NAUE

ČESLOVO

ŽEMI
statyta
tariant.
ge, 1909 m.

8u- 
prl- 

Petertrar- 
.. 50c.

fortepianui

‘ T6MYKITE!
.Dr. F. Hartmanas yra geras dak

taras. Gydo vyrų tr moterų ligas. 
Vaistus siuntinėja per ezpresą. Išty- 
rinėja ligas ir patarimus duoda per 
laiškus. Sergantįs gali rašyti jam 
laišką šituo adresu:

Dr. F. Hartmanan.
218 E. 14th St., New York. N. Y.

TĖVYNĖS MYLĖTOJŲ DR-STES 
CENTRO VALDYBOS ANTRA8AU 

Pirmininkas: Jonas V. Liutkauakas, 
120 Grand st., Brooklyn, N. Y. 

Vice-Prl įninkąs: Pr. Butkus,
3252 įSo. Halsted st., Chlcago, III. 

Raštininkaš: Jonas Dagia,
3252-So. Halsted st. Chlcago, III. 

Iždininkaa: A. J. Povllaika,
804 Bank bt, Waterbury, Conn. 

Knygius: J. Simanavičius,
331 Bames st., Pljrnoutb, Pa. 

Literatiškasis Komitetas: J. Gabrys, 
11, rue Sommerard, Paris, France. 
V. Jokubynas, 318 W. Broadway, 
So. Boston, Mass. J. Laukis, 501 
Brlck st., Valparaiso, Ind.

Burtininkų Kazyros (Kartos)

Visi -žinote, kad burtininkai (Ame
rikoje vadinami Fortune Tellers) spė
ja žmogui laimę ar ateitį su pagelbą 
K.zyrų (Kortų). Ar toki burtinin- 
kj spėjimai iš nukeltų Kazyrų turi 
kokių vertę.l mes apie tai nekalbė
sime. tik pasakysime." kad yra tūk
stančiai žmonių,, kurie pas tokius 
burtininkus lankosi įspėjimui savo 
ateities ar laimės ir moka jiems už 
tai po kelis ir po kelioliką dolierių. 
Garsiausia ant sviete burtininkė bu- 
buvo tai pone LUS’ORMAND Pary
žiuje. Francuzijoje, kuri su pagelba sa
vo Kazyrų viąjęms įspėdavo ateitį. Pas 
jų vaikščioja kelti Kazyras viso svfe- 
to didžiūnai, kunigaikščiai ir karaliai 
ir kiekvienam ji ateitį įspėdavo.

Po myriui virš minėtos burtinin
kės jos Kazyrps pateko į svietų ir 
šiądien jom i naudojasi garsiausi avie
tė (burtininkai. ir -kiekvienas, kas jas 
thri. gali su joms įspėti ateitį teip 
gerai kaip ir burtininkai. . šios Ka
zyros su pilnu išaiškinimu lietuviš- 
Koje ir lenkiškoje kalbose, kaip jas 
vartoti ir kaip ateitį įspėti yra dabar 
gaunamos musų Store. Kaina jų 50c.

šios Kazyros yra geriausia bovykla 
liuosame laike ir su jom, ne tik save, 
bet ir visus kitus 
vysi šeimyniškuose 
■susirinkimuose.

Siųsdami pinigus 
suokite:

The Bridgeport Ciothing Co.
3246 So. Halsted Si. CHICAGO, ILL

ANT PARDAVIMO GYVENIMUI 
NAMAI.

54) 3221 Illinois Cptut. 6 kambariai, 
mūrinis. Kaina . $1500.00
$500.00 iškalno, IlkusrtUl išmokestimi.

29) 2 lubų namas, 3 pagyvenimai, 
$500.00 iškalno. Kaina .... $1900.00

30) 4 kambarių namelis, $300.00 iš
kalno........................................... $1000.00

87) 2 pagyvenimais, medinis namas.
lotas 25x125, $500.00 iškalno. $1600.00

193) 2 lubų namai, 2 pagyvenimai, 
lotas 25X125. Randa $20.00. $1800.00

121) 8 kambarių mūrinis namai, 
lotas 24x125, ant Walacce st $1600.00

90) 2 lubų mūras, 2 gyvenimai po
6 kambarius, lotas 25X135.

178) 2 namai, 6 kambarių
ir 4 kambarių medinis, lotas 
Kaina ......................................

15G) 2 namai 4 if 5 kambarių, kam
pinis lotas 31X147 pėdų. .. $2000.00

197) 5 kambarių mūrinis namas. 
Puikiai ištaisytas, lotas 25x125. Kai
na ....................      $2000.00

104) 2 lubų puikus mūrinis namas, 
lotas 25x125 .......................... $3500.00

124) 2 lubų mūrinis namas, 4 gyve
nimai, lotas 25X125 ...............$3500.00

183) Puikus mūrinis namas, lotas
24x125. Kaina............. $3200.00

217) 2 lubų mūrinis, 2 gyvenimai po 
kMnbarlus. Iškalno $500.00. $3000.W 
4) 2 lubų mūrinis, 4. gyvenimai, lo

tas 31X147. Kampinis..........$3750.00
69) 3 lubų mūras, 3 gyv. po 6 kamb., 

lotas 27 H X127. Kaina..........$5300.00
179) 3 lubų mūras, 4 gyv. 2 po 6 ir

2 po 4 kambarius. Kaina
187) 3 lubų mūras. 3 

kambarius, lotas 25x125. ,
115) 3 lubų mūras. 3

kambarius, lotas 25X125. .
118) 3 lubų mūras, 3 gyv. po G 

kambarius, lotas 25X125. .. $6000.00
157) 2 lubų mūras. 8 gyvenimai, lo

tas 50X147. ‘Kaina........ .. $7500.00
102) 3 lub. mūrinis. 6 gyvenimai po

4 kambarius, lotas 25X125. $7000.00
191) 2 lubų mūrinis, 5 jęyveniniai.

lotas 25X125. Kaina .......... *9500.00
12) 4 lubų mūrinis. 4 gyvenimai po

6 kamb., lotas 25X135. Kaina $8000.00
97) 3 lubų mūras, G gyvenimai. 3 

po 6 Ir 3 po 5 kambarius lotas 25 X 
125. Kaina................... .. $9000.00

132) 3 lutų mūras, 3 gyvenimai po
6 kambarius, lotas 25X125. $9500.00

103) 2 namai mūriniai, 3 lubų po
3 gyv., 6 kamb., lotas 50X125 $10,00.00

203) 3 lubų mūras, 3 gyvenimai, lo
tas 132x127. Kaina ............ $11,000.00

119) 3 lubų mūras, 6 gyvenimai, lo
tas 27^X135. Kaina .......... $11,000.00

91) 2 Itbų mulas, 8 kambariai, lo
tas 96X125. Kaina .......... $17,000.00

Tai Re viskas, bet iš to jau galite 
matyti, kad męs galime pampinti to
kį namų, kokį kas reikalauja.

Norėdami platesnių žinių, kreipki
tės ypatiškai į musų offisą

A.Oiszevk^Ki

6

geriausiai nubo- 
ir draugiškuose

ant kazyrų adre-

“DAGIS”
Kritikos. Satyros ir Juokų Mėne

sinis Laikraštis.
DAGIS gražioj formoj knygos, ant 

geros popieroa ir su viršeliais, viso 
20 puslapių kas mėnuo duoda skai-

DAGIS kas mėnuo talpina po ke
lis originalinius, lietuvių pięštus pa
veikslėlius.

IjAGIS bado visus be skirtumo, kas 
tik nusikalsta prieš visuomenę, todėl 
“Dagis” turi rastis kiekvino lietuvio 
name, tai yra geriausia gyduolė nuo 
visokių ligų. Juk visiems yra rei
kalingas linksmumas ir juokai, o 
“Dagis” nesigaili straipsnių su įvai
riais paslšaipimais ir juokais.

DAGIO kaina labai žema, tiktai 10 
centų num., arba $1.00 metams.

Siunčiant prenumeratą, adresuokite:
“DAGIS“ PUBL. CO., 

812 — 33rd Street, Chlcago, UI.

Kas Kam Patinka?
Jeigu norite pirkti namą 

ateikite pas mus.
PARDAVIMO BIZNIUI
3214 So. Halsted st. 2 lubų mu-

GRANT W0RKS, ILL. 
Jonas Liškonis, Boz 195.

HARTFORD. CONN.
Lotavlčius,} 40 Mulberry st 

Herrin, Illinois.
J. T. Adomaitis. Boz 70$.

HAZLIfTON. PA.
Shukis, 103 N. Wyoming

Kar.

Ant St.

a
INDIANA F HBOR, IND.

Yaaiuiia, 3604 Doador St

MINERSVILLE, PA.
R *m*n* liekate, Box 538.

VI. 
JO 
capella.

Sęsluva. HTa J®ti 
žemu ■irt u;- 
la. Pe’erb^rge.. $909

daina UžMI-

. 50c.

VII. Susiuva.' SKUBINK PRIE 
KRYŽIAUS. Vienam balsui, forte- 
planul arba vargonams ir smuikui 
pritariant. Rodžiai kun. M. Gustaičio. 
Peterburge, 1909 m. ....................   50c.

saro reikalus
TOJ BANKOJ UETUVYS NOTARAS 
lidirba “Doviernastls’* — Kon

traktus, Raitus pardavimo 
ir visokius kitus dokumentus, ir už
tvirtina visokius dokumentus pas 
konsulių. Inkorporuoja draugijas ir 
atlieka visokius kitus notarljališkus 
darbua

V įsek Juose netari ja! lėk u ose reiks- 
I ’ose,kreipkitės |

X J. Hertmanowicz
(Notary Public)

3252 So. Halsted st., Chlcago.

82500.00 
mūrinis 
25x147. 
32400.00

.. 855OOJX) 
gyv. po 6 
.. 84700.00 
gyv. po 6 
. 800000.00

3252 S- Halsted St*

Kur gauti “Lietuvą."
Galima gauti kiekvie$ą savaitę 

“Lietuvą” už 6c. pas šiuos agentus:

E. Fromee, 
Ant. Jankauskas, ' 
T. 
J. 
S.

Jermalas, 
Milewski, 
Simanavičius.

Brooklyn, N. Y.
73 Grand Street 
65 Hudson Avė.

215 Berry Street
124 Grand st 

Wythe Ava258

BALTIMORE,
John Louis, 657 W.

Zebrauckas, 112J.

D.

BROCKTON, 
Pocius,

Chlcago,
M. Kaltis, 1607
J. Tananeviče,

Bočkus,

New Britaln, Conn. 
upoals, 81 Pleosant

Newark. N. X 
V. Ambrazevičla, 178 Ferry

Pittsburg, Pa.
Jonas A. Ignotas, 46 So. 22-nd
J. G. Miliauckas,

Street

Street

Street
1811 Wharton

NORWOOD, 
Tumavičlus.

MAS& 
38 Autetln

St

St

Patereon
A. Vaiiškevičius. 70 Lafayette St

M D.
Baltinio: e
N. Green

MASS. .
175 Ames

III.* 
N. Ashland 

670 W. 18th

ELIZABETH, N. J.
211 First

St

St

St

St
JERSEY CITY, N. J.

Ant Rėklaitis, 234 Wayne 3t

Lavvrence, Mase. •
A. Ramanauskas. 101 Oak Street

Montellc* Maso.
B. P. Miszkinls, 35 Arthur Bt

New Haven, Conn.
J. J. Vaitkevičius, 227 Cbapel St 

’ Phlladelphia, Pa.
M. A. Ignotas, 1028 Sa 2-ad Street

Pcrtfand, Oreg.
John Browman, Brovrman News Ca 

, SeatŲe, waoh.
į. Foreign and Domestlc

Perlodlcal & Newspaper Agency

Worcester, Mass.
M. Paltanavičla, 15 Mlibury Street
J. Kalakauskas, 66 Milbury St.

ar lotę,«

“Lietuvos” Agentai
Pas šiuos agentus ąaiiuia uaataa- 

Lyti Lietuvą“ metams ar pusei 
metų ir užsimokėti.

i .-is ? • j .
Jonas Janušas keliaujantis Agentas 

po lliiaois valstiją.

Pittaton, Pa.
Ad. Bendlnskas, 42 Chesnut 
) KazteKevičla, 103 F-.

Piymouth, Pa.
8. Pcteliunaa, 345 -E. Rlver

St.
St

St

ROCKFORD, ILL
Adomas Kazakovlč'a, 310 E. Stata et

Pet.
SO. CHICAGO. IUL. 

Oetrovskls, 8701 Coutmerclal Av.

So. Boston, Mase.
N. Gendrolius,
J. G. Gegužis,

234 Atheus 3tr*» t
28 W. Broadvray.

6pringfield. IIL
G. Tachilauckas, 1217 W. Jefferson St

Geo. Baltrūnas, 
Juos. Petrikyte,

•eranton. Pa. 
2018 Luzerne St

Bhenandoah, Pa.
Kryžanauskas, 38 E. Centre

Union City,
D. F. Ei m ai t is.

Waterbury, 
J. žemantauskas, 39 
Jurgis žemaitis.

Worci 
Ant Bernotas,

st

Conn. 
61 Brennan

Conn.
W. Porter 

824 Bank

Ward

St

Naujausios Knygos
gaūnamos “Lietuvos” Redakcijoj.

APIE BALTRŲ-GIRTUOKLJ. Vaiz
delis iš gyvenimo Baltraus glrtuckllo. 
Rjioje, 1909. Pus). 32 .............. 10c.

ARCHAIOLOGISKI TYRINŽUMAI. 
Gaidės apylinkėje. Kun. Juozapo žio
go. Su 21. paveikslėliu, (Iš “Lietuvių 
Tautos”). Vilniaus, 1909. Pusla
pių 23 ......................................... 40c.

ANTANO BARANAU8KIO. (A. a. 
kunigo vyskujx>) laiškai | profesorių 
Jonų Baudouin'ą de Courtenay. (Iš 
lietuvių Tautoa”>, Vilnius, 1909 m. 
Pusi. 28 ......................................... ^0e.

BURTAI. Zigmanto Przybylskio 
vienaveiksmė komedija. Išverta ir 
išleido Liudas Gira. Vilnius, 1909. 
Pusi. 16 ..........................  10c.

DŽIOVA, JOS PRIEŽASTIS IR 
KOVA SU JA. Dr. K. Jokanto. (Ma
rijampolės paskaita), Vilnius, 1909. 
Puti. 28 .......................   10c.

GILŠC Dzūkų legenda tr 30BU- 
TŽS VARGAI. Parašė Vincas Krėvė. 
Vilnius, 1909. Pusi. 42 10c.

GIMDYMO SLĖPINIAI Parašė VI- 
dunas. Labai naudinga ir verta per
skaitymo kiekvienam šitą knygelę. 
Tilžėje, 1909 m. Pusi. 96. Kaina 45.

Iš SEINŲ VYSKUPYSTžS HISTO- 
RIJOS. Parengė spaodon J. Basa
navičius ir K. Grinius. (Iš “Lietuvių 
Tautos”), Vilnius, 1909. Puslapių 41. 
Kaina ................................   F4c

KLAIDA. Apysaka pnrašyta Las- 
dynų Pelėdos. Kas šios raštuilnkės 
veizdeiius sk itęs, tas žino jų vertę 
ir nes:gailės šią knygelę perskaitęs. 
Ji parašyta iš lietuvių gyvenime, Vil
nius, 1910. Pusi. 520 ..............$1.00.

“LIETUVIŲ TAUTA”. L Mokslo 
Draugijos raštai. Knyga 1, dalis 3. 
Vilnius, 1909............................... $1.25.

MUSŲ GERASIS. Dviejų veiksnių 
komedija. Parašė žemaitė. Vilnius, 
1909. Pusi. 26 ............................. 10c.

NAŠLAITft. Drama keturių veik
mių. Parašė M. Valinčlus. Boston, 
Mass. 1909, pusi. 22. Kaina .. 10c.

L NUO AUDROS PASISLŽPUS. Pa 
rašė žemaitė. Vilnius, 1909. Pusi. 16. 
Kaina ................................................ 5c.

RAŠYBOS LAVINIMOSI DARBAI 
Pradėdamomsioms mokykloms. Sutai
sė mokytojas S. Vaznells su pūgai 
* - --------------------------------- - - u,

20c 
dar 

1910 
10c.

Šiauliai, 1909. Pusi.
Kaina .......................................... .

I. Gražus paveikslėliai, bei 
gražesni aprašymėliai. Vilnius, 
Kaina ’............ . ..............................

No. 799 Vytautų koncertinis mar
šas, mucika pijanui. Atminčiai D. L. 
K. Vytauto pergalėjusio kryžeivius 
ties Žalgiriu 141CT m. Sutaisė P. 
Stankevlčia. Spausta Leipcige 1910 
m., 3 puslapiai muzikos. Kaina 60c.

Knygų Kataliogas
No. 4 Ali ūma ir kitos pasakos Guy 

de MaupassanCo, vertė J. laukia 
Telpa šios pasakos: 1. AJluma, 2. Ne
tikri brangieji akmenys, 3. Baimė, 
4. Du maži kareiviai, 5. Dienynas pa
dūkėlio, 6. Mėnesienoje, 7. V aid ui y a, 
8. Utšalusioj padangėj, 9. Atsikirti
mas, 10. Vienatvė, 11. Tėvas ir sūnūs 
ir 13. Rožė. Guy de Maupassant yra 
vienas iš geriausiu raštininkų pasakų 
ii žmonių gyvenimo. Chlcago, iii. 1908, 
pust 146.....................  35c

No. 27 Gyvenimo mokykla. Parašo 
Orison Svett-Marden. Lietuviškos kal- 
bon išvertė K. tegota. Užrašai pagar
sėjusių žmonių. Labai naudinga kny
ga. Didelio formato. Chlcago. 111. 
pusi. 335........................  $1.25
Apdaryta..............•...............  $1.50

Ne. 35 Gyvenimo vaizdeliai, suside
danti iš devynių sekančių grašių paša, 
kaičių: Atsisveikinimas, Vagis, aaj 
kaltas. Gatvės valkai. Paparčio žie
das, Miško sargas, Signalas, Keleivis, 
Būvio esybė. Chlcago, Iii 1902, pus
lapių 99..................................................15c

ANT

-
tas 25x135 pėdų 7 kambarių gyveni
mas, Storas su basementu ir užpakalyj 
2 lubų dirbtuvę. Nauji namai. Kai
na ...............   $6,000.00

Dali iškalno, likusius išmokieatimi.
216) 3 lubų mūras, Storas ir 5 gy- 

venimai, art Wallace at. .J;. $9000.00 
štoraM Ir 6 gyvo-

NAMAI. Brooklyn, N. Y.
J. /.mbrozėjus, 120 Grand
A. Lesmauskas, 298 South Ist 
J Oi Matulis, 262 Metropolitan

• Beltlmore, M<L
L. Gawlls, ; 1834 N. CasUe Street
Vincas Želviš, 603 So. Pace st

Chlcago, UI.

H. Kas atsitiko kiaulių namuose. 
Vilnius, 1910.................................. 10c.

m. Klek daiktelių įvairių — tisk 
eilučių įdotnių!.... Vilnius, 1910 m 
Kaina ............................................ 10c

IV. Nesigailėsi, vaikeli, perskaitęs 
šitą knygelę! Vilnios. 1910. L*.. 10c

V. Sveiki gyvi! Vilnius, 1910 m
Kaina >........................................... 10c

VI. Dėdės Tomo Trobelė. Vilnius,
1H0 O. ..................   15c

VTL Kiek čia (vairią žvėrių ir na 
mielų gyvuMą!.... Vllnlua. 191$ m

Dr-asW.A.Martišus
Ofisas R. 409 Tašoma Bldg.

Madison & LaSallt Sis. Chlcago.
Gydau visokias ilgam kaip šviežias 

teip ir ušsisenėjusias. Ypatingai vi
durių Ilgas, moterų vaikų ir vyrų.

Telpgi pritaikau akinius ir patai
sau nesveikas akla

Offiso valandos: nuo 9 ryto iki 5 
po pietų. Nedėlioms offlsas atdaras 
tiktai pagal sutarimų.

KOZMAS GAUS DYKAI 
kurte prlslų* keletą 

MEu markių, musų No. 8
katalicgų, didžiausių 
IlstuvUkoj kalboj, M 
dideli puslapiai. Jame 
telpa apraiym.l 
**’ HCU. V'tų. mote*ų

WMB !•' ■ . ?><
joa prasideda, kaip Ja* 
patinti, kaip nuo Jq 
apaiaaugoti, kokias gy
duoles naudoti, kiek 
Jos prekluoja ir kur ja*

nuo jų
(ry

kle*

y'1,‘r’M kvepiančiu
MBc- ir gydančių muilų. Per
Kįr* tumų, Elaktro-irydan
ĘĮųĮ č>ų aparatų. Robere

nių tedirblmų, Monų, 
^^R Painų, Štukų. Drukuo

jamų MaiinAlių. Ar 
monikų. Koncertinų 
Brltrų, Pavinčevonlų 
Ir Įimtai kitokių koė

■ jSk nam reikalingų daly 
kų. Hkirpk litų apgar 

rtnimų ir prislųsk mnm. o tuojau* gaust vtealdy 
t—i kataliogų. John L Bagdaiunas, Propc

JOHN** SUPPLY HOUSK
*35-.U>.-JU SO. OAKLBY AVB^ CŽOCAUO, U.

No. 43 Iš gyvenimo lietuviškų Vė
lių-bsl Vainių. Pasakos surinktos d-ro 
J. Basanavičiaus, šioje knygoje telpa 
keli šimtai gražię pasakų, apie rojų 
(dangų), čyščių, peklg; apie giltinu, 
marų, cholerų; apie dvasias (dūšias), 
velnius, jų vaidlnVmųsi 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 tarteę dzūkų ir tt 
Chlcago, III. 1903. ;uu*L 470. Popieroe 
apdaruose. ,...“ J.. ? .. . .............. $1.80
Audimo apdaruose. »il.. ..i... $Ž2X)

įtaisu. Bu. a.

Dr. O. C. MEINE
OFISAS--Kampa« 31 ir h. Hafsted gal.

NAUDOKITĖS VISI.
Poptera gromatoms rašyti, kelioli

kos gatunkų, su visokiomis dainelė
mis ir pasveikinimais tik.......... 25c.

Tuzinas trejonkėe, dėžutė už.. 25c.
Mašynėlė gromatoms druokuotl, pri

taisyta po 1 H tarų, galima visokį 
d nikę drukavot, kaina .......... 81.00.

Judamųjų paveikslų mašyna su pa
veikslais tik už ......................... $5.00.

Kas norite atsakymo, {dėkite laiš- 
kan markę 
Adresuokite

Naujas Išradimas

K
Sastiprinimųl Ir ut teikyasiti plaukų 
Tuksi austei p ikų i rantų atgavo pai
kius plaukus sulaiko slinkimų p an- 
kų gali, s laimi tr mpam* laike. \ e o- 

X senų ataugs nasji, gražus ulaukaL Visokia la> 
farmacija dykai. Artrsnrms žinioms reikia rąžyti

PROF. J. M. BRUNDZA
BROORAT A 38. ITN ST. II0MLI1, IEV TOM

106 Nolden

už 3c. Katalogai dykai, 
taip:
Jos. RusseH,
St., N. Adams, Masu.

p-AR TURITE?-
Ar turite Insurance Policy

'"kuri mokėtų jums laike ligos 
arba sužeidimo nuo $20.00 iki 
$40.00 j mėnesį, o atsitikime 
mirties ir sužeidimo arba ku
rių nors sąnarių kūno praradi
mo nuo 500.00 iki $1000.00.
Tokią Insurance Policy ge

ros kompanijos galite nusi
pirkt pas mus, mokėdami nuo 
$1.00 ir daugiau • mėnesi.
Cbicagos lietuvius užkvie- 

čiame apsilankyt pas mus, 
kad galėtame paaiškinti vi
sas išlygas.

J. J. Hertmanowlcz. *<•>*»
A. OLSZEWSKIO BANKOJ

3252 S. Halsted St., Chlcago, III.

‘•POLITIŠKOJI EKONOMIJA” 
Kas ji yra Ir ko' mokina 
Parai* iriilaidd V. K Raikauakas 

84 paini., kaina 25c-
Im.antiema daugiau nu^idiiama didelis nuc. 

Imtis Uaunaaaa pas autorių.
1401 No. Main b«„ Scrufia, Pa.

III- -11£ 
TT" ' ?

UUOSO INŽENSIMO MOV. 3
Motslisiks Žiofeidsms.ŽiiioĮmr. (alybe

Mes Asini baimin
tai ir tekiniai •<*• 
trartL Tyrai, tikrai 
auilankykit Į USę 
stebėtina tiooao in- 
Žengimo Mažėju. 
Simui interesuo 
>»rių pavydai'

stovy)*. Chlrurgii- 
koa operacijos, 
iingcidumai, kru 
tMui. mlltintiku- 
mai. Taipgi pilnas 
Istoriškas aanrla- 
kia karte niekad 
ne buvo parodytas 
dykai liam kraite.

mokintis BarzdaskutyklM?
Testuota ši amais gali iš

mokti nuo 4 iki 6 savaičių. 
Kainuos tau tik 8W. Mes 
duosime vi«ę setų skutimo 
prietaisų. Bis amatas yra 
tinkamu perdėm visame 
svieto Ir tamista turėsi ta
da savo ypatiškų vertei vys. 

tf bus! savo darbdaviu. Rašyk pas: 
NOSSOKOFF’S BARBER SCHOOL

Nori

DIDELIS ČEVERYKU
IŠPARDAVIMAS

Vyrams,' Moterims ir Vai
kams v

SternO Didelėj Krautuvėj
1142-3444 Halsted St. Chlcago.

J. F. Eudeikis

Lietuvis Balsamuotojasiir
GRABORIVS. 1

Laidoja mirusius, paraamdo karietas ant 
pegrabų, vestuvių ir kiloki* Atsitikimų. 
Perka ir perduoda geriausius arklius.
4605-07 Herailige Avi., Chlcago, III.

TeL Yarde 1741.

IN LEIDŽIAMI TIKTAI VYRAI

UUOSO IKŽENUUO MUZEJUS
MOISUižU ŽIHEIDOMU

*O sa CLARK ST^CmCAOO, 1LL. 
arti Madiaon Gatve*

bžaSaue Mvstesšns ryto iki 13 if 1

AKIU LIGOS.
Ar akys vsndeniuojal

Ar telpgi ir spaudžiat 
daiktai išradę dvigubi!' 

Ar Jie būva neaiškus, migloti f
Ar turi uždegtas akis!' 
Ar jos greit pailsta skaitant! 
Ar jas skaudina šviesa!

tari akių nesveikumų, kurių visai 
nežino, ir sirgdami nejaučia skau-

jie turi nesi 
bėtl aavo

TEISYBE JONAS SAKE
Kad su pagelba A. Olszewskio ^išleistų knygelių galima 

greitai ir gerai išsimokinti anglišką kalbą.
Aš nusipirkau nuo A. Olszewskio už 25c. knygelę “Vado

vėlį” N0.1209 *r J4 perskaičiau vakarais laike dviejų sanvąičių.
Vėliau nusipirkau už $1.25 “Rankvedį” No. 1300 ir šitą 

perskaičiau vakarais laike 5 sanvaičių.
Dabar užsirašiau už $3.00 A. Olszewskro laikraštį “Lietu

vą ant 18 mėnesių ir gavau dovanų knygelę “Kaip rašyti laiš
kus angliškoje ir lietuviškoje kalbose“, šita knygelę yra verta 
tiek aukso kiek ji pati sveria. Aš ją turiu da tik trečia sanvai- 
tė, o jau galiu parašyti laišką angliškoje kalboje kur tik man 
reikia. Ši knygelė per šias tris *šanvaites davė man daugiau 
supratimo apie anglišką kalbą negu 3 mėnesių lankymas mo
kyklos. Su jos pagelba aš išmokau ir kalbą ir raštą anglišką 
ir da radau daugybę kitokių gerų pamokinimų, kokių jokioje ki
toje knygoje negalėjau rasti.

Už išleidimą teip naudingų žmonėms knygelių aš ištaria 
A. Olszevvskiui didžiausiu padėkavonę. x

Jos Skirmontas, Box 13, Great Falls, Montana.
Tai ką sako Jos Skirmontas apie musų išleistas knygeles 

mokintis angliškos kalbos. Ir kiekvienas išmoks anglišką kal
bą jeigu teip darys kaip p. Skirmontas darė, tai yra:

1. Pirmiausiai turi perskaityti knygelę “Vadovėlis” No.
1209, kaina jos 25c. J

2. Paskui knygelę “Rankvedis” No. 1300. Kaina popieros 
apdarais $1.25, o audimo apdarais $1.50.

3. Perskaitęs šias dvi virš nurodytas knygeles, jau mo
kėsi anglišką kalbą pusėtinai. Tada užsirašyk “Lietuvą” ant 18 
mėnesių už $3.00 ir gausi dovanų knygelę “Kaip rašyti laiškus 
angliškoje ir lietuviškoje kalbose” ir su pagelba šios knygelės 
išmoksi angliškai rašyti ir dabaigsi mokintis anglišką k’albą. i

Perskaityk apgarsinimą šios knygelės ant 8 puslapio.
Visas kitas knygas mes parduodame už pinigus, bei lįfiy- 

gėlę “Kaip Rašyti Laiškus Angliškoje ir Lietuviškoje KtifbtoJet' 
už jokius pinigus niekam neparduodame, tiktai dovanojame ją 
tiems, kurie užsirašo “Lietuvą’’ ant 18 mėnes|ų ir užsin cdtaT 
$3.00 prenumeratos, tai siunčiame jiems “Lietuv|’’ per pušaiitrų 
metų, ir šią knygelę duodame dovanų. Už pinigus jos nega irnę | 
parduoti todėl, kad šios knygelės nedaugiausiai turime, ir t 
čėdyjame ją, kad uąjektumem dovanom “Lietuvos“ skaitytoj; 
kurių kasdien desėikais naujų užsirašo “Lietuvą.

šios dovanos bus duodamos tik iki 1 d. Rugsėjo (Sėpfcm- 
ber) 1910. Todėl norinti gauti teip didelės vertės knygelę do
vanų, pasiskubinkite “Lietuvą” užsirašyti ir gaubite. 1 ( Į1

Pinigus siųsdami, laiškus adresuokūe • “Lietuvos” išUeisto- 
jui šiteip: ’ * ' i I ' i B ■

A. OLSZEWSKI
3252 So. Halsted St„ CHICAGO. ILL

• u i riTr
'J

Kataiioaas Gamai!
Seniai laukiamas lietuviškoje kalboje Kataliogas

BrlddGDon Glothlnu Kompanijos
jau yra gatavas ir kiekvinas dabar gali jį gauti. 
Šiame Katalioge talpinasi Drapanos, Muzikalėki Ins-
jau yra gatavas ir kiekvinas dabar gali jr 
Šiame Katalioge talpinasi Drapanos, Muzikaliai 
trumentai, Bižuterija, ir šimtai kitokių daiktų.
Drapanų Skyriuje. R*sile Drapanų Siutus, Overkotus, Kelnes, Marš- ■ .S—.1. t ' kinius, Kaklaraikščlus, Pirštines, Kepures, Skry.
bėles Čeveryku*. ir tL

Muzikališkij Instrumentu Skyriuje.
tas, Pikolas, Kiernetus, Obojus, Fogotus, Soksofonus, Koletus, Melofo- 
nūs. Trumpėtus, Tramboųjus, Altus, Tenorus, Baritonus, Basu»,'Kontrabo
sus, Bubnus, Cimbolus, Megafonui, Bandžius, Gitaras, Mandolinas, Citrų, 
Ksylafonus, Auloarfus, Muzikos Detes, Fonografus, (Šnekamu Masinu), 
Pijar.us, Vargonus, ir daugybę kitų instrumentų.
Bižuterijos Skvriuie. R*8"1* Laikrodžius, Laikrodėlius, Lenciogė 
----  ‘ —i----- L_ Hųs laikrodėliams ir moterims ant kaklo ne- 
ftiojamus, Kompotus, Medalikua, Bronzoletas, Auskaria*, Bpilku, Sagutes. 
Žiedus, ir tL

Tolesniame Skyriuje. Rlu‘le8idabriniu,PeiliU8’ Vi<ui- = .■ -- - 7 - r ( . cius. Tacas, Fotografijų Kameras, Parašo-
nu*, Žiūronus, Elektrišku Liktarniukes. Siuvamas Mašinas, Fontanines 
Plunksnas, Paišelius, Kalimorius, Britvas, Šepečius, Šukas. Peliukus, Žir 
klūkęs. Pypkes, Fotografijoms Albumus, Mapas, Globus, Stareaskopus, 
Abrozus, Abrozėlius ir Šimtus kitų labai naudingų ir reikalingų daiktų

K^taliogu turi 160 puslapių, didelio formato su aiškioms iliustracijoms 
visokių daiktų.

Prisiųsk už 10c. markę pačio kaštam ir męs jį prlziųsim DYKAI.

Adresuoki! šiteip: .„J

The BrldocDon Gloihina Go.. į |
3248 So. Halsted St„ X Chicago, III.

Naujiena Kuri Nudžiugins ir
M " Palinksmins Daugel Sergancziu,

Silpnu ir Nualintu Vyru kantrybės, ne£ 
Z/ fį ų viikas. nupuolė* sveikatoje* Ar peržengei tiesas sveikhtoe
? - - 'C arba gamtos’ Ar manai apsivestit Ar ėsi tinkančiam pąrtė-

Įir/fcN^ jL '4r *' jliue užimti užduotisženybinio gyvenimo* Jeigo yramažtao-
’P1 *ė abejonė jog rapsai užsivilkusi chronUka liga dug»y)e

P tavo klapatų. tai atsitauk ant iemiaus paduoto adreao. osp.
turėsi patarimų ir tetiriuėjimų dykail Mes Utirinėsiute tavę 
’Mai dykai, ir jeigu Ugydymas bus galimas. Ui mea ižgyCy- 

į' ■/'' Sime ui kotemiausių kainų. Ne užsidedi ant savęs jokių pa- 
rvigų stsiiaukdamas pa* mus dėl bemokestinio paslteinsri- 

T X ' mo. M p* perstatysime padėjimų viso dalyko tikroje ivieaoje,
o tada galėsi gydytis Jeigu norėsi,

U Dolerio Norolkt Mokotl Pakol Dobusi Uzgaoodhitas Savo Locnoj 
OUntyj kad Mm Eoamo Toloiafi, PUmI Atsakanti ir Hžsitikhal. Jkok;u:^

silpnumas.

silpninanti sapnai ir itaaudota gyvybe; jeigu turi guzuotu ir suzteukuaM gyate*. jeigu kantiįsuo 
ušaikrečtemų ligų kokio* nebūt rultes kurio* tarautai daro nesmagumų; jeigu turi non vienų iš 
skaitlingų ligų kuriom vyrui gali būt apimti, jeigu kenti nuo pprUnkių dasileidteų; jeigu tur| vo-

«uri utnuodtata krante arba nors viena U ligų kurių auk* taatpa vyrai—TAI MES GALIME TĄVB • 
IŠGYDYTI IR TA PADARYSIM*. Ateik pasikalbėti su muini didiiausiauM priratiikume lį-so- '

Hgydyzlmr teip tikrai kaip ateilaukzi pas mus. Silpni vyrai, kurte nustojote vilų pasveikimo 
gydydami kur kitur, ateikit pas mos, mes atkreipėte* ant jus musę specijaUSky atydy teip Jc

PATARIMAS IR IŠTIRIRtJIMAS VIRAI DYKAI GYDUOLES DYKAI IKI IŠGYDYMUI

344 SO. STATE ST. gatves, CHICAGO,



TIKTir IŠNAUDOTOJAS DAKTARAS

■rkles,

visas dalis svieto.

Odos Nes

50,000
•J A •

BUK VYRAS

Specijnlitfas 
mot erę Ii

I, šrdte* 
tlpgi n no 
iCnes'nią,

užlaikyti
.ghtij n.a*

23 AKMENŲ.
v Gilelio Lalkrife.
Z Galvute užsukamas ir

BMtatumss Vyru ar 
Moterlą dydžio.

RE ZLATA. 577 Oftmon st.. Yongs- 
u, O. Išgydyta nuo skausmų vidurių 

ir moteriškų ligos silpnybių.

Prisiusk toojauB 10 
oentu markiems , idant 
apturėti garsinga knyga 
Dr. E. O. Collins “Vado
vas iu Sveikata”. Ji yra 
neatbūtina kožnai Beimi- 
nai. -

6p. 3|I2 S, Halstiht., arti 3lnos 
• Tolaphono Y*rd* 2390.

Slaptos Vyry Ligos 
ilgy domigreitai, tikrai ir *u pilna 
slaptybe. Nervą nusilpnCjimas, 
nupuolimas sveikatos, žudymas 
stiprybes, nubėgimz* kraujo, už- 
aaodyjima*. Uapumints gaiity*.

Plaučių Ligos.
Dusulys. Brontytas ir kitos piln
ėtą ligo* tikrai ilgoms mano va
liausiu badu. Širdies ligos.

(Ištyrimas Dykai.)

K«ln< metam* >2.00; pusei m*tų f 1.00; Į utslenj $2.50 

Kas, [risiąs damas mums prenumeratą, prisius iškirpęs ir 
“f a.?gi*rSlnimą’ tas gaus dovanas knygomis: užsirašantiems 

L. antį metams duodatne knygų ui Si.00 užsirašantiems 
pusei metų už Sis.

PasksblnkH—Dovana* neilgai teduoslmsu

“LAISVOJI MINTIS”
Vienintelis mokslo ir literatūros iliustruotas laikraštis, talL 
pinantis rimtus ir gerai apdirbtus straipsnius iš įvairių mo. 
kV°|8^: H^iiM^'ltirW,,i,torijW’ ®"tW -iW’’ Mohl^

F. P. BRAIOULIS
Attorney 8c Counselor at Law

132 S. Clark, Cor. Madison St.
Atwood Bldg., Room 809 

Tri. F ranki i n 117*.

Lietuvy* advokatas, baigęs tiesi} mokslą Ama
rilyje. Veda visokias bylas, civiliškas ir krimi- 
naližkas visuose teismuose (soduose).

AR turi:
Viduriu ilgos. Užtateji- 

ma, nedirbimo. Galvos 
akaadejima, Reuma- 
tiama, Odoe ligo*, Šir
dies ligos, Inkstu ligos, 
Kenenos ligos, Hemo-

• roidus, Skrofulus, Ner- 
vilka nusilpnėjimą, 
Plaučiu ligos, Pilvo 
kataro, Neuralgia, Vi
duriu skausmus, Kata
ro noses ir 
Bronchitis ,____,
Parai ižą, Ausin ligos, 
Akiu ligos, Patrūkima, 
Pūsles ligas. Visokius 
išbėrimus, Kirminus, 
Visokias slaptas ligas 
Vyru ir moterju, švie
žias arba chroniškas.

tingesnių daugiau biznio turėsime. Antra — mes norime, 
kiekvienas lietuvys skaitytų musų laikraštį “Lietuvą”, kuri 
nauja žmonių apšvietimui ir kultūriškam jų pakėlimui, ir ant 
kiek “Lietuvos” skaitytojai pasidaugins, ant tiek mes galė
sime pagerinti laikraščio “Lietuvos” įturą. Pasidauginus skai
tytojams, mes galėsime užlaikyti geriausius raštininkus, kurie 
parūpins žmonėms tikrai gerų ir pamokinančių raštų visokiose 
mokslo šakose. Laikraštis turi būti žmonių mokykla, jis turi 
mokinti žmonis to visko kas jų gerovei reikalinga, jtpdel mes ir 
rūpinamės! laikraštį “Lietuvą” tokia žmonių mokykla padaryti.

Lietuviai jau pradeda suprasti musų gerą norą, nes kasdien 
vis užsirašo “Lietuvą” daugiau ir daugiau, ir gavę nuo mus 
virš paminėtą knygelę dovanų, kuodidžiausiai mumi dėkavoja 
už jos išleidimą.

Todėl ir tu, broli, kurs šį apgarsinimą skaitai, nelauk, ilgiau, 
bet tuojaus prisiųsk $3.00 prenumeratos už “llietuvą", o mes 
ir tau prisiusime tą brangią knygelę dovanų ir siusime musų 
laikraštį “Lietuvą” per pusantrų metų.

Siųsdami pinigus savo laišką adresuokite šiteip:

A. OLSZEWSKI
3252 So. Halsted Street CHICAGO, ILL

tai: po-
Afiidavitus 

fraštus. 
amerikoniškų ir

uždėto jas.

Adresas:

Laisvoji Mintis

Banka A. Olszewskio
3252 So, Halsted St, Chicagc, III-

Priima pinigus taupinimui ir moka už juos 3% metąms. 
Skolina pinigus pirkimui namų ir botų mieste-Chicagos. 
Sukolektuoja žmonių pinigus padėtus kitosJrpankpse; 

teipgi iškolektuoja darbininkų neužmokėtas alc® ir pasko
lintus pinigus. *

Padaro visokius Notarijališkus raštus, 
vierennastis, Kontraktus pirkimo ir pardavj 
ir visokius kitus rejentališkus ir legališku^

Išmaino pinigus visokių žemių ant < 
amerikoniškus ant kitokių.

Perka ir parduoda namus ir liotus.
. Siunčia pinigus į Rossiją, Lietuvą,

Parduoda šifkortes ant visų linijų išvažiuoti ir atva
žiuoti, ir išvažiuojantiems Lietuvon parūpina pasportus nuo 
Rosi jos kon štilio.

Musų kainos .visada pigesnės kaip kitų ir musu tarnysta 
visuomet- geresnė už kitų. Rašykite mumi apie šrflobrčių 
ir rublių kainas, d mes mielai tokias Jums prisiusime.

Rašydami mumi visada adresuokite šiteip: ...

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

Del žinios visų Lietuvių!
šiomis dienomis tapo atidaryta «

PIRMĄ LIETUVIŠKA VALCINYČIA 
(Rmžn rantas)

po No. 3249 So. Halsted St., Kerti 33 Gatves 
šioje valginyčioje bus parengta visokį lietuvyški valgiai, o 

ant pareikalavimo ir šios šalies sistemoj. Lietuviai yra kvie
čiami ateiti ir persitikrinti. Nepamirškit vietos : : : :
3249 South Halsted Street.

PHOTOGRĄPHISTAS
Padarome gražias ir dailias fotografijas labai pigiai, 
męs nuimame fotogtafijas atsakančiai nso veselijų.

Męs kalbame lietuviškai.
W. H. TOENGES

3452 So. Halsted Street I CHICAGd

J^KNYGJ] 
pP Vysai Dykai Del Viru
Ta knyga yra stebuklinga ir siustą yra tyk dėl vyr» 

Knyga ta prastais, suprastais žodžiais pasaka kaip gal 
atgauti vyri žk u m a, inigydf” ------- ’
arbasypili, nubiegima «i*t" , _________ ,r r
ir kitus išmietimur Q legromulavimai 
stypribe. pylva, kiapen^,. * ’L r_ 1^,^, ____ _ __
tizma, gonorrhoea arba triperi, naujai įgauta* lygas, 
atrietura irvysas------ *-------- —••—’ *—J*i*i- -
namuse privatiiki___ _________________

Ta, dykai {gauta knyga, pasaki'a juma kode! ju3 
kentat ir kaip galėt galu tina j isigyditi. Knyga ta yra 
krautuvė žinios, katros ture žinoti kožnaa vedes arba 
nevedės vyras. Ta knyga yra parašita par Daktara, 
katra* atsydave ilgo lajka tyrinėjam tu, speciialisku 
lyga. Temykit, jog ta kn---------- ‘ -
užmokamai------  *

Noria ižgydytl kiekvieną vyrą Migant; ižplėrimu ly teikę 4«taą (yUą. uMktnrą.. užzikr* 
čiamna kraujo anodus, nėr vilkę *un«JvMjimą.pztiug>mą lytiikę dubą ir Uga* liežtantiaa vyrus 
Sitaa nuolicdua psainlisitnaa yra ktvira, viatems. taria • praleido daug pinigą aat daktarę ir 
vaistą be jokios , naudos ir mano nors yra parodyti rusenu kti.ms žiuoekm, karia kovo Jy 
domi deiimtiema ar dau/iaa dakti rą b. jokio pasisakimo, kad ai taria vteaiattų badą kur.ee- 
mi tikrai lifydau.

Nemoklk už gydymą be naudos — mokik už tikrą Itgydymą.
Ai tikrai iigydau ligas skilvio, plaukia, k.peaę ir iakstą, noria ir latrai uisediataa.

, AŠ KALBU LIETUVIŠKAI.

Dr. ZINS.eStSį^- Chicago
Valandos: Mus • ryto IM • vakaro, Noddlion a n -e * ryto IM 4 po plot.

paleistuvystes, per 
uroee. sveikuoM Ir 

- - r.-----------_tvas issrortiuetojas 
atsakinėja visokiu* klausymus. Didžiausia 
proga tevo gyvenime.

INŽENGA DYKAI

!I^AiL!n.A*mnt Nedaro ak irt u mo koks ta- uZSIKlfnSlm3l ml”‘- ^SSS. yra, 
k'lyu taiai.tę kankina de

gininiai. plikinantis llaplntmi'. pusM, nesveiku
mas, minimai, tankus n*>ras iltuitinlmo, mjs 
iigrdom v irtu i minė’at arJSjimus be vartojimo 
peilio ir be siuntimo į l.gonbutį.
CltlIntmAl Uždegimai, sutinę Ir skausmingi 
olilinilliai •»'“^a>- kantrybg atimaniioa 

užsisenS); ligos kurios padaro 
gyvenimą nelaimingu. IŠGYDOMOJ ANT VI
SADOS BE ŽUD1MO LAIKO.

Gužuotos ir Susisukę Gyslos
<Lisi visur ant žemesnės dalies k n no. bet daugiau
siai kairėj pusėj; jos laidaro smogę labai nėra m ę; 
yra silpnas velkantis jautimu, daugmaž n uola ta t 
Oyslos yra užčiuopiamos ir nurodo kaip botagas.

Atrišauk tuojau* jeigu esi klapate. .

STATE MEDICAL DISPENSAR¥,( ’
150 SO. CLARK ST., arti Madison latves, CHICAGO, ILL.

Ofiso valandos: nuo 10 ryto iki 4- po piet. Nuo K iki 7 vakarais. Nedčldieniai* 
ir šventadieniais nuo 10 iki 12 tiktai. Ypatos geidžiančios gydymo turi atsišauk
ti asabiškai, nes ligos negali būt gydomos teip pasekmingai per susirašinėjimą 
kaip ligoniui atsišaukus pačiam. Nerašyk bet atsilankyk.

Knygele verta tiek aukso, kiek ji pati sveria. 
Jos Vardas yra:

“Kaip rašyti Laigkus Lietuviškojo ir Angliškoje kalbose
Ko ji mokina? JLmokina rašyti laiškus (grematas) lie

tuviškoje ir angliškoje kalbose. Žmogus gali visą amžį mo
kintis angliška kalbą, bet pakol jis nemėgins rašyti laiškų an
gliškoje kalboje, tai ir angli'kos kalbos niekada gerai neišmoks. 
O 'kad rašyti laiškus angliškoje kalboje, reikia tam tikros kny
gos, kuri nemokantį mokintų. Taigi ši knygelė mokina rašyti 
laiškus angliškoje kalboje!

šioje knygelėje yra daugybė laiškų visokiuose reikaluose 
ir atsitikimuose į visokias ypatas:'Laiškai tėvų į vaikus, vaikų 
į tėvus,“ vaikinų į rherginas, merginų į vaikinui r tarnų į darb
davius, darbdavių į tarnus ir tt. Tie risi laiškai yra abiejose 
kalbose, viens lietuviškas kitas angliškas, teip kad rašėjas skaito 
lituvišką laišką ir mato kaip tą jatį laišką angliškai rašyti. Ra
šant angliškus laiškus žmogus mato kaip surišti žodi su žodžiu, 
kaip padaryti pilnus sakinius ir tie sakiniai įsiskverbia žmo
gui į smegenis teip giliai kad jis juos jau ant visada atmena 
Jokia gramatika, jokia kita knyga teip greitai ir teip gerai žmo
gų neišmokins angliškos kalbos- kaip kad virš paminėta knygelė. 
Žinoma pirm paėmimo šios knygelės, žmogus turi pirmiau per
skaityti knygeles “Vadovėlis” N0.1209 ir "Rankvelis” N0.1300. 
kad gauti pradžią, o paskui jau imti knygelę “Kaip rašyti laiš
kus lietuviškoje ir angliškoje kalbose“.

Ši knygelė ne vein mokina laiškus rašyti, pe vien mokina 
angliškos kalbos, bet dar mokina ir daugybės kitokių labai nau
dingų ir reikalingų dalykų, kokių panrokinimų jokioje knygoje 
nerasite. Ji mokina:

Kaip daryti kontraktus pirkimo, pardavimo, samdymo ii 
visokių formų biznio reikaluose; kaip daryti vekselius skolinant 
pinigus; kaip daryt testamentus; kaip vesti draugysčių reikalus, 
ir visokį kiti pamokinimai. Teipgi mokina formų kaip .žmonėse 
apsieiti visokiuose atsitikmuose; antai kaip apsieiti svečiuose, ap
silankymuose, supažindinime vieno su kitu, pakalboje vieno su 
kitu, kaip užsilaikyti bankietuose, vestuvėse, krikštynose, pagra- 
buose, atsilankant ant metinių švenčių if tt. Toliau knygelėje 
yra Šimai patarlių vartojamų angliškoje kalboje išverstų į lietu
višką, kokių dar niekad negirdė j atp-iiL_antEalo yra Žodynėlis 
svetimų žodžių, vartojamų yvairiose kalbose, išverstų j lietuviš
ką kalbą ką jie reiškia.

Ši knygelė turi 293 puslapius. Yra apdaryta popieros ap
daruose ir audimo gražiuose apdaruose. Ji yra verta-daug pi
nigų. bet už pinigus mes jos niekam neparduodame. Mes ją 
dovanojame tiems, kurie užsirašo musų laikraštį “Lietuvą” ant 
18 mėnesių ir užsimoka $3.00 prenumeratos, tai tiems duoda
me šią knygelę dovanų ir siunčiame “Lietuvą” per pusantrų 
metų. Skaityk mus apgarsinimą ant puslapio 7.

Kodėl teip brangią knygelę mes dovanojame už dyką? Pir
ma todėl, kad mes norime kad kiekvienas lietuvys išmoktų an
glišką kalbą, kad paskui galėtų užimti geresnių vietą ar darbą 
ir pralobtų, o kada bus musų lietuviai turtingesni ir apšviestes- 
ni, tai ant tiek pakils lietuviška tauta ir kultūra ir mes nuo tur- 

kad

VYRAI IŠGYDOMI 15 DIENAS

GEO. 8UNES, box 112, W. Pittwurf^ 
P*. ISgydytos nuo romalinno, ir vidu

riu slogos ir kitų,
GUODOT*S CK HAKTMANK! Ntteipceaiai kaip m naudojau gydcolut.Ulatio ję greitai pauretkau. non buvau sirgę* iln laiką, o kaip pe 
operacija! boapltolė g Įėjau, tad jactiaeri blogiau Jeraey City, tau daktarai nestoję buvo rilt'ee mao* išgydyti; bet Ję* darodCte, ka<l ne tejj 14. i»ęy- 
dydateisane! L'ž ta’*<1 diegai ddkavojn Jame. VALENTINA* BKNOUVIČY, S» Ileadereon at, Jereey Ctty. N J.

Todėl t i* kalba žmonės, kų *i jiems padoria*, per tai ir taa rali* teip padarytu Bodo*, kad geresni ii darodym a nega> 
Įima reikalauti! 4

SEUGRKiS nuo meškerės knygutės vadinamos „Vadovu į sv.” nes yra tai teisingai „VADOVAS Į LIGĄ”, kurią siūlo, tf 
brudą, suviliojimo INSTITUTAS.

Kad Jautiesi nesveik*, Ui netrotyk laiko, nesendink ligos, Jei nori tat ISgydyU, Ui kreipkis prie manęs, fcurie 
ateiti ar atvažiuoti, Ui *žpr*Aomi į mano ofl-uj asabiškal, • tolUa gyvenanti parašykite lietuviškai kas kenkia, l_ 
j nutiesi nesveikas,

atsišaukusias apsiimu išgydyti:
Raumatls-są, akanddjlmą sąnarlą, kantą, rtrtnę, koją, peėią ir šoną. Užkietėjimą, akauddjimą Jr ned'rbimą Tidnrią 

lakatą 1r ptanė.ą l*gaa. Greito pailsi t u, nunkau* kvdpartmo, 1 logą ir uMilpnžjualu* vyrus. Didelio supykino, dynpepr J 
Jaunystes klaidą leautę arivstkumę sėklos nuMgtmo, blogą aaptą, visokią užaaikraėiamę sisptę ilgą. Teip pat MOTERŲ: ekausmingę ! 
baltąją teke.lmj, gumbo ir vieokią moterišką Ilgą; neetbu' ltkad kiti daktarai Jnme nepagelbėjo, a* kad ai alinu tai ir išgydysiu Šviežias ii 
Jnrls* liga* Geriau, kad iš karto pas mane atolšeukUm, pirmiau negu kur kitur; Jei no aeabiškai, tai parašyk lietuviškai. Kasyk i aip moki ir 
Jauti nesveikumus esvyjo, eez eaprtelu, isztlrsla, duosiu rodą, kad*reikės prltsikystu gyduoles,' kurios yra geriausios ir nanjaesio iazisdlmo,osj>t 
sveikatą, bo skirtumo kaip toli gyvenat. Aprašiau: ligą, klausiant rodos NUO DARTAi.O, visada adresucd aat mano vardo taip'

DR. F. HARTMANN,
218 East 14th St. New York City, N. V.

•tiso vai. ase U ias ryto iki 1, nuo i Iki, 5 r ai. po p. Šventadieniais noo K> iki 1. Vakarais Paasddl. ir Mta. ano T—R.

Motini Ligos.
VidurioSs ligos, skausmai atrišo 
tu. baltosios tekėjimas ir kitos li
gos tikrai ilgy donos. Užpakali
ais žarnos, nžaodiatos ir Mrrik- 
kos ilgos moterą. v

Kraujo Užnuodyjimas 
i* visos odos ligos, kaip re paikai' 
piktoji dedbrviob. iuavotė*. nie
ži u!y», bemobiodai. sustiprinimo 
gyslą, saikiuaatt nubėgimai, jsiss* 
nėjusios ligosi

apg&ndn* navž bdkmščio*| jog jis gyd* visokias ligas, mislidamas apkvailjti sergančios LIETUVIUS, bet MUSU ŽMONES ! 
YRA NE TEIP KVAILE, KAIP NE KURE GIDITOJAI mana. Kožnas vyras ir moteriške žiną, kad nėra NI VTRNĄ ‘ Į 
GIDITOJĄ, KATRAS QALIA IŠGIDITI VISAS LIGAS. Niekurie giditojai galia giditi NE KURTAS LIGAS, tašą*Alna, į 
kaip gidjti KOŽNA LIGA, tas pats, kaip vienas žmogus gale pasiūt tebatus, ale negalia gint diabažios. Drabužiai ir debatai į 
yra padaryti dėl deveimą, bet NE VIENS žmogus gulė padirbt nikiu. Gid|tojas, galentis išgidjti DŽIOVA, gale Hntj netinkamw - 
giditi ŠIRDIES LIGAS. Džlka mes torom New York mieste UŽDĖTUS DIDELIUS LIGONBUČIUS ir MEDIKALIŠKUS 
INSTITUTUS. Tie UGONBUČIAI ir MEDIKAL1ŠKI INSTITUTAI SAMDA TIKTAI GERIAUSIUS GIDITOJUS, t 
KATRIE SUPRANTA VISOKIAS LIGAS. Jeigum Jųssergat inkšti) lig*, daktaras, katras iipažgns Jųsų lig* Ii; padkry* 4 
Jums sveikus. Jaigum Jus sargat KRAUJĄ LIGĄ, ta* yra daktaras, katras supranta Jqsq lig* ir gidą Jųsų dalikė. Teip yra 
su KOŽNĄ LIGĄ. Tas yra, dėl k* visur žinoma* profesorius Dr. OOLLINS nždeja “Oollins New York Medioal Imtitute”, j 
katra kendien yra pėrma ant svietą, didžiausi* ant sviet*. ‘‘Collins New York Medical Institute” ne praktikuoja vaistų, bet 
atkreips atyd* geriausi* giditoja dėl išgidim* Jųsų ligų. g

Niekados neatsiduok tiem giditojams, katrie “GIDĄ VISUS”, apie katruos Jus niekados negirdėjot, tiktai kA Jus 
matėt Jų paveikslus apgarsinimuose. Tie GIDITOJAI prižada Jum* daug, bet DARA MAŽ KĄ.

0 Nėr* skirtumą, kokia liga sergate, RAŠYK ŠENDIEN LIETUVIŠKAI ar ATSIŠAUK IPATIŠKAI ir Jus stoset 
trumpam laike in eile tūkstančiu tų, katrie gali darodyti, kad jie patrotije vilt} būti išgiję, kreipės prie “Collins New York 
Medical Institute” ir bnytailgiditi, tuom tarpu, kaip KITI GIDITOJAI atsisakė ižgidjti. Bitas Institutas ižg|de paskutinioee 
14 metu daugiau sergančiu, ne gu Viri daktarai sudėjus rikiu. Viskas, kas Jums yra reikalinga ■ yra tas — atriju Irt ir iltirt 
tūkstančius paliudijimų uog Lietuviu, katrie šendien yra išgidjti ir linksmus. Rašyk ftendien |

THE COLLINS NEW YORK MEDICAL INSTITUTE * 
140 W. 34th Street, New York, N. Y.
i Dr. B. E. Hyndman, viriausis daktaras. >

Priima ligonius kasdiena nuo 10 iki 5 vai., o utarnikais ir petničiomis dar nuo 7 iki 8 vai vakare. Šventai) ienają nuo 10 iki 1 vaj ~

Mes Išgydom Vyrus
Mn trokltam. kad viii, kurte yra u«ui*anMlntl au kitais 

SydytauU. ateita put mu» Ir puin**rtuta matę tikrą ir IStlki- 
■tąvydymę. paalikinalm tau il.Utu kiti gydymai tavg* 
trategydė Ir kaip mj.« Urve ilgvdytim.

Kraujo Užnuodyjlmas rJ^ art a prteiaatiądė 1 ku- 

tlz prie ielmyallko gydytojam, rudu* pMoio*. lopai burnoje, 
tkauduliai ant Itežiuvio, alkikimaa plauką, akžutma* kauluo- 
•e. aunariuoae. plėmot ant kūno, jautiuu tekanti Skauduliai. 
MES IŠGYDOM ŠITOKĮ PADBJIMA-MES NELOPOME. Illlhfiffi'moi Ar kankluažavf nubėgimai paeinanti nuo nUUutlIlIldl p* rw ngin><» gniuU't tiraę, vyrlik 1 tilpnu- 

° mat, niiallaloiaa. allpna atminti*, gaire*
akairičjimal. plėm.ii prteiulaki*, nervilkumai. skausmaittrd- 
noM-t Ar pat* ėal apimta* norą vienu I* tą ženklą* Ateik p** 
mua, tu[t tave tegydyilm ne* kitaip nrreikulaujt mum mokėti,

Abelnas Nusilpnijimas ’į 
ma», negali n gnmna prie .darbo arba Hnkamu- 
mu gyvenimo, neteumi**, y vairu* gėdinanti 
tilpunmai. Ir tt. ATIMTUMAI YRA PAVO- 
J1NGI-PASIROM4VJKAU MUMI DABAR.

Keže m a. Išbė
rimai, spuogą i, 
lopai, netobu 

lomai, žaizdo* *bauduitai, pagelumavu* ir 
ilblytku* oda. pajupdarp-paakiai. Vyruk yra 
Jum nuo to viabę Jmiataa. utaltauklant pa* 
mus ant gydymosi GAJU UŽMOK Eli MA
DA BUSI 1ŠG Y DĖTASI

Inksto, Puste*# Šifrus Nesveiko- 
msi lnk*t< BHVilli *M sali idsivyriyti 
llldl į pavojiacMjkstapMtaeija*. Ir Jeigu ne
atimta*. paglmdyuJrlta*Ai*>>« tr kompUkarl-

k užprašo sergančius, sakydamas:
■ ATEIKITE ABBA PARAŠYKITE PAS MANE, AŠ IŠGYDYSIU J •

tajotBiĮjį^^ todėl, kad esu senas daktaras, pažinsiu visokias ligas ir teip-pa t gyduoles, kurios
gali geriausiai pagelbėti Vyrams IT Moterims, nes dau8 ligoni'l

M džiu ir už tai turiu didelį patyrimą, geriau negu kokis kitas daktaras, garsiamjamU New Yorke. Aš esu pasiryžęs sergančius gydyti, o sveikus mokyti, kaip
sveikata; todėl, kad be sveikatos žmogus yra nelaimingas, nes ceriausias ’ 

ir dangus turintis—gera sveikata. Aš dauginasi* išgydaa sergančių ir daugiau už kitas gsana laiškų padėt 
vasvelkusių pareiksial*; iš daugumo* nore keletu čion patalpino.

© Vyriu tiktai 
JLt INEJIMAS DYKAI 

kas gali būt matyte 

(Wj| GUERIJOJ
iWl MOKSLO

1 344 SO. STATE ST. 
NĮ ji W CHICAGO, ILL. 

A /1 aenr Harriaon St

1A m Žiat«idomai Patolofijoa
Ą ■ Žingeidumai O*t«ologijoa

Žinfeidnmat Gromohavi-
mo Organu 

Tiriaek pradžia ir iaca>ey*tiina Žmogiazko:

tą Siąatm litą laikro
di vteteUM C. O. D. at M.7S ir Mpruao lėtaa M- 
•gzamlnavimui. J*i nebu* toka, kaip r akom. 
NarrokSkit* nal centą. ATMINKIT, kitur u*- 
mokėalte už tokį laikrodį į >* ari. Auk«o*tw 
retežėli* Ir tekėta. Dykai «u kotnu telk 'odžiu 
DCtlMi Hltl Cl M llbnn. (Mg (MUM.

yditi nuo uznuodijima kraują 
‘kloa, patrotitu atypritte, pučkus 

... i patrotitu
, ~ukstu ir paales lig**, rrma

gai e t galutinėj isigyditi.

nevedea vyra*. Ta knyga yra paraSita par Daktara, 
.“‘“J , ‘ , specmfrtal 

. - «JK*yni aioata vysai dykai, 
pačto, tng užpečetita konverta. Nesiusk 

nekokia piningu, tyk paraiik aava varda, ir'adresa 
Kerniau* paduotu kupono, katrų aiask mums še odena.

DYKAJ GAUTOS KNYGAS KUPONAS.
M. JOS. USm A C0„ L MŽ 12 FVlb Avmoa Oiengm
ta. f^Tnorimo* pritad.ejmo, ai norėjau

D2 HARTMANN

wew vos:
MEDICAL
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