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POUTISKOS ŽINIOS.
MASKOLIJA.

Prasidėjusi Maskolijoj, ar gal 
jon atvilkta iš Azijos cholera, 
siaučia caro ir sudemoralizuotų 
biurokratų valdomoj viešpatystėj 
jau nuo kelių metų^ o biurokratai 
nemoka jos išnaikyti. Cholera pri
sigriebė iš Maskolijos ir į kitus 
kraštus, pv. į Prusus, \ engnją, 
Italiją, Turkiją, bet ten, išėmus 
Turkiją, lygiai valdžia, kaip ir 
žmonės energiškai su cholera 
kovoja, todėl neleidžia įsigi
linti; kadangi Maskolijoj pa
ti valdžia draugijos pagelbos ne
įsileidžia, o valdininkai 
nemoka, 1 „
šaknis, 
koliją 
svetinei 
tau j ant i 
kitur gali išsiplatinti. Jau Anr 
glijos laikraščiuose buvo pakel
tas klausimas, ar ne laikas 
įsikišti į Maskolijos val
džios kovos būdą su cholera ir 
ją priversti energiškiau pildyti 
daktarų nurodymus; jaigu gi ne
siduotų, tai griebtiesi boykoto. 
To maskoliškoji valdžia ir ją at
stovaujanti biurokratai labiausiai 
bijosi; mat, saviemsiems burną 
kalėjimais galima uždaryti, jai
gu jie rugotų, su svetimais to 
padaryti nėgąlima, o be jų Mas- 
kolija apsieiti negali, ypač be sve
timų piningų, nes jų biurokratų 
nuvargintame krašte nėra nei tiek 
kiek reikia biurokratų užlaikymui. 
Kitur valdžia yra žmonėms, Mas
kolijoj gi žmonės valdininkams, 
kurie pančioja, spaudžia ir iš
naudoja žmones taip, kad jie ne
žino, kas jiems leista, o kas ne, 
nes vietiniai gubernatoriai išlei
džia savo padavadyjimus, kurie 
esančias teises į niekus paverčia. 
Tokiu budu valdžia užmuša 
visą žmonių energiją, jų inicija- 
tyvą. Tokiose sanlygose jie su 
apidemijom kovc< negali, net jai
gu norėtų, valdžia jiems savo įsi- 
cišimu, drausmėmis sunkina. Tokio
se sanlygose Maskolijai esant, joje 
cholera viešpataujo, nes biurokra
tai jos negali kalėj iman pasodin
ti.

Sulig žinių, surinktų sveikatos 
užveizdos, iki šiol Maskolijoj bu
vo 211076 cholera apsirgimai, o 
88716 mirčių; už tas žmonių gy
vastis teisingai galima valdžią 
kaltinti, nes tik dėl jos nerangu
mo tiek mirčių buvo. Cholera 
pasiekė jau ir Siberiją; apsireiš
kė ji Amūro apskrityj. Peterbur
ge ji teipgi smarkiai siaučia.

Biurokratai . nemoka nuo ne- 
- laimių žmones apsaugoti, tik mo
ka jie žmonių gerovę naikinti, 
juos puldyti. Jie, su pagalba fa
natikų, durnoj pervarė savo su
manymą . panaikint Finlandijos 

' savistovystę, nes valdžią atidavė 
priežiūrai maskoliškų ministerių, 
kurie nieko gero daryti nemoka. 
Caras tą patvirtino ir savo dekre
tą pasiuntė Finlandijos seimui, 
kad jis jo prisakymą priimtų. 
Kaip reikėjo laukt, teip ir atsiti
ko: Finlandijos seimo pirmininkas 
visai 
tinėti 
tus 
ant to atsakys, nežinia, greičiau
siai jis uždarys seimą ir dau
giau jo nešauks. Taip Maskolijos 
carai padarė ir Lenkijoj ir Lie
tuvoj. Mat užkariautų, ar iš 
noro pasidavusių tautų atstovy
bės stabdo biurokratų godumą, 
o carui ir rupi vien biurokratų 
laimė, todėl jis naikina tą, kas 
biurokratms gali sunkinti 
dojimą užkariautų tautų.

i kovoti 
tai liga vis giliau leidžia 

Jaigu kas gali Mas-
pamokinti, tai vien
kraštai,, nes * viešpa^ 

Maskolijoj epidemija ir

neleido seimui 
caro dekrete 

reikalavimus. ‘ Ką

riaus ypata buvo godojama, nes 
išfjkro dabar valdantis ciesorius 
Japoniją ištraukė iš užsidarymo 
savije pastatė ją eilėse civilizuo- 
čiausių tautų. Kas svarbiausia, kad 
jis pirma buvo dvasiškuoju Japoni
jos valdonu, o dvasiškija veik visur 
gina senovę, neina su pažanga; Ja
ponijos ciesorius todėl yra išėmi
mu. Jį už tai japonėčiai godoja. 
Kitur voldonai slepiasi už kareivių 
pečių, Japonijos ciesoriui apsisau- 
gėjimas nereikalingas* jį nuo pikta
darių apgina visa tauta. Ir 
ištikro Japonijoj nebuvo pasikėsi
nimų ant valdono gyvasties; tik 
dabar laikraštis “Hochi Shinbun” 
praneša, jog mieste Tokio susektas 
suokalbis ant ciesoriaus gyvasties 
ir būk suimta tūlas suokalbininkų 
skaitlius, būk surasta bombų dirb
tuvės, bambos turėjo padėti suo
kalbininkams jų tikslą atsiekti. 
Suokalbininkų vadovas anarchistas 
Hotaka seniaus gyveno Jungtiniuo
se Valsčiuose; sugrįžęs Japonijon, 
buvo sandarbininku vieno- radika- 
•liškos pakraipos laikraščio. Ameri
koj jis sutvėrė anarchistišką orga
nizaciją. Hotaka suimtas ir lau
kia teismo; suimta ir keli jo 
padėtoj ai.

PERSIJA.
Persijo* randas nori pas Euro

pos bankininkus pasiskolinti 50 
milijonų dolarių piningų. Išsyk 
Prancūzija buvo pažadėjus pasko
lą duoti, bet reikalavo, kad Per
sija paimtų prancūzus iždą prižiū
rėti. Persija išsyk sutiko bet pas
kui iždą prižiūrėti ir reformuoti 
paėmė amerikėnus. Už tai pran
cūzai atsisakė paskolą duoti. 
Kontraktą perdavė Anglijos banki
ninkams. Tie sutiko paskolą duo
ti, jaigu paskoloj dalyvaus ir Vo
kietijos bankininkai, nes juo dau
giau kraštų dalyvaus pasko
loj juo geriau apsaugoti bus pas
kolinti piningai, nes randai už ban
kininkus ir ukėsus davusius pasko
lai piningus turi užstoti. Vokietija 
vienok atsisakė paskoloj dalyvauti, 
todėl dabar nei Prancūzija, nei 
Anglija Persijai piningų skolinti 
nenori* nes mato, kad Vokietija 
nuo paskolos davimo atsisako.

;nai. Kongresas neprisidėjo prie 
susitaikymo, priešingai, nesutiki
mus dar padidino. • Pietinės Vo
kietijos socialistai norėjo, kad so- 
cijalistai nedalyvautų parlamento 
darbuose, bet matydami, kad per
svara yra šiaurinių delegatų pu
sėj, apleido posėdžius. Todė! so
cialistų partija gali suskiltu 
kas, žinoma, sudrutintų jų prie
šų eiles, o priešų socialistai tu
ri daug, o pritarėjų ir padėtojų 
visai terp kitų partijų neturi. To
dėl, pasidabnus partijai, 
nančiuose rinkimuose ji 
dar (langiaus žudyti vietų 
mente. ,

atei- 
gali 

parla-

-’ CHINAI.

Chinuose lankosi dabar 
tinių Valstijų karo ministeris Di- 
ckinson. Lygiai gyventojai, kaip 
ir valdininkai priėmė jį labai 
prielankiai. Amerikoj yra manan? 
ti, kad laukiamam kare Amerikos 
su Japonija, Chinai ir Amerika 
eis išvien prieš Japoniją. Bet apie 
tai galima abejoti.. Už ką chinie- 
čiai turėtų Amerikai padėti dar 
labiau susidrutinti ? Jug chinie- 
čiai, turbut niekur nėra teip ne
apkenčiami, kaip Amerikoj. Argi 
už tą nekentimą ir skriaudimą 
chiniečiai turėtų Amerikai padėti? 
Prieš karą .su Japonija Maskoli- 
jos karo ministerį karštai priė
mė japoniečiai, bet paskui jį 
mušė Mandžiurijčj. Ir mas
koliai manė, prasidėjus nesutiki
mams, kad Chinai eis su jais 
prieš Japoniją; bet apsiriko. Teip 
apsiriks ir laukianti Chinų pagel- 
bos prieš Japoniją Amerikos 
siundant san.aikos laike ant chi- 
uiečių politikieriai.

IS LIETUVOS
IS VILNIAUS.

Jung-

perkra- 
išreikš-

caras

jį kreipėsi, Ch. pradėdavęs prie jų 
meilinties ir begėdiškus norus jomš 
reikšti. Sužinojusi apie tai poli
cija. suėmė tą gemdarį.

(“Viltis”).. /

IS KAUNO.
I ’ ’ 1 '■ •

Likvidacijų skyriai prie Kauno 
valstiečių banko įnešė Kauno mok
slo direkcijai pasiūlysią • atidaryti 
naujas mokyklas šiose 4iMose: Lik- 
šeliuose, Šiaulių ap., Jpteave-Garž- 
duose to paties ap., Kjantaučinose, 
Telšių ap., Sitokaukyjt,\ Raatinių 
ap., Batkūnuose, Siaul 
kavė, Reseipių ap. ir 
Šiaulių ap.

(“Viltis”)

ip., Ada- 
rvemiose

Naujoji muzikos mokykla. Ne
trukus Kaune bus atidaryta nauja 
muzikos mokykla, {steigėja —- ži
nomoji kauniečiams dainininkė Te
resė Ippo. Mokymo programa bus, 
kaip Peterburgo konofcrvatorijoje. 
Mokestį už mokslą žadama nusta
tyti labai mažą, o gabesnieji mo
kiniai bus mokomi ir vilai dykai.

(“Viltis”)*

Atvežk it — galėsite juos parda 
vinėti.

‘ Moteris, pasirodykite savo ran
kų darbais: verpalais, audimais, 
mezgimais, siuvinėjimais ir kitais 
knibiniais! Neužmirškite' ir~. valgo
mųjų daiktų (kumpių, skilandžių, 
sūrių, girų, midų ir k.) ir nami
nių pagražinimų!

Mergelės dar papuoškite paro
dą gėlėmis, vazonuose ar darže
liuose pasodintomis: intaisykitėrū
tų darželį.

Pabrikantai parodoj irgi ne ma
ža naudos gali turėti. Suvalkų 
gubernijos lietuviai gali daug jų 
išdirbinių išpirkti. Taigi suveskite 
į pažintį su savo išdirbiniais.

Bet visko čionai neišpasakosi, ką 
gali parodoj išstatyti. * '

Jai į jomarkus mūsų žmonės su
vežą daugybę daiktų pardavimui, 
tai parodon kur-kas naudingiau yra 
pasirodyti, nes už 
brangiau moka ir 
duoda.

Paroda, tai irgi 
parinktųjų daiktų.

Be to parodoje bus kasdien pa
skaitos, pamokymai, kur galima 
bus pasimokyti, kaip žemė geriau 
dirbti, kaip iš gyvulių didesnis 
pel.ias turėti, ką naudingo yra ki
tur apšviestesni ūkininkai prasi
manę. L . • •

Neužmiršta ir pasilinksminimai 
— kasdien per parodą bus muzika 
ir teatro vakarai.'

Paroda prasidės rugsėjo mėne
sio 18 d. (nedėldienį) pirmą va
landą po piet.

Parodos Komitetas.
Paskiausieji iinia skelbia, kad 

šitos parodos nebus. Neleidus vy
riausybei vesti parodon raguočių 
gyvulių, kiaulių kr avių, paroda li
ko

Geria

pirkinius ir 
dar dovanas

punarkas, tik

Rugpiūčio 15 d. naktį Rcich- 
seligimano viešbutyje atsitiko kru
vina drama. Prieš keletą dienų 
tame viešbutyje viename kamba
ryje apsigyveno kažkoks Morozos- 
kis, 23 metų, iš Vologdos, ir kau
nietė Ona Cechovskaiti, 24 m. Tą 
dieną atėjo pas juodų kai-koks 
Ankudinovas, kurį kitkart mylė
jusi Cechovskaitė. Aąkudinovas 
šovė j Cechovskaitę ir Morozvskį. 
Pastarasis, nors pašautas* iššoko 
per langą ir ėmė įaakties pagal
bos. Tuo tarpu Ankudinovas ėmė 
piaustyti peiliu Cecbovjhdtį kolai | atidčta kitiems šųetams.

gudiško ištapyta-ir lietuvišku pa
rašas. Smuklių ir alinių daugybe. 
Todėl ir girtų šventadieniais ar 
prekydieniais netrūksta, 
daugiausiai kaimiečiai.

* Šiaip lietuviai tautiškai susipra
tę ir ant gatvės visur girdisi kalba 
lietuviška. Liaudies apšvietimas 
žymiai pakrfęs;'laikraščiai ir kny
gos vis labiau ir labiau platinasi 
tarp kaimiečių. Ir vėl geras ap
sireiškimas tarp ūkininkų, leisti 
savo vaikus mokslan. Užpernai 
įsteigta čionai gimnazija. Lietuvių 
mokinių, veik pusė, šiais metais 
visi javai užderėjo gerai ir kaip 
patįs ūkininkai sako: “neturėję nei 
kur krauti javų”.

Pramonijos ir fabrikų čia nėra, 
išskyrus, mažą ūkiškų įrankių dirb
tuvę, vadinamą “šelmių fabriką”. 
Ūkiški padargai išdirbami čia . blo
gos rųšies. Ir čionai daugiausiai 
darbininkai ne lietuviai bet vokie
čiai. Todėl daug skursta čia dar-, 
bininkų lietuvių, nes nėra ganėtino 
uždarbio, jie traukia Amerikon, 
lieka daugiausiai raiši, nesveiki 
kurių Amerikon neleido, ar toki, 
kurie neturėjo pinigų nuvažiuoti 
Amerikon; tie uždarbiauja pas ūki
ninkus ar dvaruose.

Pas ūkininkus darbininkams mo
ka: vyrams metinė alga nuo 40 
—60 rub., moteriškoms nuo 20—35 
rub. Vasaros laiku, esant laukų 
darbams, vyrams moka nuo 35— 
60 kap., o materiškoms 25—50 
kap. dienai. - Bet po tiek mokama 
tik par darbymetę, ir tai žiūrint 
koks darbas. Dvaruose, darbinin
kas kumetis par metus, su visu 
kuom apskaičius, gauna 120—150 
rub. su savo užsilaikymu per metus 
Jaigu darbininkas turi šeimyną, tai 
jo būvis labai skurdus. Diėninin- 
kų darbininkų uždarbiai dvaruose

kvoti
mus, o kuriuos gubernijos Vyre*-' 
nybėjau atmetė. 1 ’ ' t

Seinų 3-klesėje mokykloje visose! 
kietose yra po kelias liuosas vietas.: 
Norintieji dar gali įstoti. Kvotį-i 
mai bus jx> Visų Šventų ir Nau- 
' ' ' 1. X. ■

kiniai? kurie šiemet išlaikė

jųjų Metų.
• - (“Šaltinis*).'

I§ SENAPILĖS.
Senapilėje Vydūno drama vati 

dinti pavyko. Pasižymėjo Visuo- 
mis ir Mykolas. Taip-pat pavyko 
gerai gyvieji paveikslai: 1) j Kau4 
džiava Lietuvoje ir 2) Aušra, Pa-t 
dainavo: T ) i “Šėriau žirgelį” ( M^ 
Čiurlianio hami.'), 2) Lėk, saka4į 
lėli (C. Sasnausko harm.j,' 3) 
“Prapuoliau Močiute” (M Ūiurj' 
lianio) ir 4) “Užmigo žemė” (Ci 
Sasnausko). Kaip dainos pa'j«soį 
nesakysiu, nes.... pats da’naviuil

Visą įspūdį gadino publika, ku
rios r negalima buvo nutildyt: kur 
reikėjo verkti — juokėsi, kur įtini i 
kai ėmė — ten susigraudindavo. 
Mat, dauguma ateina ne vaidinimo 
pasižiūrėti, bet pašokti, ir jau ge
rokai inkaušę. Tokią mūsų vaidi
nimų tvarką būtinai reikia taisyti į 
o vienintelis būdas — rengti vaik 
dinimą skyrium nuo šokių; kitaip 
mes augščiau nepakilsim. Žinom.t,: 
mažiau pelnysime, bet.,.. dailė nė 
melžiama karvė. Prisižiūrėjau aš i 
rusų “Dailės teatrui*[Maskvoje: 
tenai stato tik po vieng veikalą, pai- 
sivėlavusių nebeįieidžia, kol ne
pasibaigs atktas, nė muzikos, nė 
šokių tenai nėra. Veikalų gi mes 
jau, turime Vidūno, Liudo Giro», 
Vaižganto, Gužučio ir kitų.

Tik nevykim dailės į kluoną, kaip 
dabar. E. Draugelis. F

(‘^Viltis”).

ISPANIJA.
Vaidai Ispanijoj valdžios su ku- 

ningija ir su Rymo" popiežium dar 
nepasibaigė, vaidai traukiasi to
liau. Skirtumas tik tame, kad dva
siški j a, jausdama savo silpnumą, 
karščiuojasi ir pyksta. Valdžia ne- 
siprešina, leidžia kuningams jai 
neprelankias demonstracijas kelti. 
Dabar popiežius prisakė sekančia
me nedeldienyj laukuose, ne bažny
čiose, laikyti mišias, kad tuom pa
kelti dvasią, sudrutinti tikinčius ir 
savon pusėn patraukti abejojančius. 
Valdžia leidžia kuningams tokias 
jai neprielankias demonstracijas 
kelti. ,

išnau-

PORTUGALIJA.

Pereitą savaitę Portugalijoj 
susekė republikonų suokalbį prieš 
karaliaus valdžią. Suokalbininkai, 
kaip užtikrina policija, buvo su
sikalbėję nudėti karalių, ir išversti 
monarchiją, o jos vietoj įvesti 
publikonišką rėdą. Tūlose vielose 
rado bombų dirbtuves ir suėmė; tū
lą suokalbininkų skaitlių. Progre- 
sistai karaliui pranešė, jog revo- 
licija neišvengiama, jaigu kara
liaus valdžia neužves krašte 
ekonomiškų reformų, nes dabar
tinėse sanlygose žmonės negali gy
venti. * i

Karalius, atidarant parlamentą, 
savo nurodymuose jau apreiškė, 
jog ministeriai paduos parlamen
tui sumanymą ekonomiškų refor
mų. Nežinia tik, ar tų reformų 
sumanymas užganėdįs gyventojus.

Apart to, randas- dar pykstasi 
su dvasiškija, kuri dabar eina 
vien su revoliucijos šalininkais 
yra monarchijos priešu.

Vilniaus lietuviai darbininkai ne
paliauna rengę gegužines. Kiek
vieną šventadienį, prašvitus saulu
tei, po maldų darbininkai lietuviai 
traukia būriais apsirinkton vieton, 
šį nedėldienį rugpiūčio 15 d. buvo 
surengta gegužinė palei Belmontą, 
augštai ant kalno, labai poetiškoj 
vietoj. Susirinko arti pusantro 
šimto jaunimo vienų darbininkų 
ir tarnaičių; tarp kurių matyt buvo 
keletas mokinių “švedu” ir net tre- 
jatas studentų. Turėjo savo mu
ziką : du griežė smuikais, vienas 
pūtė klamatą ir vienas armonika, 
pet kankliavo kankliais. Ūpas ir 
tvarka tarp besilinksminančiųjų 
byvo kuopuikiausias. Visi šoko, 
Rainavo, žaidė atsidėję, “net pušų 
šakos linko”. Nors tai buvo prastų 
darbininkų gegužinė, bet daug ko 
būtų galėję pasimokyti mūsų Vil
niaus inteligentai. Matyti buvo vi
sų atvirumas, solidariškumas, mei
lingumas, liupsybė, lygybė. Žai
dė, kaip vienos šeimynos vaikai, 
viešai ant sveiko, gryno oro Tem
stant visi linksmu būriu, dainuo
davai ’ grįžo ni’cstan kiekvienas 
patenkintas.
., Į (“Vilti*”)

met A. šovė pats sau kMtttm, bet 
kulipka atšoko nuo oaktakaulio 
atgal. Tai matydamas A. per
sipjovė sau gerklę. Nugirdę šū
vius viešbučio tarnai pašaukė po
liciją, kuri, atėjusi, ir išlaužiusi du
ris, rado A. negyvą, C buvo vos 
gyva.

Senatoriaus Garino įsakymu su
imta Vilniuje buvusis Dvinsko ka
riuomenės sandėlių užveizda atsi
statydinęs pernai generolas majo
ras Gogencovas. Atėjusieji su
imtų generolo policistai buvo labai 
mandagus: atėję, kuomet jisai dar 
miegojo, nekėlė, bet palaukė 
neatsikels. Vis dėlto suėmė 
patupdė gubernijos kalėjime.

\, (“Viltis”).

is 
t-, ir

(“Viltis*).

iki 
ir

Liepos 29 
a arklių

JAPONIJA.
‘ Niekur gal kitur, išėmus
-kolijos, tik čia be nuopelnų, valdo
nai pavaldinių nebuvo taip godo
jami kaip Japonijoj. Maskolijoj 
carą žmonės garbino, nes už ne- 
garbinimą buvo kiekvienas perse
kiojamas, caro ypata buvo šventa, jo 
norai šventi, nes už abejojimą apie 
šventumą gręsė didelis “ pavojus 
didelės bausmės. Japonijoj cieso-tsas, nes partijoj

Mas-

VOKIETIJA.
Socialistai Vokietijoj 

svarbi 
rods 
stovų 
gi j««

gana 
politiška partija; dabar 

parlamente socialistų at- 
skaitlius sumažėjo, bet vis- 
tošia svarbią rplę. šiemet 

atsibuvo vokiečių socialistų kongre-

Vilniuje labai prasiplatino skar- 
liatina. Vaikų ligonbutis Žvėryne 
kimšte prikimštas ligoniais. Kas
diena pribūna nauji ligoniai, bet 
jau nėra kur juos priimti. Sani
tarų komisija nutarė priiminėti to
kiuos- ligonius Lukiškių laikiniame 
ligonbutyje limpančioms ligoms.

(“Viltis”).

MARIJAMPOLĖS FARODA.

štai dešimčiai dienų suėjus at
sivers Mariampolės paroda. Tai 
bus pirmutinė pačių lietuvių su- 
rengta paroda.

Parodos Komitetas . dirba kiek 
galėdamas, kad paroda pasisektų, 
Bet ir šiaip visiems lietuviams, 
ypač Suvalkų gubernijos, pridera 
kiek įmanant ta paroda paremti. 
Parodos pasisekimas tai mūsų 
pasisekimas. '4

štai turime Flrodoe Kvieslį, Į 
atsiųstą Parodos Komiteto. Iš jo 
matome, kad dovanoms už geres
niuosius rodomus daiktus vienais 
pinigais yra 1300 rub., neskaitant 
medalių ir pagiriamųjų laiškų.

Kas nori piniginių pelnų, tas 
tikrai parodoj, neapsiriks, nes tie 
1300 rublių reikia juk ndalyt, ne
kalbant apie tai, kad parodoj 
galima bus brangiai savo daiktai 
parduoti.

Bet ne vien pinigai iki šiol lie
tuvius į visuomenė* dirbą kvietė. 
Keliomis dešimtimte dietų sunkaus 
bet sutartinio darbo mes esame 
jau kiek inpratnfti ir be piniginio 
užmokesnio dirbti.

Tai vis leidžia tfcėtirt, jogei pa
roda nusiseks.

Laiko jau nedaug teliko. Jei 
kas, lietuvišku būdu, ant kitų at
sidėdamas arba f patsai • neran
gumui pasiduodama^ apie tą paro
dą nesirūpmo, tegul daba skubi
nasi, ką geresnio turi, parodon iš
statyti. Tegtd nemano, 'jog nėr 
čia ko man prisidėti Ne, vyručiai! 
Ant visu rus;pratuv4l lietuvių guli 
pareiga parodos padsekimiii pagel
bėti. Reikalinga*, Ifad paroda iš-

iš vilkaS/iskio.
diena suregton 

parodon - suvedė 
61 arklį, iš jų 20 (arklių)
dvarponių. Dovanas už arklius 
išdalino šiems dvarponiams ir ūki
ninkams: 1) dvarponiui Bundžin- 
skui už vieną kumelę 85 rublius ir 
sidabro medalį ir už antrą — 35 
rublius; 2) dvarponiui Svidai už 
vieną kumelę 60 rublių ir bronzo 
medalį ir už antrą 40 rublių; 3) 
dvarponiui Strumilai už kumelę 
.50 rabi. ir pagiriamą laišką; 4) 
ūkininkui Juozui Siručiui už ku
melę 35 rub.; 5) ūkin. Juozui 
Matusevičiui už kumelę 30 rub.; 
6) ūkin. Mykolui Siručiui — 20 
rub. ir 7) ūkin. Valaičiui už er
žilą 20 rublių.

Tokiu būdu, nors dvarininkų 
arklių buvo 3 kartus mažiau, bet 
dovanų dvarininkams teko 3 kar
tus daugiau, negu ūkininkams. Be 
to, pirmiau dvarininkai pinigus do
vanoms nelabai norėdavo nei imti, 
gana būdavo medalių, bet dabar
tės pinigais jie paėmė 270 r., 2 
medaliu ir 1 laišką.

Malonu būtų, kad ateinančiais 
metais gerbiamieji ponai skirtam 
tieji ttž arklius dovanas daugiau 
atkreiptų akis į ūkininkų išaugin- 

arklhis, nes to reikalauja ša- 
nauda. Mikų Didi.

("Lietuvos Žinios”).

kus.
Kaimo Jaunimo pasilinksmini

mai. vadinami vakaruškoms, pasi- 
dėkavojant kunigams, beveik visai 
pranyko. Tik kur-nekur dar dra- 
sesniejie, suėję, pasišoka, dainuo
ja...* Vietoje vakaruškų nieko 
naujo neįsteigta. Didelis par tai 
jaunimo prisirišimas prie alaus ir 
degtinės, nors vietomis atsiranda 
jaunikaičių ir tikrų šviesos platin
tojų. Par tai, žinoma, - nyksta ir 
abelnas linksmumas gyventojų. 
Lietuviškos dainos vis girdisi re
čiau ir rečiau. Povakariais lau
kai jau neskamba maloniais meto
diškais balseliais dainuojančių lie
tuvių. Nemalonus apsireiškimas!

K. Krivaitis.

IS ROKIŠKIO.
Rokiškio lietuviai rugp. 30 <f 

rengia vakarėlį. Bus sulošta Žem
kalnio melodrama “Birutė”. Ro
kiškėnai jau senai rengiasi įprie to 
vakarėlio, jau senai daromos re
peticijos, prirengtos dekoracijos^ 
išrašyti apdarai. Žada būti dainęs, 
deklamacijos, šokiai. Vienu žo
džiu, tvakarėlis žada būti labai įdo
mus iš visti atžvilgių. [T . ' 
panorėti kuogeriausios kloties.

(“Lietuvos Žinios”). Į

Pasilieka

tus 
lies

Rugpiūčio 18 d. Žoržo viešbu
tyje apsistojo Tomsko miestelėnas

snauskime!
Tegul ūkininkai 

savo užaugintus g iresnius gyvu-
tenai

sius, daržoves, p? Sarus,* prietai
sus ir kilus naudi <us pramany-
mus.

Amatninkai š*-,prihftkite su sa-

Iš VILKAVIŠKIO,
(Nuo musų korespondento).

Vilkaviškis gyventojų turi apie 
dešimtį tūkstančių, daugiausiai žy
dų; yra lenkų ir rusų. Lietuvių 
namų savininkų ir šiaip gyventojų 
gan žymi dalis.

Yra čion Senapylės “Žagrės” 
draugijos sankrovos skyrius, pa
samdytame žydo name. ' Namas 
sankrovai neatsakantis. Ūkiški pa
dargai, trūkstant jiems vietos, ru
dy j a nuo* lietaus. Sankro
vos vedikai gan simpatiški žmo
nės, moka pritraukti pirkėjus. 
Ypač palaiko jąją kaimiečiai, ne
žiūrint didžiausios priešingos žydų 
agitacios. Mat jau lietuviai sn- 
p ra n ta reikalą palaikyti savuosius. 
Apart šitos, audiminių daiktų krau
tuvė vedasi neklogai. Daugybė 
kitų sankrovų žydų rankose.

Yra du fotografai — vienas lie
tuvis, Viltrakis, kitas žydas. Mies
tas turi paprastą Lietuvoje “lie-

Iš SUVALKŲ GUB.
Suvalkų gab. per Valstiečių ban

ką prieinamomis sąlygomis par
duodama dvarai: Seirijai, Strai- 
gilki, Krykštonis, Dsirmiški ir Ūd
rija. Parduoda mažiausiai 6 mar
gus — daugiausia 30. Perkant 
žemę, reikia įmokėti 10%> visos su
mos, už likusius pinigus mokasi 
4% per dvi rati kasmet — ilgiau
siai per 4 metus. Pirkime minėtos 
žemės pirmenybę turi bežemiai ir 
mažažemiai vietiniai gyventojau 
Smulkmenas sužinoti galima pas 
banko agentą, nuolatos gyvenantį 
Seirijų dvare, Seinų apskrityje, 
Suv. gub. Po metų, vietiniems 
gyventojams žemės viršminėtų dva
rų neišpirkus, nebegalima bus pirk- 

Kun. Tautkevičius.
(“Viltis”).

ti

Iš EIŠIŠKĖS, Lydos pav; ;
Rugpiūčio 7 d- pasimirė papras

ta Vėžonių sodžiaus mergelė Ona 
Žukf.isLytū Ji minėvna kaipo su
sipratusi tautininke lietuvė,, kari 
labiausia jautė lietuvių skriaudą 
Eišiškių parapijoje. Daug vargo 
ir rūpesnio a. a. Ona pakėlė, vi-
Eišiškių parapijoje. Daug vargo 
ir rūpesnio a. a. Ona pakėlė, vi; 
sur vaikščiodama, kaipo tos pa
rapijos delegatė, visur puldinėda
ma, kad kaip nors sugrąžinus į 
savo bažnyčią nors kiek tiek |ittū- 
višku pamaldų. Bet visi jos var
gai ir rūpesčiai niekais išėjo. J)aug 
turėjo nukentėti nuo savo kl 
ir “lenkuojančių” parapijonų.) 
lop viską metusi, užsiėmė 
mokymu lietuviškai skaityti i 
teriauti. Ne vienas lietuvisl, jai 
ilgesnį laiką pasiliks nei" 
savo tautystės, tai tik per 
Onos Žukauskytės rūpesnį.

i .(“Viltu”).

išlai- 
tame

naščiuose, jieškąs panelės aktų per- ’ siuvėjai, kalviai,- šahftiežiai ir ki-

IŠ SEINŲ.
Miesto 3-k!esėn mokyklon 

kč kvotimui 47 mokiniai: 
skaičiuje — 23 lietuviai, 17 lenkų,
2 rusu, 2 vokiečiu <r 2 žydu. Tai
gi dabar mokykloje yra 68 lietu
viai, 47 lenkai, 12 rusų,"'? žydai 
ir 2 .vokiečių, išviso 136 mokiniai.

Du pernai baigusiu tą mokyklą 
mokiniu gavo iš Peterburgo (iš 
ninisterijos) raštą, kad juodu gali 
Įstoti į Seinų kunigų seminariją. 
Mat, pernai keli mokinai išlaikė į 
seminariją kvotimus, bet guberni
jos vyresnybė neleido juos pri
imti dėl jų neva mažo mokslo. Du 
š jų pernai gi pasiskundė Pcter- 
mrgan, o dabar gavo prielankų 
itsakyn,ą. ir bus seminarijon pri
imtu. Vienas iš jų lenkas, įeitas 
puslenkis. Lietuviai patingėjo ar 
pabijojo skundą paduoti.

S r

IŠ SVOLKIENŲ.
(Kaun. pav.) ’

Rugp. 6 d. s. sk. vakare kuo 
gaisras. Akimnirksnyje .supleškėjo 
šešetas triobėsiu. Spėjama, buk 
pypkelė paliko -žmonės ant žiemos 
be pastogių ir duonos.

Svolkieniuose kaip ir kituose Lie
tuvos sodžiuose, ligSiol nebuvo jo
kių įrankių Ugnei gesinti, ir atsi
tikus nelaimei,'žmonelial susipiečia 
kuoposna ir patįs nežino ko grieb
tis. Kad ne kitų sodžių žmonės 
ir sodnai, tai, be abejones, butų vi
sas sodžius išdegęs. Medžiai ne
davė gaisrui platintis.

Vertėtų mnsų sodžių jaunimui 
pasimokyti, kaip gaisrui ištikus 
gelbėtis nors su tais įrąįnkiais, ko- 
ne po ranka randas. EI. 

(“Lietuvos Ūkininkas”).

J§ PALANGOS



IMTUVĄ

asmenų. Kadangi Palanga atstu 
nuo geležinkelio per 74 verstus, 
tai per tą laiką viskas dvigubai pa- 
reikalinga Palangą suvienyti su 
brangsta. Kad to nebūtų, šios va
saros svečiai nutarė, kad būtinai 
Liepoj ūmi, pravedus geležinkelį, ir 
nutarė rašyti prašymus, kad vei
kiau tai padarytų.

Geležinkelis čia, žinoma, būtų 
naudinga, nes pakeltų visą pajūrį 
nuo Palangos ligi Liepoj aus. Ši
sai sumanymas jau nebenaujas.

• 1909 m. Burkevičius iš Liepojaus 
su inžinieriais ir vietą per miškus 
matavo, bet nieko iš to neišėjo 
Kaip girdėti; iš šio sumanymo nie
ko niebus.

Dar turiu pridurt, kad žiemą 
šiais metais buvo nutarę pravesti 
plentą nuo Liepojaus lig Bematų 
karčiarnos (apie 14 ver.), bet ir 
tas nutarimas pasiliko nutarimu.

. (“Šaltinis”).

IŠ KALVARIJOS.;
Retai kuris Lietuvos miestelis 

turi tiek, kiek mūsiškis, svietiško
sios augštuosius mokslus baigusios 
inteligentijos (du daktaru, vieną 
veterinarą, vieną inžinierių), tik 
gaila, kad jiems nieks daugiau ne
rūpi, kaip tik ypatiškas išganymas. 

(“Lietuvos Žinios”).

Iš BETYGALOS, Raseinių pav.
Rugpiūčio 1 d. čia buvo gie-

jorių gegužinė.;
Buvo pažadėta daug: prakalbos, 

deklamacija, dkinos, dvi komediji 
suvaidinti ir šiaip visokį pasilink
sminimai. Tuo tarpu suvaidino 
vos vieną Vaišganto komediją 
“Tiktai niekam nesakyk”. Vaidi
no neperpuikiai. Rolių mažne 
nieks nežinojo: vienas ant stalo 
knygutę pasidėjęs skaitė, kitas po 
Stalu knygutę turėdamas ir akių 
nepakeldamas skaitė. Gestų jokių. 
Užtai savų žodžių dėjo nemaža, 
dažnai mainydami net ir komedijos 
turinį. Žadėtų prakalbų visai ne
buvo. Kas tai buvo pradėjęs ką 
tai apie degtinės kenksmingumą iš 
knygutės skaityti, bet ant nelaimės 
išdegė lempoj žibalas ir skaitymas 
liko pertrauktas. Žadėtų eilių ir
gi nebūtų buvę, jeigu nebūtų atsi
radę eiliuotojų iš publikos. Cho
ras dainavo nepuikiai: kiekvienas 

' rėkė, kiek, gerklė išneša.
Tvarkos taip-pat nebuvo: bilie

tus pradėjo pardavinėti vos 8 vai* 
ir norintieji juos nusipirkti neži
nojo kur kreiptis ir sėdėti vietos 
nebuvo sutvarkytos.

Taigi, nors sodžiaus jaunimo ir 
nemaža buvo prisirinkę, bet visur 
buvo girdėtis murmėjimas: “Be- 
reikalo, sakė, laiką sugaišinau. Bū
tume namie padarę vakarušką, bū
tų daug linksmiau buvę”.

Gaila, kad gegužinė taip blogai 
pasisekė. Negaliu užtylėti ir pub
likos elgimosi: vaidinant ir dek- 
lemuojant, ji rėkė, juokės, kaip kas 
išmanė. Labai tai negražu.

(“Lietuvos Žinios”).

žai kuri nemoka skaityti ir rašy
ti; jos moka daug visokių lietu
viškų tautiškų ir istoriškų dainelių; 
neužmiršta nei bažnyčios. Ank
sčiausia, tik po Adynių, jau išgirsi 
mergaičių balsą, pradedant rožan
čių giedoti; vyrai ateina baigiant 
rožančių arba ant sumos, bet apsi
einama ir be jų. Kai-kurios turi 
tokius balsus, kad puikiausiai vy
rišku balsu atgieda antifonas, ne
retai ir “Šventas Dieve”. Be to 
yra ir lotyniškas choras, kurs jau 
neblogai gieda, .moka 2 mišias 4 
bal?., 1 m. 3 b. 1—2 b. ir viena 
pradėta mokyties 4 balsais; gieda 
2 mišparus 4 bals, ir keletą offer- 
torijų 4 b. ir vieną 2 b. Gerb. 
mūsų klebonas kun. Rakštis prie
lankus chorui, pažįsta ir mėgsta 
giedojimą; taigi tikimės, kad ilgai
niui choras labiau sustiprės. Dva
siški vadovai abu lietuviai.

Miestelis apgyventas vien žydų 
ir miestelėnų lenkų; 3 sankrovos 
katalikų, viena vartotojų draugi
jos sankrova, o likusios visos ir 
prekyba žydų rankose. Einant per 
Žaslių didžiąją gatvę, pirmiausia 
krinta į akis iškabos: “čia geras 
alus Šopeną, čia Engelmano, čia 
Restoranas, čia monopolinė”; taip 
priskaityti jų lig 20. Nors mūsų 
kunigėliai nuolat šaukia bažnyčioje, 
išguldinėdami girtuoklystės kenk
smingumą ir sutikę girtą pabara, 
vis dėlto kas šventadienis ir tur
gaus diena aludės, restoranas ir 
monopolinė pilni. Jau apie 5—6 
vai. po pietų galima pamatyti ir 
išgirsti girtų biaurius žodžius. La
biausia nemalonų įspūdį daro, kad 
ir moters kartu padeda vyrams. 
Keletą kartų teko matyti,'kaip mo
teris eina girta su vyru namo, o 
vaikeliai turisi už sijono iš abiejų 
pusių įsikybę, juokiasi ir šokinė
ja, o parėję namo, savo draugams 
giriasi, kad šiandien “ot, smagu: 
mama su tėte gėrė ir man davė”.

Tokie vaikeliai, paūgėję, jau pa
tįs randa karčiamą ir monopolinę, 
o paskui prisigėrę mušasi. Labai 
dažnai pamatysi prie felčerio namų 
stovintį jauną . berniuką aprišta 
galva; paklausk felčerio, koks li
gonis? Atsakys, susimušė ir per
skėlė galvą. O kiek papuola visai 
nekaltiems žmonelėms, nes girtas 
nėkados nepraeis neužkabinęs žmo
gaus. Rugpiūčio 1 d. žmogus iš 
Tulpūnų s. sėdėjo alinėje. Atė
jo gauja girtų bernų iš Ščiukiškių 
dv. ir sudaužė jam galvą. Nors 
nekaltai jį sudaužė, bet jis kaltas, 
kad nesėdėjo namie, bet alinėje, 
kad būtų namie sėdėjęs, būt galvą 
sveiką turėjęs. J.

Rugp. 7 d. vaikinas iš Pupta- 
kiemio Z. ir kitas vaikinas iš Mi- 
gučionių B. grįždama inkaašę iš 
vakaruškų, susitiko ir susimušė; 
pirmasis Z. movė peiliu antrajam 
B. į šoną ir į ranką; tas puolė ant 
žemės pusgyvis; kiti sužeistojo 
draugai pergabeno jį namo, o pas
kui tėvai nuvežė jį Vilniun ligon- 
butin, o Z. ant rytojaus policija 
areštavo ir pasodino kelėjiman. 
štai ir vaisiai tų gražių iškabų.

. (“Viltis”).

“Žemaičių” vyskupiją! Tokia pa
maldų tvarka baigia nutautinti ir 
likučius lietuvių.' šiemet, sakysi
me, lenkiškos katėk izacijos, girdė
jome, klausę 154 vaikučiai, o lie
tuviškos iš anų penkių sodžių vos 
beatsirado — 13. Kitaip ir būti 
negali. Visur ir nuolat girdėdami 
vieną tik lenkų kalbą, tamsus pro
tai susidaro nuomonę, buk lenkų 
kalba kur-kas geresnė, švelnesnė, 
malonesnė ir.... “poniška”; na, 
jaunimas ir griebiasi “poniškos” 
kalbos, kaip griebiasi “poniškų” 
drabužių.
. Dabar lenkystę smarkiai remia 
dvarai ir dvareliai. Pažymėtina 
šlapaberžio dvarininkė p. Kvintie- 
nė. Ji su savo samdininkais lietu
viais kitaip nekalba, kaip tik len
kiškai. (Aplink jos dvarą visi so
diečiai lietuviai). Agronomus, tar
nus, vežėjus gabenasi iš Lenkijos. 
Negalėdama savo koplyčion įvesti 
lenkų kalbos, dažnai kviečiasi vil
niškius kunigus, kurie, čia laiky
dami pamaldas, gieda lenkiškai; 
na, ir vargonininkas, žinoma, per 
mišias turi giedoti lenkiškai. Pri
trūkę kantrybės, šlapaberž iečiai 
pradėjo per mišias visa bažnytėle 
savaip giedoti.

Draugijų Dotnavos parapijoje 
jokių, nėra, nes lietuvis veikėjas 
turi čia darbuoties pašėlusiai sun
kiomis aplinkybėmis. Gal jos ka
da nors atsimainys, gal patįs lie
tuviai susipras, ims indirvonėju- 
sius savo dvasios laukus plėšti; tai 
da ir

Hl PRŪSŲ LIETUVOS.

tyi^ąs. Vidaus dalykų ministeris 
idt^ido paaiškinimą, kad tuose

būtų ypatingai atkreikai
piaj^a A^įs į kalbą. Landrųtaihs 
yra .paliepta daboti, kad surašy
toji teisingai išpildytų skyrių, ka- 
męjjklaų^ama apie kalbą ir, kur 
reikalinga, kad būtų išnaujo ap
klausiamu . “N. Liet. Ceitunga” 
ragina, kad lietuviai būtinai užsi
rašytų lietuviais.

R Kaiseris Vilius neužilgo at
važiuosiąs, j Nemunynas elnių me- 
džiatų.

geidžiami vaisiai pasirodys. 
(“Viltis”).

IŠ RYGOS.

Latvių pramonininkų * 
mų savininkų draugija

ti Įvairiose vietose lietuviai ku- 
ningai įžėgnoja lietuvius pirmkar- 
čius. “N. Liet. Ceitunga” džiau
gias, kad kūdykiai prie tokios pro
gos neišsižada savo motynos kal
bos. “Kaip vien silpnai pasiduo
dant kokiai prievartai ir veikiai 
randas įpratimas į vokiečių būdą 
ir kalbą, o tikt mažumą pasisten
giant, .ir pasiliekant prie to, kas 
šveijta pareiga, būtent tėvų kalbą 
garbėj laikyti, tuoj žmogus kitoks, 
tvirtesnio ir garbingesnio noro. 
Tuomet dings ir visi lietuvių pa
peikimai iš vokiečių, pusės. Nesą 
kad męs save visuomet garbingais 
pasirodysime, kiti būtinai mus tu
rės garbėj laikyti, o pirmas žing
snis į garbę yra iškėlimas savo 
tėvų, jų kalbos, trumpai sakant: 
“savo kilmes”.

na- 
pa- 

duoda vidaus reikalų ministe
rijai skundą ant Rygos telefonų 
draugijos, kuri vis dar nenori pri
pažinti teisių latvių kalbai, nors 
kituose Pabaltijos krašto miestuo
se telefonistės kalba latviškai ir 
abonentų sąrašas išspauzdinta tri
mis vietinėmis kalbomis. Rygoje 
telefono abonentų yra bent ketvir
tadalis latvių ir uždraudimas tele
fonistėms kalbėti per telefoną lat
viškai kenkia pramonei. Te
lefonistės gi tuo tarpu beveik visos 
moka latviškai, bet joms užginta, 
kalbėti dėlei.... politikos. Latvių 
skundą palaiko-ir kitos vietinės 
draugijos.

("Rygos Garsas”). .

IŠ. UTENOS.
Jau baigiama statyti liaudies na

mas. Žmonės, šventadieniais žiū
rėdami į namą, negali atsidžiaugti. 
Bet gi ir yra kuo džiaugties: ne
senai pradėjus dirbti, per kun. 
Švargždžio darbštumą, jau ant 
Aniolų Sargų bus vieta vaidinimui. 
Iki šiam laikui uteniškiams su va- 

* karais būdavo tikras vargas. Jei 
norėdavo ką nors vaidinti, reikė
davo prašyties ar į “kanceleriją”, 
ar į mokyklą; be to reikėdavo dar 
sieną ardyii, o tai nepigiai atsi
eidavo; patogesnės gi vietos ne- 

.buvo. Taigi koresp. Žolynas ap
siriko, rašydamas, jog neverta pa
siduoti Vyžuoniškiams, nereikia 
mums laukti, kolei bus pastatytas 
namas ir tt. Viskas būtų gerai, 

"kad tik kun. Švagždys ir toliaus 
pasiliktų Utenoj, jis pasistengtų, 
kad žmonės mokėtų naudoties liau
dies namais.

‘ (“Viltis”). .

IŠ TAURAGĖS.
Pakilusi Jūros upė runešė, pa

griebusi nuo krantų labai daug 
medžio, varomojo Prūsijon. Per 
tai daug nukentėjo vietiniai miškų 
vertelgos. Ypač daug nuostolių 
turįs p. Pilinas.

(“Viltis”).

IŠ ŽAISLIŲ, Trakų pav.
Žaisliai stovi labai puikioje vie

toje tarp 3 ežerų, arti stoties, ant 
augšto kalno stovi puiki nauja ply
tų bažnyčia: vidus puikiai ištep
tas; pamaldos bažnyčioje atsilaiko 
pakarčiui lietuviškai ir lenkiškai, 
nors lietuvių 3 dalįs, o lenkų tik 
viena. Parapija susideda iš 

* - 9000 su viršum dūšių. Žmonės 
apskritai kultūroje labai žemai sto
vi; tautiškai susipratusios tik mer
gaitės; vyrai visai mažai, o dar 
menkiau jaunieji. Mergaitės be
veik visos yra "Tretininkės”, o 
perdėtinę turi lenkę; tai truputį

IŠ DOTNAVOS, Kauno pav.
Dotnavos parapija — labiausia 

sulenkėjęs Lietuvos kampelis. Len
kams jau yra čia kuo pasidžiaugti: 
kaip dvaruose, taip bažnyčioje, kle
bonijoje ir net kaimuose viešpa
tauja lenkų kalba. Sulenkinti dot- 
naviečius labai padėjo kitąkart čia 
buvęs vienuolynas. Jis turėjo čia 
savo mokyklas, švietė, vadinasi, 
apylinkę lenkų kalba. Vienas se
nelis kunigas dar atmena, kaip jam 
tebeklerikaujant, dar kuone viskas 
būdavę bažnyčioje atliekama lietu
viškai. Šiandieną bepaliko vienat- 
vienas lietuviškas pamokslėlis, ir 
tasai sakomas tik po kartą per visą 
mėnesį. Nekiek jis bepadeda, nes 
ir per tą pamokslą kalbėtojas girdi 
“lenkių” pasityčiojimą: “sako — 
pasako, sako — pasako”. Kad 
nors gi tą sekmadienį, kada sa
koma lietuviškai, būtų ir giedama 
lietuviškai; dabar gi viskas gieda
ma lenkiškai; net ir pamokslą pa
baigus, kųpigas turi užtraukti 
“Anioi Pariski”, o ne “Aniolas 
Dievo”. O lietuviškai tebekalban
čių Dotnavos parapijoje yra dar 
ištisi penki sodžiai: Šlapaberžio, 
Vendzgalio, Vaidotonių, Rumėnos 
ir Kūtiškio. Kad tokia tvarka 
būtų Vilniaus vyskupijoje, nesis
tebėtume; bet Dotaava pridera j

SUV. AMER. VALST. MINISTERIJA.
Po ilgų vakacijų Suv. Amerikos Valstijų ministerija susirinko Vashingtonų ir 

Paveikslėlis parodo susirinkusius ministerius draug su prezidentu Taftų.

|| Tilžėje Lietuviškas Dragūnų 
Regimentas yra viens seniausiųjų 
vokiškos kariumcnės regimentų.

|| Ankstyba žiema, šleizingės 
kalnuose pradėjo snigti, užtraukė 
žiema.

i* •* 'b. ■
|| Frehestadte vienas įkvateruotas 

kareivis bj^uriar pasielgė. Jis ma
nėsi per prastą valgį gaunąs ir 
atsikeršym^ų, nuėjęs į ganyklas, 
trims karvęms s fenilu nukando. 
Tas įJalamutas tapęs suimtas.

1 Liet Ceit”)

populistai .t...............  50292
išviso ................  13.964.518.

šiais metais republikonai viršy
jo demokratus 861.459 balsais. 
1904 mėtau.

Republikonai ........... 7.628.834
demokratai . .............. 5.084.491
prohibitioništai........... 259257
socialistai ............  i.. 402.460
soc. darb. partija .. 32.724

..populistai ..................... 114.753
išviso ................... 13.523.519.

šiais metais republikonai viršy
jo demokratus net 2.544343 
balsais. 
190& metais.

Republikonai 
demokratai .. 
prohibitioništai

PERSIJOS KUNINGAIKŠTYTĖ 
MOKINAS AMERIKOJE.

Cooke publiškoje mokykloje šią 
žiemą mokinsis Persijos kunin- 
gaikštytė Serf Eddin Khan, tu
rinti 12 metų amžiaus, draug su 
ja mokinsis Mozaffer Eddin Khan, 
15 metų ir Mohammed Ameen 
Khan 16 metų. Juos visus at
siuntė Persijos valdžia į Ameriką 

I mokintus.

IS AMERIKOS.

kiaušinių, šaldyklose juos laiko I 
leisti pardavinėti tąsyk, kada

kad 
1

bus mažiau«j kada kainos pasikels.
I ' <

NUŠOVĖ SAVO SVAJjNĮ. i

Syracuse, N. F. Lavvrence pa-
vietyj gyvenantis jClifford I*dd 
girioj nušovė savo svainj 
Plumb. Mat šovė jas irs 
tai stirna. i

įerziną 
, kad

LIETUVIAI PETERBURGE.

Peterburgo lietuviai, kaip inte
ligentai, taip ir darbininkai, ne
gali pasigirti tautiniu susipratimu. 
Nors Peterburge ir daug yra lietu
vių, bet lietuviškus laikraščius ma
žai kas teskaito. Vieni jų teisinasi, 
nesuprantą “pramanytosios” laik
raščių kalbos, todėl skaitą rusiš
kus, kiti vėl skundžiasi laikraščių 
brangumu. Bet man rodos, kad 
čia ypač kaltas tautinis Peterburgo 
lietuvių nesusipratimas. Tautiškai 
susipratęs lietuvis nesibijo laikraš
čio brangumo (ištikrųjų musų laik
raščiai nėra brangus), nei kalbos 
nesupratimo, nes jis viską pergali 
ir skaito.

Pažįstu daugelį Peterburgo lie
tuvių inteligentų — tarp jų yra ir 
lietuvių draugijų valdybų nariai ir 
pirmininkai, — kurie namie su 
vaikais jau išimtinai lenkiškai kal
ba. Kad maišytoje šeimynoje taip 
yra — na, tai šiaip ne taip, bet 
kad tėvas ir motina — abudu gry
nu lietuviu — kalba su vaikais 
tik lenkiškai, tai jau tiesiog nedo
vanotina. Patįs nesenai lenkiškai 
pramokę, jau niekina gimtąją lie
tuvišką kalbą. Gėda tokiems in
teligentams 1

Lietuvių darbininkų kalba labai 
sudarkyta svetimų kalbų žodžiais. 
Dažnai galima užgirsti vartojant 
tokius žodžius, kaip — časai (laik
rodis), ačkai (akiniai), žalavania 
(alga) ir t t

Lietuviškų laikraščių per sa
vaitę pareina pardavinėtojams 
štai kiek: “Vilties” — 40 egz, 

.“R. Garso” — 40 egz., “L. Žinių” 
20 egz., “L. Uk.” 20 egz., “Vien.” 
30 egz., “šalt.” 15 egz., "Visuo
menės” ir “Garnio” po 10 egz. per 
mėnesį. Bet reikia žinoti, kad iš 
šitų numerių daug lieka dar ne- 
išparduetų.

Peterburge labai reikalingas kny
gynėlis, kuriame galėtų gauti lie
tuviai knygų pasiskaityti .Dabar 
čia sunku gauti lietuviškų knygų 
netiktai pasiskaityti, bet ir nusi
pirkti nėra kur.

Į esančias lietuvių draugijas dar
bininkai rašyties nenori, nes mo
kestis didelis, o naudos jokios, ka
dangi blogai draugijos vedamos.

(“Rygos Garsas”).

AMERIKA «E ATEIVIŲ 
’ GALI APSIEITI.

Iš paskutinio gyventojų suskai- 
tymo pasirodė, jog Jungtinių 
Valstijų gyventojų yra ateiviai ir 
tik % čia gimisių. Taigi ateiviai 
svarbiausius .atlieka darbus. Nors 
yra Amerikoj neužkenčianti atei
vių, bet * protingesniejie žiūri į 
ateitį giliąu:- tie su nusiminimu 
klausia, kas bus su Amerika, kada 
ateiviąi paliaus keliavę I Darbas 
bus brangus, fabrikai sustos, nes 
nebus ganėtinai darbininkų, Ame
rika negalės pramonėj su tirštai 
apgyventais kraštais konkuoruoti.

NE-

IR VĖL PRIGAVYSTĖS.

Sfokane, Vash. Laikraštis 
“Chronięle” praneša, buk aikštėn 
išėjo naji skandalai su viešos že
mės plotais Alaskoj. Vidaus mi
nisteris Bajlingrr, kaip mano, už
siims .tirinėjimu* tų prigavysčių. 
Bet Amerikos ūkėsų daugumas ne
tiki šitam minįsteriui, nes jam 
užmetama daug peiktinių daiktų.

KIEK JVĄJRIOS PARTIJOS 
PADUODAVO BALSŲ, REN
KANT SŪV. AMER. VALST. 

PREZIDENTUS.

1892 metais. 11
Republikonai padavė už savo kan- 

didatą ^isų ........... 5.190.802
demokratai ••••••». 5.554.414 
populistai .VI..... 1.027.329 
prohibitionisbli ..... 271.058

ršvisdr1..!^........... 12.043.603
Taigi M892metais demokratų 

balsų buifo d^Hgiaus, negu kitų; 
republikotftts Uėmokratai' viršyjo 
363.612 HMsaiš^ 
1896 mehrij1. 1
Republikorfai padavė už savo kan

didatą (’McMnlėy) balsų......
7.035.638 

.. 6.467.946 
... 131.528 
.. 141.676

36.454 
. 13313.243.
republikonai 

567.692 bal-

r U’.obou[

'■ demokratei 
national-dertiokr.'.. 
prohibitioništai ... 
soc. darbin. ftartija 

išviso
šiais metais jau 

viršyjo demokratus 
sais.
1900 Mctmz.

Repubublikonai ... 
demokratai ...........
prohibitioništai ... 
socialistai ........

f- soc. darb. partija

7219.530
6.358.071

209.166
' 94768

UitU

7.679.006 
6.409.106 

252383 
420.820

soc darb. partija ... 13.825
populistai ......... 83.562
neprigulmiugi ...... 83.562

išviso .......... 14.887.133.
šitais metais republikonų vir- 

šyjimas truputį sumažėjo, bet vis
gi jie viršyjo demokratus 1.269.- 
900 balsais.
Iš paduotų skaitlinių matyt, kad 

(įemokratų, partija nuo 1896 me
tų nupuolė ir ikišiol nepasikėlė. 
Galima manyt, kad ir sekančiais 
pfezidento rinkimais 1912 metais 
prezidentu bus išrinktas republi
konų kandidatas. Klausimas tik 
bus tame, kur nusvirs taip vadina
mi insurgentai, t. y., pažangesnė 
dalis kaip republikonų taip demok
ratų partijos.

INDIJONŲ SKAIČIUS 
... AMERIKOJE.

Indi jonų, pirmutinių jų Amerikos 
gyventojų, Amerikoje labai mažai 
belikę. 1900 metais buvo 270.544 
žmogysčių, o 1909 metais buvo 
300.121, taigi per 9 metus pasidau
gino 29.577. Pirmiaus jų skai
čius gana greit ėjo mažyn, dabar - 
gi jau dauginas, taigi galima ma
nyt, kad indi jonai Amerikoje visai 
neišnyks. Daugiausia indijonų gy
vena šiose valstijose: Oklahotpa 
(117.370), Arizona (37.209), 
South Dakota (20.171), Califor- 
nia (19.1788) New Mexico (18.- 
627), Wisconsin (11.020), Mon
tana (10.426), Minnesota . (10.- 
008); visose kitose valstijose gy
vena indijonų mažiau kai 10 tūk
stančių. Indijonams valdžios pa
vestos žemės 1909 metais visoje 
Amerikoje buvo 49.566.047 akrai, 
arba 77.446 ketvirtainės mylios.

“PARSIDUODA Iš LICITACI- 
JOS MERGAITĖ IR BER

NIUKAS”.

Tokį apgarsinimą buvo pada
vęs į laikraščius Pittsburgo bap
tistų pastorius T. G. Boord. To
liaus apgarsinimas sakėų “Licita- 
cija šį vakarą. Žemi aus pasira
šęs nori parduot iš publiškos li- 

js_ citacijos savo du vaiku, čia ap
rašomu: berniukas. 7 .metų am
žiaus, gerai sudėtas, sveriąs 45 
svarus, sveiko kūno ir proto. Mo
kykloj dar nebuvęs, bet galėtų būt 
geras laikraščių pardavėjas ir į 
tris metas galėtų uždirbt nemaža 
piningų. — Mergaitė, 10 metų am
žiaus, tamsiaplaukė, sveria 53 sva
rus. Keturis metus ėjo į mokyklą. 
Gali dirbti namų darbą: siūti, vir
ti, plauti indus ir tt Visai tinka
ma prie vaikų. Galėtų būt gera 
namų užveizėtoja į .kokius šešis 
metus. — Išlygos bus išaiškintos 
prieš prasidėsiant licitacijai. Pir- 
kikas privalo būt doras žmogus”.

Į paskirtą laiką susirinko dau
gybė žmonių. Išėjęs su dviem 

i vaikais pastorius pradėjo aiškinti, 
i kad jis turįs penkis vaikus ir ne- 
! galįs jų išpenėti, taigi parduodąs 
» du, kad per tai užlaikius likusiuos
* tris. Susirinkusi minia pradėjo 
1 keikt ir koliot pastorių visokiais
■ žodžiais už tokį nežmonišką norą,
* kaikurie ir su kumščiais ant jo 
i šoko. Pastorius buvo priverstas
■ atsisakyti išpildyti savo užmany- 
i mą. — Vėliaus jis pagarsino, kad 
> jis tai buvo padaręs tik dėl juoko,
■ vienok žmonės jam nepatikėjo ir
■ laiko paniekoj.

' GĄZDINA SAVO A^KAL-

VAIKIUKAS IŠRADO
ŽIURKES GAUDYTI. ‘

Tūlo farmerio sūnus Iowa valst. 
žaidė kieme su pradaužta bonka 
nuo vuogų. Bonką jis inkasė į 
žemę iki vietai, kur buvo pra
daužta, inkasęs įmetė kukuruzos 

I galvelę, uždengė lentute ir užslė- 
DĄUGIAUS MOTERŲ j gė akmeniu. Praėjus dvejetui die- 

NEGU VYRŲ.

tarpu, kai daugelyje šalių 
yra daugiau negu vyrų

AMERIKOJ TIK PAS NEGRUS 
YRA

Tuo 
moterų 
Amerikoje yra atžagariai: čia mo
terų yra mažiau. .Vyrų Ameri
koj išviso yra 39.059242, o mo
terų 37.244.145. Gimusių Ame
rikoj vyrų yrą 28.803.188, o mo
terų 27.937.551, gimusių svetur 
baltaveidžių vyrų 5.545.819, o mo
terų 4.704230; chinų vyrų 11 L* 
054, o moterų; tik 7.996, tokiu 
būdu viena chinė išpuola ant ko
kios , 14 chinų, taip-gi bėda ir ja
ponams : jų vyrų yra Amerikoj 
171.400, o moterų 14.600, taigi pen
kiems japonams išpuola vos po vie
ną japonę. Mat, chinų ir ja
ponų moterims įvažiavimas Ame
rikon rya draudžiamas. Tik iš Ha- 
waii moteris leidžia ir ten japonių 
yra 13.603. — Amerikoje tik pas 
negrus yra daugiaus moterų, negu 
vyrų: vyrų yra 4.393.221, mote
rų - 4.447.568.

KAIP

nų, tėvas, vaikščiodamas kieme, pa
matė inkastą bonką ir pažiūrėjo, 
kas ten yra, O-gi ten būta net 
devynių žiurkių, {lindusios, mat, 
per pradaužtą vietą, išlysti nebe
galėjo: pagal lygų stiklą sunku 
pasikelt, šituos sląstus žiurkėms 
gaudyti farmeris vartojo ir toliaus 
ir kasdien rasdavo bent po kelias 
žiurkes.

♦ CIGARETAI IR TABAKAS 
PABRANGO.

Dėl didesnių ant cigaretų ir.jta- 
bako mokesčių, rūkytojai gaus ma
žiau: pakeliuose, kuriuos pardavi
nėjo už 10c. 20, bus tik 15 ci
garetų; pakeliuose, kuriuose buvo 
iki šiol 10 cigaretų, bus tik 8.

NELEIDŽIA KIAUŠINIŲ.
OmaAa, Nebe. Cionykščiose šal

t: stojus.
, Colo.

-jpagarsėjęs! ’
Viename

Amerikos 
vidaus ministeris Ballinger

Denvery 
sirinkime

su-

šsi-
tarė , jog pasitraukęs nuo vietos, 
jis pagarsinsiąs purvus 
ko gyveni ................... .
Gal pasin 
bet ir katilas yra suodin 
nisteris mano, jog dėlto

tų, kurie jį
•s, jog ne t

priv; itiš-

nu

palaikytų ir tų privatiš|o gyn i 
mo ptirVų išvilk „ 
pagazdinimai priešų, jaigu ir

tti’negalėtų. Kataif 
in

PROTINA 
Toledo,

įAS PRISAKYMAS.

Qhio. čionykštis mies-

iš jų bus nuo vie- 
jaigu drįstų kam

jog kiekvkn
tos prašalini
nors neleisti laikyti prakalbų, vis 
tiek kokio turinio tos prakalbos ne
būtų it su kokiu mieriu keno pa
rengtos. Į j 4

PhiladelĮ'hia, Pa. Suėmė čia 
12 saldumynų dirbėjų, nes jų iš
dirbiniai nętinka žmonėms: juo
se yra visoki nešvarumai ir nuo
dai, paveik įlan sierinė rūgštis.

=====—4=
1$ DARBO L4UKO.

f St. Lonts, Mo. Darini čia kad 
dar vis neeina teip, 
metai atgal.

ir kruta, bet 
kaip ėjo kėli

f Perei savaitę Jungtiniuose 
valsčiuose buvo 190 nu sibank ruti
niniai, arba mažiau nqu už per ei
tą. Pernai tą pačią savaitę nu- 
sibankrutinusių buvo 71 daugiau.

f Jcfferson City, Mo.
darbo federacija vienbs Iriai huta- 
rė neremti “prohibicijor izmo’* nes 
tas išnaikytų visą pramonės šaką ir 
atimtų duoną mažiausiai 200000 
žmonių. ,1 i •

Valstijos

M

Kansas. City, M o. ; (oooo ang
liakasių . valstijose Mi^ourl, Kan
sas, Arkansas ir Oklahoma sugrį
žo darban. Kontraktąi padaryti 
dviem metams. Straikai čia trau
kėsi penkiš mėnesius.

Sedalia, Mo. Sustreikavo ka
rilionai ir bliakoriai Missouri pa
či f ic gelžkęlio. Tuomi jie nori pa
radyti savo pritarimą streikuo
jantiems nuo aa d. gegužio ma- 
šinistams.

,J.afayette, Ind. Fofografistams



LIETUVIAI AMERIKOJ.
Oi■a SSS!SHSBSSSSH 

kraštais. Paveizdan, iš Danijos 
už vienus metus išvežama į sve- 
imus • kraštus J; prekių vertės 

:i165.341.Q00, tame skaičiuje*.išve
žamą į Ameriką už $6641.000. O 
įvežama Danijon prekių kasmet 
už $190.711.000, tarne skaičiuje 
iŠ Amerikos už $30260.000. Ne 
per toli nuo Danijos, yra atsilikm 
si Norvegija, ji išsiunčia į kitas 
alis savo prekių . per - metus -už. 
64.341.000, o gauna iš kitur, už 
>100.803.000. Naujoji' Zelandija'' 

kad ir neturi net viso milo jono Į 
gyventojų, prekybą ’ veda didelę :j 
iš N. Zelandijos išvežama į Tne-J, 
tus prekių už $77.351.000, o įve
žama už $85.024.000.

Kokią prekybą veda Lietuva su* 
kitais kraštais, sunkti tikrai žinoti.; 
Šioki-toki prekyba visgi yra, bet be 
abejonės ne toki, kaip kad Dani
jos arba Naujosios Zelandijos. 
Iki tokiai prekybai dar ilga laukus.; 
Kasžin ar veda Lietuva tokią pre
kybą, kaip nuskurusi Serbija, kuri 
išveža kitur savo prekių per me
tus už $15.006.000, o gauna iš 
kitur už $14.212.000. Tačiaus ga
lima neatėjot, kad, jaigu Lietuva 
įgytų nors kokią autonomiją, ji 
labai greit pasikeltų. Užsimezgan- 
tįs dabar Lietuvoje ūkio būreliai 
labai daug lemia Lietuuąi. Juose 
Lietuvos ateitis, nes jau pUs pri
gimimas skyrė Lietuvai būti' ūkio 
šalim. Ir jau dabar ūkis Lietu
voje yra daug geresnis, negu, pa
veizdan, Galicijoj, Slovakijoj, dau- 
ęelyj Rosijos vietų ir kitur. Su 
laiku jis gali pasikelti iki Danijos 
laipsnio, nes juk Danijos žemė 
nėra geresnė už Lietuvos žemę.

— platinti tarpe lietųjų >pšvietą.ll 
Ir šitą ji atlieka: šelpdama atski-

manoma įkurti, jai ne sąjungą.' 
kurios valdžia neleidžia, tai bent 
kokią nors draugiją. Esąs gi
męs sumanymas Įkurti laikraštį, 
pašvęsta moterų reikalams. Laik
raščio įvikinimas, anot G. P., pri
gulėsiąs nuo to kiek susipratusių 
moterų pritars jam ir paskubės jį 
remti darbu ir žodžiu. — Bene 
vertėtų Lietuvos moterims susiži
noti su ponia Viskoškiene, kuri 
jau apskelbė neuzilgio išleisiant 
moterų laikraštį. —

IŠ EAST CHICAGO, IND.
Lietuvių yra čia apie 300. Nuo 

Stanislavo 
Dr-ja. Narių turi 35, o piningų 
$600, tik tarp narių veiklumo 

kurie su 
apkvaitusiu protu ateina į susi
rinkimą. Negalima nei užsiminti, 
kad draugija parengtų kokį susi
rinkimą su prakalboms. Dabar 
buvo parengta balius 10 d. rug
sėjo. Lietuvių prisirinko pilna 
svetainė, visi buvo su kepurėms, 
nes nebuvo kur jas padėti; einan
tis šokt, turėjo kepurę nusiimti ir 
rankoj laikyti. Paskui užgimė 
peštynės ir suraminimui peštukų 
reikėjo pusės tuzinu policistų, ku
rie išvarinėjo lietuvius iš svetainės, 
nors įžangos buvo užmokėtą 
po 25c.«

Ištikro toji draugija negali mus 
užganėdinti. Reiktų čia sutverti 
kuopelę kokios didelės organiza
cijos, kurion galėtų prisirašyti 
kiekvienas lietuvis ir kurioj’ visi 
veikti galėtum visuomenės labui, 
kuri parengtų karts nuo karto pa
mokinančias paskaitas arba pra
kalbas, taipgi teatrus, koncertus. 
Padaryt tas nebūtų sunku, nes 
East Chicago netoli nuo miesto 
Chicagos, Chicagoj juk atsakan
čių sąjungų netrūksta.

J. K. M.

nesenai gyvuoja šv.

J IŠ CEDĄR POINT, ILL.
Po penkių- mėnesių ir 9 die- nematyt. Yra ir toki, 

nų streiko, kuris kilo iškovojimui 
didesnių algų, rugsėjo 9, šaptų 
dūdos šaukė darbininkus pradėti 
darbą, tai reiškė, kad kasyklų 
savininkai sutiko mokėti darbinin
kams reikalaujamą jų mokestį.

Streikai, ypač Amerikoje tai 
paprastas apsireiškimas, ir tas jau 
mūsų žmonių nenustebina, bet kad 
lŪinoj aus anglekasių straikai ski
riasi nuo kitų, tai reikia šį-tą 
paminėti.
*■ Pasibaigus 31 .dieną kovo se
niems kontraktams, reikėjo daryti 
fiaujus, * (kontraiktai čia daromi 
kas du metai). Šiaurinės valsti
jos dalies anglekasiai tarp kitų 
dalykų pastatė kompanijai reika
lavimą, kad mokėtų nuo tono ag- 
lių 5c. daugiau, negu pirmiaus- bu
vo; o pietinės valstijos daly j, rei
kšdavo po 3c nuo tono daugiaus 
ir . šaudytojams mokėti, (iki šiol 
mokėjo patįs darbininkai), šiau
riečiams išsyk siūlė po 3c nuo to
to daugiau; o pietiečiams, 
nieko nedavė, jaigu kur 
tai tik išimtinai, nes ten 
nokios rųšies kasyklos.
streikui, kasyklų savininkai iš syk 
nenorėjo turėti jokių reikalų*, su 
unijos viršininkais ;• buvo girdėt, 

jog anglių savininkai buvo pasi
rengę unijos galybę sumažinti ar
ba tiesiog ją sugriauti; bet apsi
riko; unija, piningiškai nenuken
tėjo, o kasyklų savininkų sąjun
ga be maža nepakriko. Štai kame 
dalykas: Po trijų mėnesių strai- 
kavimo, unijos viršininkai, pave
dė anglekasiams balsuoti, ar jie 
sutinka už siūlomą mokestį eiti 
dirbt, ar nori reikalauti Peorį- 
joj padarytos algų tabėlėš. Ta
me dalyke unijos viršininkai galė
jo apsirinkti, nes tūli apskričiai bū
tų galėję streiką pralaimėti į mat tą
syk dauguma anglių kasyklų bu
vo atidavę kaip kuriems šaptams 
reikalaujamą darbininkų mokestį 

t ir nuo to laiko jie dirbo; tokių 
būdu jie neturėjo reikalo balsuo
ti už didesnį mokestį. Tik pasi- 
dekavojant darbininkų solidąriš- 
kumui ir pažinimui organizacijos 
svarbumo, beveik vienbalsiai nu
balsuota streiką tęstį toliau. Du 
metai atgal, leidžiant par visuo
tiną balsavimą, darbininkai pralai
mėjo. Tąsyk streikai tęsėsi tik 
6 savaites; šiauriečiai sutiko eiti 
dirbt 
išėjo 
Taigi 
laiko 
dos išvengė.

Po 4 mėnesių straikavimo cen- 
trališkame unijos ižde piningų ne
bebuvo. Kitų valstijų, kaip antai 
Pennsilvanijos, pačios organizaci
jos nariai atsisakė streikuojantiems 
pašelpą duoti. t Dalykas blogai 
persistatė. Centrališkas preziden
tas sušaukęs extrą konvenciją, ap
reiškė, jog, arba visi turi šelpti 
streikuojančius, - arba Illinojaus 
anglekasiai turi eiti už jiems siūlo
mą mokesti dirbti. Illinojaus ang
lekasių delegatai vienbalsiai nuta
rė' streikuoti tol, kai operatoriai 
neišpildys' unijos reikalavimų; o 
kitų valstijų anglekasių delegatai 
pasižadėjo streikuojančius šelpti.

Ką gi operatoriai turėjo daryti? 
Jie dieną nuo dienos važinėjosi po 
tūlus apskričius ir darė rodą, kaip 
jiems streiką laimėti. Pagaliaus 
išėjo taip: vieiią dieną vieni, kitą- 
gi-kiti ant kontraktų pasirašė, kas 
reiškė, kad jie darbininkų reika
lavimus išpildo, ir po draug nuo 
sąyo sanjungos atsimeta, likusie- 
jie pamatę, kad jie eina velniop, 
sutiko darbininkų reikalavimus 
išpildvti, ir darbininkai streiką pil
nai laimėjo.

Dar reikia paminėti, kad pas 
mus darbininkai taip yra įsitikinę 
į galybę straikų, kad net ir man
dagumo ribas pereina. Kada 
pirmu syk šaptai užrėkė dirbt, tai 
visi darbininkai atsisakė eiti vien 
dėlto, kad nuo savo viršininkų 
negavo oficijališko pranešimo apie 
padarymą sutartie, nors buvo vi
siems aišku, kad operatotiai nemano 
jų prigauti, nes iš to jokios naudos 
nebūtų. Dar verta pastebėjimo, 
kad par tokį ilgą streiką niekur 
riaušių nebuvo. Mat, jai ne kar
du, tai vienybe kovą laimėjo-

rodosi, 
davė, 

nevie- 
Ištikus

už tą pačią mokestį, kas 
pietiečiams ant nenaudos, 
darbininkai, supratę pereito 
klaidą, šįmet panašios klai-

M. Šiaulėniškis, autorius “Pi
lėnų kuningaikščio” ir 
per Rygos .Garsą pranešė, kad jo 
dramatiškais veikalais gali naudo- 
ties visi, kas tik nori; jis sąlygų 
nestatąs ir mokesčio už vaidini
mą nereikalaująs.

Taigi tik po tokiam autoriaus 
užreiškimui tegalima jo veikalais 
naudbties, nesiklausus. Nesant to
kio užreiškimo, doro žmogaus pa
reiga prašyti autoriaus leidimo ir 
už veikalo panaudojimą scenoje 
autoriui atlyginti. Tik pas mus 
to visai nežiūrima. Su autoriais 
pasielgiama nesąžiniškai ir net ne- 
atjaučiama to nesąžiniškumo. Ne
tikęs tai yra apsireiškimas, jis rei
kia išdildyti.

rus tautos narius---- beturtis lie
tuvius moksleivius,' lankančiu- 
augštesnes mokyklas ir žengda
ma moki iškas, gerar sutvarkytas 
paskaitas (prelekcijasj miAiai.

Kokios gi kitos dfaugljbs tik
slas gali būti augštesttis ir prakil
nesnis už- “Aušros” ? 'Tvirkti kiek
vienas lietuvis turės pripažinti, jog 
negali būti augštesnio ir prakilnes
nio tikslo, šitas tikštas turi būti 
kiekvienam lietuviui Šventas! Už 
įvykinimą ir praplatinimą “Aušros” 
siekių turėtų dirbti kiekvienas lie-

su kirviu sukapojo visą Riuklino 
šeimyną, susidedančią iš jo paties, 
jo moteries ir šešeto vaikų. Rėuk- 
lino mat pirma gyveno Amerikoj 
ir čia susivaidyjo su Juodaran- 
kiais. Tie, jam sugryžus į Italiją, 
atkeršyjo.

|| Vokietijos metalo dirbtuvių 
savininkų safljunga nutar?“Wo 8 
d. spalių prašalinti nuo darbo vi-

|| Maskoliškoji valdžia už
draudė gabenti ginklus į Ftn- 
landiją, leidžia general-gubema- ’ 
torius konfiskuoti gyventojų ran
kose esančius ginklus. Matyt ru
sų valdžia bijosi sukilimo Finlan
dijos gyventojų.

|| 26 redaktoriai išeinančių 
Finlandijoj laikraščių tapo teisman ’ 
paduoti už straipsnius, kuriuose

Iš DETROIT, MICH.
Kaip visur žmoneliai ' ruguoja, 

kad darbus nelengva gauti, tas 
pats yra ir pas mus; daug žmonių 
vaikščioja be darbo.

Yra čia Lietuvių ukėsų kliubas, 
kuris tankiai rengia balius. Yra 
116 kuopa L. S. S. A. ji gy
vena gerai ir rengia prakalbas. 
Būva gana vestuvių, tik jos 
nevisada pasiseka ir jaunamartei 
jau po kokių trijų savaičių po 
apsivedimo garnys dovanų atga
bena ir pačios vestuvės tankiai su 
varantu atsibuna. Jaigu tik yra 
parapijono duktė, tai prieš tokį 
gyvenimą nieko nėtuTT; bet būva 
vestuvės ir be bažnyčios ir kunin- 
go, kas, suprantama, karštus ka
talikus labai erzina. J. Jonaitis.

“Vien. Liet.” yra gavusi žinią, 
jog VVaterburyj išeisiąs naujas 
laikraštis “Aidas”. To laikraščio 
redaktorium būsiąs tūlas Luko
šius, buvęs Valparaiso. mokinys.

"Keleivis” neužilgo ketina padi
dėti; eisiąs aštuonių puslapių kaip 
ir kiti didieji lietuvių laikraščiai.

Šliupų Sidabrinė 
Svotba.

15 LIETUVIU LAIKRAŠČIU
Kražių bažnyčia, galutinai gry- 

žo lietuviams, — katalikams. 3 rug
sėjo m. d. Žemaičių vyskupas Gir
tautas pašventino sugrą^ntąją baž
nyčią. Nudžiugę k raziečiai pa
siuntė advokatui S. Andrėjevskiui, 
gynusiams anais metais kražiečių 
bylą, sekančią telegramą:

“Kražių parapijonįs, susi- 
i ■ rinkę ant pašventinimo jų se

nobinės bažnyčios, d ra u g su 
Žemaičių vyskupu, atsiminda
mi teismo posėdžius ir tam
stos bei tamstos mirusių jau 
draugų puikias kalbaus, siun
čia tamstai, nepailstančiam 
kovotojui už teisybę J išreiški
mus didelio dėkingumo”.

Dėl šitos telegramos rusų laik
raštis “Rieč” atspausdino straip
snį, primenantį Kražių atsitikimus. 
Klingenbergo pasielgimą vadina 
viduramžių atbalsiais. Visu anuo 
laiku Lietuvoje buvęs siaučiąs ru
sinimas (“nieistovoje obrasieni- 
je”). — Iš šito galima sakyt, kad 
visgi Rosi joj e šis-tas yra atsimai
nę. Pirmiaus taip stačiai pirštu 
į akis durti valdžiai nebūtų ga
lėjęs joks rūsų laikraštis, j

šiandien 30 rugsėjo d. sukanka 
25 m., kaip dr. Jonas šliupas yra 
vedęs Liudviką Malinauskaitę. Gar
bingas ir laimingas judviejų su
gyvenimas nemažai pašvietė lietu
viams. Visi žinome didžius dro 
J. šliupo nuopelnus, o ir daktarienė, 
Aglė, nemažai yra užsipelnius, la
šinėdama gražias eilutes pirmuo
siuose lietuvių -laikraščiuose, ir. 
yra ji pirmoji lietuvė moteris, iš- 
drysusi viešai prabilti.

Sidabrinės svotbos dienoje šir
dingai sievkiname garbingą dve
ja tą ir trokštame dar ilgų ir lai
mingų dienų .

Būtą labai vietoje, kad lietuvių 
visuomenė šių sukaktuvių dėlei 
sudėtų dovanų į dro Jono šliupo 
rankas. Tinkamiausia būtų dėti 
piningus įsteigimui “Amžinosios 
stipendijos” dro šliupo vardu. Tai 
pataikytų į jubilianto norus, kurs 
ir pats skiria iš jo dabar išleistos 
kningelės “Lietuviai Amerikoje” 
gryną pelną tam-jau tikslui — 
“Amžinosios stipendijos” įsteigi
mui.

Paduodama šį sumanymą, “Lie
tuvos” redakcija, išleistuvė ir 
spaustuvė deda pradžiai 25 dol.

I Tautos Darbi 
ninkus.

me..,.
Išvažiavę kitur laike straikų, 

dabar vėl pradeda grižti atgal, tik 
lietuvių mažai atvažiuoja, nors ir 
gyvenimas ir darbas čia gana ge- 

-ras; uždarbiai vidutiniai. Geisti
na, kad daugiaus lietuvių pribūtų.

£ * K .S.

Paskutiniais laikais buvo guo
džiamos, kad labjausia Vilniaus 
gub. dvasiškija yra lenkinimo 
įrankis. Bet pasirodo kad ir Kau
niškė negeresnė. Štai “Viltyje” 
(N 99) vienas Kauno seminari
jos auklėtinis skundžiasi, kad jų 
seminarijoj, kur dauguma klieri-

1 lenkiškai beveik visai nemoka, 
“tiems lietuviams klierikams 
per prasidėjusias rekolekcijas 
sakoma konferecijos vien tik 
lenkiškai, užduodama medita
cijos tik lenkiškai, o bendros 
maldos atliekama pusiau lo
tyniškai, pusiau lenkiškai....” 

Taigi tau ir Kaunas ir Kauno 
seminarija. Kaunas,’kur vyskupas 
lietuvis, besirūpinąs lietuviais, Kau
no seminarija^ kur rektorius—gar
singiausias lietuvių poetą. Nejau
gi net ir jų intekmės per maža, 
kad prašalinus iš dvasiškosios mo
kyklos lenkiškumą, žeidžianti šir
dis jos auklėtiniams, priverstiems 
per laikraštį skųsties, klausti 
“dėlko?” ir apraibusiom nuo aša-

kų

“Vilniaus Žiniose” mūsų gerbia
ma rašytoja G. P. mini, kad besi
baigia jau trįs metai nuo pirmojo 
lietuvių moterų suvažiavimo. Per 
tuos trejus metus beveik nieko 

nuveikta. Tačiaus ilgainiui

Kaip kiekvienos šeimynos ir 
draugijos gerovėj priguli nuo ge
rovės bei apšvietos vienučių narių, 
taip lygiai tautos gerovė bei ap- 
švieta priguli nuo gerovės atskirų 
jos žmonių. Vienutė yra pamatu, 
yra šaknim. Namas tol stovės, 
kol jo pamatas bus sveikas, me
dis tol žaliuos, kai jo šaknįs pri
duos visam kūnui maistą. Lygiai 
tokią jau rolę lošia gyvenime ir 
vienutė: ji yra gyvybės šaltinių, 
yra gyvybės davėju šeimynai, drau
gijai, tautai, ir plačioje reikšmėje, 
visai žmonijai. Padarykime vie
nutes apšviestas, pakelkime jas 
augščiau kultūriškai ir doriškai, o 
tuomet bus apšviesta ir dora visa 
tauta.

Vienutes galima šviesti ir kelti 
dvejopai: atskirai ir drauge. Kaip 
vienas taip ir antras būdas švie
timo atneša gerus vaisius. Ir gy
venime reikalinga pritaikyti abu 
švietimo būdai, reikia naudotis abe
jais įrankiais, eiti abejais keliais. 
Vienok, nereikia užmiršti, kad di
delė svarba yra ir tame: ar švie
timo būdai bus gerai apgalvoti, 
sistematiškai vedami, tuomet, be 
abejonės, ir vaisiai bus kur-kas 
didesni, priešingai gi darant,'gali 
gimti visai kitokį vaisiai, negu pa
geidaujamieji.

Šitokį organizuotą, sistematiškai 
vedamą švietimo darbą varo “Au
šra” tarpe atskirų tautos narių ir

Sparnų”, 4uvis ir lietuvė, neatsižvelgiant į 
partijas ir ypatingas gyvenimo pa
žiūras.

Vienok netaip buvo iki šiol ir 
netaip yra. Šitąjį sunkų ir pra
kilnų darbą — skleidimą šviesos 
minion — varo tiktai sau jale žmo
nių. Kiti, ar tai užsiėmę perdaug 
savais reikalais, ar kokiais kito
kiais, žiūri į “Aušinus” varomą 
švietimo darbą tik kaip ir per pirš
tus, o kiti net mėgina ja sekti, o 
dar kiti jai kenkti. Bet abelnai 
reikia pasakyti, kad visgi mažai 
tokių žmonių, kurie rūpintųsi svar
biausiais tautos reikalais. Mat, vai
siai šito darbo negalima apčiuopti 
— jos reikia įsivaizdinti —, ir 
užtai daugelis neturi kantrybės ar 
noro prie jo prisidėti. Bet šito 
negalima girti; anaiptol, jį rei
kia nupeikti. Laukimas gėrėtis ki
tų darbo vaisiais, nepridėjus savų 
rankų, mus nepakels ir neapšvies. 
Mes turime visi suremti pečius, 
kad numesti mus sloginančią sun
kenybę — nežinią; visi turime ran
kas sunerti ir sparčiais žingsniais 
žengti prie apšvietos, gerovės ir 
laisvės.

Tam, kad darbas būtų pasek- 
mingesnis, kad būtų galima la
biau ir labiau skleisti apšvietą mi
nion, kad būtų galima tuos pa
geidaujamuosius Vaisius matyti, 
juos apčiuopti —- rėikia, kad tuo 
prakilniu darbu užsiimtų* didesnis 
skaitlius žmonių, renčia, kad tikru 
švietimo darbu (vienučių kaip ir 
minios) užsiimtų žmonės kiekvie
name lietuvių apgyventame užkam
pyje. Todėl ir kviečia “Aušra” 
prisidėti prie jos, prisidėti prie to 
prakilnaus darbo kiekvieną lietuvį 
ir lietuvę, nežiūrėt kokios 
partija? žmogus laikosi. “Aušra” 
nežiūri partijų, nežiūri tendencijų, 
nes ji mano, jog apšvietą negalima 
tempti ant kieno nors kurpalio, ne
galima jai statyti ribų. Apšvietą, 
ta prakilni dievaitė, kuri teikia 
žmonijai, laisvę, gerovę ir laimę — 
turi būti laisva, nevaržoma, jaigu 
norima, kad ji išpildytų savo pra
kilnią misiją.

Todėl lietuviai, tautos darbinin
kai, kuriems rūpi pakėlimas tautos 
ir atskirų vienučių, prisidėkite prie 
“Aušros” ir tverkite “Aušros” 
kuopas kiekviename lietuvių apgy
ventame užkampyje. Darbas, tie
sa, bus sunkus, bet užtai ir vai
siai to darbo yra gražus.

Chicagoje jau organizuojama ke
lios naujos kuopos, o kas padaro
ma Chicagoje, tas aisiektina ir ki
tur, tik reikia pridėti kiek darbo, 
reikia mėginti dirbti, nes mėgini
mas reiškia jau pradžią darbo. 
Todėl į darbą bendrai! Tegul mus 
riša vienas saitas — troškimas ap
švietos sau ir miniai!

J. Ugandos,
“Aušros” pirmininkas, 

1613 So. Halsted st Chicago.

Kukius vliiputystis turi mžiua 
gyvintųjų, augo Lietuvių Tauta.

4m,vo ė“***- Panai-“T* įtindamas^^Finlandijos avistovy-
darbininkai nesugryzs pne darl>..
Metalo darbininkų organizacija mat

*1 -šelpė piningais , straikuojančius, tai 
fabrikantų, organizacija- atima šel- 
pėjams uždarbio <šaltinį. Išėjimas1 
pasieks 300000 darbininkų. ? .

LAIŠKAS Į REDAKCIJĄ.

stę, sulaužo duotą nuo 
prisietą.

sosto '

|| Peterburge 22 d. rugsėjo li
kosi atidarytas terptautiškas dak
tarų genekologų kohgfesas; ame
rikoniškų delegatų atkako 49.

H Belgijos sostinėj. Bruzdės 
prasidėjo Egiptijonų tautiškas 
kongresas. • Jie norėjo kongresą 
laikyti Paražiuj, bet Prancūzijos 
valdžia neleido.

li Padaryti bažnyčioj su šv. Ja- 
nuarijaus krauju stebuklai atitoli
nimui choleros neišdavė tokių vai
sių, kokių tikinti laukė: cholera 
nesumažėjo, priešingai, apsirgimų 
eina vėl didyn,

|| Peterburge pereitą 
suareštavo 50 studentų ir 
ninku. Juos kaltina už revoliuci' 
jinę propagandą. - •

sevaitę
darbi-

Į| Laikraštis “Temps” praneša, 
kad tarp Rosi jos ir Turkijos už
mestas atsigynimo ir užpuolimo 
ryšis; prie to ryšio priguli taipgi 
Prancūzija ir Anglija. ,

|| Karšuvoj šį rudenį bus pa
rengta žuvininkystės paroda.

Portugalijos likosi išvyti 
jėzuitai; juos išgabeno, 

Vienok ne-

II. H 
kunigai 
o klioštorių uždarė, 
kurie sugryžo ir išlaužė kliošto- 
riaus duris ir vidun įėjo. • Be 
abejonės valdžia juos vėl išvijo.

Į Austriją, dėl choleros, 
siaučiančis Rosijoj, uždrausta ga
benti marintą pieną iš Lenkijos, 
o dabar, dėl tos pačios priežtasties 
ketina uždrausti gabenti bulves, 
ridikus ir kitokias daržoves ir mai
stus. Per tai Krokuvoj kainos 
valgio produktų beveik pasidvigu- 
bino.

Gerbiama “Lietuvos” Rerakcija!
Daug man teko matyti lietuvių 

laikraščių redakcijų atsakymuose: 
“Tamistos eilutės netilps, persilp- 
nos, reikia pasimokinti eiliavimo 
taisyklių, kad pasimokintum, ne
blogas eilutes rašytum” -ir panašiai.
Tat klausiu, kaip galima gaut 

nors kiek supratimo apie eiliavi
mą, kad. nors lygus skambėjimas 
būtų? Ar yra koks nors vadovėlis, 
kuris norą, trumpai suteiktų apie 
tai,žinias. Su pagarba,

Jonas Petrikis, 
!,> ♦ Philadelphia, Pa.

Taisyklės eilėms rašyti mūsų 
raštijoj yra išguldyta, rods, tik dr. 
V. Kudirkos. Jas pažinus, galima 
turėti neblogas supratimas, kaip 
reikia eiliuoti. V. Kudirkos “Tie
sos eilėms rašyti” telpa Tėv. Myl. 
Draugijos V. Kudirkos raštų lai- 

trečiame tome, 53—67 psl.dos

1$ VISUR.

|| Nuo smarkių lytų užtvino 
Vengrijoj visa upės Csema klonis; 
vanduo užliejo daug namų ir tūlus 
kaimus.

Lėkė tuom, keliu, 
m. Napoleonas su 

traukė į Italiją, 
ant žemės, jis 

ma-

[Į Perunijonas Chanez su savo 
aeroplanu perlėkė Alpų kalnus^ 
prisigriebė į Italijos pusę. Iškilo 
jis iki 7000 pėdų; kalnų viršūnės 
toj vietoj turi 6590 pėdų augščio. 
Atlėkė jis itališkon pusėn į miestelį 
Domodossota, 
kuriom 1800 
savo armija 
Nusileidžiant
su savo mašina nupuolė, 
šina susidaužė ir jis nusilaužė abi
dvi koji ir šiaip sunkiai apsikūlė. 
Mat smarkus vėjo pūstelėjimas 
pagriebė jo aeroplaną ir apvertė. 
Bet Chanez atliko sunkiausią ke
lionės, dalį, likusi kelionė iki Mi
lano jau lengvai išpildoma. Ame
rikonas Weyman nedryso šiuom 
kartu lėkti.

U Neapoliu j, Italijoj, cholera vėl 
smarkiau siausti pradėjo:'čia ap
sirgo 50 ypatų o 30 numirė.

Į|, Vienas Berlyno laikraštis 
paskyrė dovaną 100000 markių 
tam oriaivininkui, kuris sekančiuo
se metuose tarptautiškose lenkty
nėse kur nors geriausiai atsižymės.

Japonijoj, mieste Kobe ap-\ 
si reiškė cholera. Apie tai Washing- 
tonan pranešė Amerikos vice- 
konsulis. , ,

|| Austrijoj, netoli Rottenmann 
susimušė du traukiniai. Prie to 7 
ypatos tapo užmuštos, o 29 sužeis
tos ; iš sužeistų keturi tą pačią 
dieną pasimirė.

|| Portugalijoj, netoli Oporto 
susidaužė gelžkelio traukinys. 
Prie to i5oypatU taP° sužeistų.

Į Portugalijos sostinėj Lissa- 
bonoj policija užtiko bombų pas- 
laptą dirbtuvę ir suareštavo 10 y- 
patų.

|| .20 d. rugsėjo Ispanijoj siau
tė audros, kurios pagimdė tvanus, 
o tvanai pridirbo daug nuostolių 
alyvų ir vynuogių daržuose.

|| Lenkijoj nesenai įšventinta du 
marijavitų vyskupai: Pruchniev- 
skis ir Golembiovskis. Pašventini
mo ceremonijoj dalyvavo marijavi
tų vadas ir pirmasai jų vysku
pas Kovalskis, marijavitų “motu
tė” Kazlauske ir du Holandijos 
sen-katalikų vyskupu: H ui ir TiL 
Taigi dabar marijavitai turi jau 
tris vyskupus ir pakaktinai ku- 
ningų. Marijavitų centrais yra 
Lenkijos miestai: Strykow, Lod* ir 
Leszczno.

|Į Sulyg valdžios surinktų žinių, 
Maskolijoj buvo išviso 211076 ap-s 
sirgusių cholera, o 88716 mirčių. 
Cholera apėmė jau miestus Cho- 
burovsk ir Nikolupovką, rytinėj Si- 
berijoj. Svetainėje, pasibaigusioje 
17 rugsėjo buvo 4412 apsirgusių 
ir 2071 mirtis: Peterburge viso 
buvo 301 apsirgusių ir 83 mir^įs

|Į Vokietijoj 20 d. rugsėjo mis- 
te Magdeburge prasidėjo vokie
čių socialistų kongresas. Iš pradžių 
pasirodė dideli nesutikimai pieti
nių socialistų su šiauriniais. Taip 
vadinami revizionistai kongrese 
turi daugiau atstovų.

Tolstojus, nors jau eina 
dešimtį metų, vis dar te
itai nesenai išleista nau- 
veikalas, “Trįs dienos 

kuriame nupiešiama kai

|| Tarp pietinės Amerikos res
publikų Venuzuelos ir Columbios 
pertraukti diplomatiškieji susinė
simai. Pasiuntiniai Venezuelos ir 
Culombios jau iškeliavo. Gal da
bar tarp neramių šeimynų užgrius 
karas. Kokios priežastįs pagimdė 
nesutikimus, dar nežinia.

J Persijos sostapylyj Tehera
ne pasimirė regentas Azad-ul-Mulk, 
kuris valdė Persiją vardu neme- 

turinčio vos 13 metų, šacho.čio,

NAUJI RASTAI.

Sviete yra daug savystovių vieš
patysčių, kurios turi gyventojų ma
žiaus, negu išviso yra lietuvių. 
Svarbesnės tų viešpatysčių yra se
kančios : t -•
Bolivia, gyventojų turi 1.954.000 
Costa-Rica, gyventojų.luri 360.000 
Guotemala, gyvent, turi 1683.000 
Hondūras, gyventojų turi 500.000 
Nicaragua, gyvenu turi; 
Panama, gyventojų turi 
Salvador, gyventojų turi 
Chili, gyventojų turi;t. 
Cuba, gyventojų turį,. 
Ecuador, gyventojų turi 
Tunis, gyventojų turi.. 
Graikija, gyventojų tpri 
Danija, gyventojų turi.. 
Haiti, gyventojų turi... 
Siberia, gyventojų turi 
Norvegija, gyvent turi
Paragvajus, gyvent turi 631.Q00 
Serbija, gyventojų turi 2.825.000 
Santo Domingo, gyv. turi 610.000 
Uragvajus, gyvent turi 1.043.000 
Venezuela, gyvent, turi 2.647.000 
Naujoji Zelandija, gyven

tojų turi '..............       942.000
Ne viena iš paminėtų viešpati

jų jfana turtingai gyvena ir ved|

, 460.000
419.00 

1.707.000 
3.000.000 
2.049.000 
1.272.000 
1.830.000 
2.632.000 
2.630.000

1.800.00 
1.500.000 
2.330.000

devintą 
berašo, 
jas jo 
kaime”, 
mo vargai. Gale kningos Tolsto
jus daro išvedimą, kad dabartiniu 
laiku reikia permainyt nuomuones 
apie žemės savaistį, taip pat, kaip 
kitą syk reikė jas permainyti apie 
baudžiavą.

| Varsavoj uždėta 200 rublių 
baudos Machleido bravarui už tai, 
kad ant alaus butelių lipino po
pierėlius lenkiškais parašais.

Į| Aeroplanai išpradžių galėjo 
važiuot apie 35 mylias į valandą, 
dabar pasiekė 66 mylias, manoma, 
kad neužilgo galima bus važiuoti 
greitumu 100 iki 200 mylių į vai., 
o kaikurie skraidytojų svajoja net 
apie 300 mylių. Aeroplanų grei
tumas, žinoma, prigulės nbo maši
nų konstrukcijos pagerinimo.

Į Perdėtinis Finlandijos seimo 
atsisakė duoti seimui perkratinėti 
du caro dekretu — nes tie, dek
retai priešingi Finlandijos konsti
tucijai. Todėl gal caras išvaikys 
Findanlijos seimą, nes seimo per
dėtinis atmetė caro dekretą pirma 
to apsvarstęs jį 
tautos vadovais.

su visų partijų

|| Vaikymas 
nesiliauja: nuo 
išvijo su prievarta 50 neturtin
gų žydų šeimynų, 9 ypatos pa
čios išsinešdino; iš priemiesčių 
Salanianka ir Demjevka' išvijo 
48 vyrus. Dabar naktimis gaudo 
dar besislapstančius ir vieną 
naktį sugavo 28, kitą naktį su
gaudė 46.

žydų ,iš
12 d.

Kijevo 
rugsėjo

“Biruti”. Laikraštis leidz tarnas 
Lietuvių naudai, Tilžėj Nr. 8. 
Šitame " sansiuvmyj tilpo se
kanti straipsniai: Redakcijos at
siliepimas (Žodis į skaitytojus). 
Apsudyjimui; turinys to straipsnio 
yra: jog nereikia, atsiduoti ant 
kitų, taigi ant vadovų, bet patiems 
reikia darbą atlikti. Geras Kara
lius. Prūsų Lietuvių prisivenyji- 
mo susirinkimas. Lietuviška drau
gija “Byrutė” Tilžėj. Lietuvių vėla- 
va. Užgynimas Rusų lietuviams 
spaudos per grafą Muravjovą.

tarpe minios. “Aušros” tikslu yra j ne ' mažą prekybą su svetimais

|| Japonijoj Tokio mieste su
imta keliolika japonų už tai, kad 
jie padarė suokalbį ant mikado 
gyvasties. Suimtieji stosią prieš 
slaptingąjį teismą. Tai esąs pir
mas atsitikimas Japonijos histori-

suo-

Cholera siaučia jau mieste 
Giedanijoj Prūsuose: viena diena 
apsirgo 4 ypatos, o šimtas ypatų 
apsirgo nužvelgtiną liga.

Dr. Jonas Šliupas. Lietuviai 
Amerikoje. Sutrauka kalbos, lai
kytos 5 dienų birželio,;| 1910 m. 
Chicago mieste. Perspausta iš Nr. 
6 “Laisvosios Minties”. Grynas 
pelnas nuo šitos kningelės yra ski
riamas Amžinosios Stipend|ijos in- 
rengimui. “Laisv. Minties” 
spaust. Scranton, Pa. 1910.

japonai apkaltinti už 
eš savo midako.

Reggio “J’
te Pollaro 
Rankos” nariai

dėl

|] Vienas iš popiežiaus na
mo tarnų, Amonio Graziadelo, 
tapo sugriebtas pardavinėjant ir 
tai labai brangiai Romon atka-

A Ilgeme i ne Lilauische Rund
schau N. 8, Tilsit, Hohe, Str., N 81 
Leidžia J. Vanagaitis. Šitame nu
meryje telpa ilgas straipsnis p. 
A. Niemano apie mūšį prie Tan- 
ntnbergo (Gruenwaldo)r Sąlygos 
Latvijoj. Lietuviai didžiojoj Bri-



Tikėjimų Istorijos Rankvedis
' Su paveikslais

: Parašė, bendradarbiaujant kitiems mokslininkams,

P. D. Chantepie de la Saussa*?,•
Teologijos profesor. Amsterdame,

Vertė J. Laukis

vybės klaidingai buvo suprantami ir net sužiniai buvo ga
dinami. Koranas, priešingai, yra nesutvertas Dievo žodis, 
kuris nuo amžių buvo pas Dievą, įbriežtas ant paslėptos len-( 
teles ir gyvenant Mahometui buvo atsiųstas ant žemės ra
madano mėnesyje per Archangelą Gabrielių, o paskui dali
mis buvo pranašo reiškiamas per 23 metus. Jo raštas ir skai
tant ištariami garsai, žinoma, sutverti, bet tai yra tik Ko
rano kopija, o ne Koranas pats. Esą jame padavadijimai, 
nors visi paėjo nuo Dievo, bet nevisi vienodai butini, nes 
vieni jų tiesiog buvo Dievo atmainyti, kiti gi dėl padavos 
stojosi netikrais. - ...

Nors žmogaus pasielgimai tikrai yra dievišku dalyku, 
vienok jie priskaitoma pačiam žmogui; žmogus apsklembia 
jų dorišką pobūdį ir sulyg to jis yra apdovanojamas ar nu
baudžiamas gyvenime anapus kapo, lodei mirus angelai 
Munker ir Nakir ypatiškai jį tyrinėja ir klausinėja; bet tai 
yra tik prieduris to, kas jo laukia teismo dienoje. Kuomet 
ateis ta diena, Dievas vienas težino, bet pirma teismo die
nos reikšis tam tikri ženklai, pav., ateis antichristas, ateis 
Jėzus ir Machdi*; teipgi ir visa gamta atsikeis: saulė tekės 
ne rytuose, bet vakaruose, visokia gyvastis išmirs, dangus 
praskys ir kalnai nugrius ir tt. Paskui ateis prisikėlimas, 
gerieji eis po dešinei, blogieji gi po gairei ir užstos teismo 
^iena. Dangiškieji svarklai bus leisti veikti, čion pat per
sikels rojus ir pragaras su.pragarišku tiltu (siratj. Paskui 
geri ir blogi pasielgimai bus sveriama svarklu ir kas pasi
rodys sunkesniu, sulyg to ir bus dieviškas nusprendimas. 
Jei geri darbai persvers, nors ir mažiausiai, tai žmogus be 
kliūties pereina pragarišku tiltu ir įeina rojun, jei gi atsvers 
piktybė, tai jau jis to negali padaryti ir lieka adka praga
riškoms kančioms. Netikiams tąsyk nėra jokio išgelbė
jimo, tikinti gi gali tikėtis dieviško susimylėjinto ir pra
našo užtarimo. Pranašams ir kankinkrnTs^-nepa^ūeina tas 
ištirti — jie tuojaus numirę eina rojun.

Tokios abelnos eschatologiškos mahometonų lukestys; 
žinoma, daugumas nurodyta musų tik paviršutiniškai, kitas 
ir visai apleista, nes lygiai šitoj dogmatikos da’ 
kasis vaizdumas gausiai išpuošė atskirus nuotikius. Kaip 
Koranas, teip ir padava parodo sulyg šito dalyko perdaug 
apsklembtai, idant galima butų prileisti kokį riors proto 
aiškinimą, kaip tą darė, pav., mutazilitai ir kiti, svarklą

rytėniš-

ir pragarinį tiltą aiškindami metaforiškai.
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Husisiuntimo raitai. Tolukk. Su filmus sive theosophia Pertarum 

pantheistira (1821). To paties, Bluethensammlunff aut der '•morgenlaend. 
M y įtik (1825). Garcin de Tassy, La ptiesie philosophigue et reliffieuse che* 
}es Persam d'aprės le M antie utlair de Farid — uddin Altar (3 laid. 
1860). Mesnetci oder Doppelverse dės Scheich Mevcalana Dschelal eddin 
Rumi, versta iš persų kalbos G. Roseno (1849). Malkolni, History of 
Persta. (2 tom. 1815, 1829). I. W. Redhause, The Mesneir. Book I (Tr. 
Or. S. 1881). E. G. Winfield, Masnavt I ma'navi (Tr. Or. S. 9, 1887). 
Apie šventųjų garbinimų slg. Goldziber I I-ame tome jo Mahommed Stud., 
pusi. 275—373. —

Apie dervišybę be minėto jau Ossono veikalo ir žemiau minimo L. 
Rinno veikalo Marabouts et Khouan slg.'Ubičini, Lettres sttr la Turguie, 

„ J. P. Brown. The dervisches or oriental spiritualism. A le. Chatelje, Les 
Confreries musulmones au Hedjaz. —

Anuose skyriuose stengėmės! aprašyti kulto ir dogma- 
‘ tinės sistemos įstatymų surėdymą; nė vienas, nė kita ne

galėjo vienok pakakinti dievobaimingo jausmo išsiveržimų. 
Nuo pačių pradžių terp tikinčiųjų buvo žmonės, kurie teip 
giliai buvo perimti Korano ^prašymais apie svieto pabaigą, 
ir tt., kad visą savo gyvenimą pašventė maldai, pasninkui 

- ir kitoms tikėjimiškoms lankstynėms ir labai buvo atsi
davę minčiai apie žemiškos didybės niekybę. Šitos pa
kraipos išsiplatinimui galėjo prisidėti krikščioniškų pusčiuor 
lių intekmė. fiet vienuolių ir pusčiuolių gyvenimo būdas 

j neatrado terp mahometonų mėzgdžiotoju, kadangi Maho
meto aiškiai buvo nurodyta taisyklė, idant islame vienuo- 
Ivbės nebūtų. Žymiausiu šitos šmurknios į gyvenimą pa
žiūros pasekėju buvo Hassan iš Basros (728 m.), žmogus 
pilnas volumo, kuris drauge su daugeliu vienamanių atvirai 
protestavo prieš niekybę, apėmusią islamą Omajadų valdy
mo gadynėje. Nežiūrint į tai, kad daugelyje klausimų 
jis užujautė charidžitams, kituose gi sutiko su senovės mu- 
tazilitais, bet jis mokėjo išlaikyti sau gero stačiatikio garbę.

Panašiuose rateliuose sulyg visokių terp žmonių laip
snių buvimo išsidirbo mokslas, kuriam pats Koranas rodė 
sąveiką. Sulyg jo ne tik pranašai ir kankiniai užima 
žymią vietą; jame šnekama teipgi apie dieviškus sūnus ir 
draugus, kurie stovi arti prie Dievo ir kuriems nėra ko 
bijotis ir liūsti (Sura, 10, 63). Arabų žodis, reiškiąs 
tokius žmones (wili, daugsk. Awlija), tuojaus įgavo šven
to prasmę, ir nors Koranas tūlose vietose pripažysta' tokių 
šventų garbinimą daugdievija (Sura, 18, 102), bet tas 
neatkeitė žmonių tikėjimo ir dievobaimigų žmonių tikslu 
tapo atsiekti dieviško draugo arba šventojo laipsnį. Ma- 

t nyta, kad turėjo būti kelias (tarika), vedąs tiesiog prie šito 
tikslo ir šitam veikiai buvo išdirbta visa taisyklių-sistema. 
Šiteipos jau pirmame ir antrame chidžros metašimčiuose 
storas vilnonis drabužis (sufa) buvo dievotumo ir svieto 
atsižadėjimo ženklu; sulyg šito viršutinio išvyzdžio die- 
vuoti žmonės pradėjo vadintis sufijais, mokslas gi ar menas, 
kuriuomi jie užsiėmė, tazavvof. Neatsisakydami nuo susi
nėsimo su svietu, jie sykis į sykį pildė tikėjimo įstatymą, 
bet, toli nesitenkindami tuomi, jie rinkosi į tam tikrus su
sirinkimus, kuriuose atsibūdavo tikėjimiškos lankstynės, va
dinamos dzikr, susidedančios ypatingai iš ilgų šaukimųsi 
Dięvop. Bet tikra tokių tikėjimiškų susirinkimų organi
zaciją priklauso daug vėlesnei gadynei, nors vėlesnieji mys- 
tikai ir nukelia ją į Abu—Bekro ir Ali laiką. Tokios orga
nizacijos būtinumas radosi dėl suklydimų, į kuriuos sufi- 
jai inpuolė ypatingai Persijoje, kur islamas, kaip bus pa
rodyta sekančiame skyriuje, priėmė visai kitokį pavidalą, 
negu kitose mahometonų šalyse.

Sufijų mokslas pas persus ypatingai labai išsiplatino 
gal dėlto, kad liudnu tautiško pažeminimo laiku protai ap
skritai. linkę, yra šalintis svieto ir jieškoti susiraminimo 
gailestinėse lankstynėse ir tikijimiškose svajonėse. Tikslas 
čion teipgi buvo kitas, negu kitose vietose: reikėjo save 
atvesti į ekstazos padėjimą, per kurią žmogus darosi ne
gausius svietiškiems įspūdžiams ir jaučia save suvienytu 
su dievybe. Žmogaus atnaša prie dievybės buvp apsklem- 
biama jau ne teisingų pragarinių baudų baimės, tik grei- 
Džarabub viename iš parubežinių oazų terp Aigipto ir Pri- 

■ i&ij° £ars*| ačiū tam, kad jis buvo atsižvmėjančiu 
temogumi ir kaštininku. Draugijų įstaiga teip drūtai augo 
| islamą, jog beveik kiekvienas žmogus, ant kiek jam lei- 

zia jo asmeniški reikalai, pristoja prie kokios nors drau-

čiatt buvo meilės sąryšio pavidale. Tįkra Dievo pažintis, S. K. Krokovskaja.

Be

Ctau DUVO menes surysiu paviuaiv. m*- -
kuri tarytum, galėjo būti pasiekta Hk Uikiu kebu, išreiškė 
visai kitokį Dievą negu tas, kurį skelbė, islamas, ir tiesiog 
virto į pantejybę. Šitas mokslas negalėjo issivystyti 
iš Zaratustros tikėjimo nė iš bud#ybė«Į, nors paskutinėj! 
ir buvo labai plačiai pasklidusi kakarinėse provmajose 
prieš mahometonų užkariavimą. Yra .tikėtina jog Šitas 
mokslas savo pradžią veda nuo panttistiskos V edantą sis
temos. Bet sufitiškame mokinime ąpie^ “fana , vadinas, 
visišką atskiros sąmonės nuskendimą dieviškos suzines pil
nybėje negalima nepastebėti panašumo buddistų mokinimui 
apie nervauą. . / ,. . . , .

Šita pakraipa esmeniškai einanti prieš islamą, anaip- 
tol, negalėjo būti nežinoma, nes buvo toki svajočiai, , 
įsikarščiavimo padėjime nemokėjo valdyti savo liežuvio ir 
patys save tadino dievybe; šiteip, pav., garsus mystikas 
Challadž pasakė: ana-l-gakk, vadinas: — “as te»ybe, as 
dievas”, — ir savo neatsargumą turėjo atpirkti baisia kan- 
kinio mirčia Bagdade (922 m.). Tokiu budu jiems par
siėjo slėpti priešislaminį mokinimo pobūdį ir vartoti vartoja- . 
mus teologiškus išsireiškimus visai kitoje prasmėje, pav., 
apie tauchid’ą, kas oficiališkoje teologijoje reiškia 
bės vienumą ir vienatinumą, šnekėjo, išreikšdami šituo 
žodžiu susiliejimą žmogaus su dievybe, ir tt. Teipgi šven
tus, kuriuos ypatingai garbino, rinkosi labiausiai is pranašo 
ainių; ypatingai augštai buvo garbinami, chalifąs Ali ir 
abu jo sūnus, Hassan ir Gusein. Nuo islamo atžyalgos 
tas negalėjo būti peikiamas, jei tik tame jie butų laikęsi 
reikalingo atsargumo bei susilaikymo ir nebūtų J®®* va" 
dinę tiesiog dievais. Šita persų mystika tudjaus atrado sau 
kuopritinkamiausius platintojus svarbesnių atsigemancios 
persų poezijos atstovų asmenyse. Šiteipos, pav., Abu- 
Sai-ibn-abi’l-Kair (+ 1049 m.), rašė ketureiles aiškiai 
panteistiškojo pobūdžio ir atrado sau daugelį megzdžiotojų, 
Kuone visi didieji persų raštininkai yra panteistiškais mys- 
tikais. Tokiais yra Farid-ed-din Attar ir Džalal-ed-din- 
Rumi, kuris savo bais dideliame veikale, susidedančiame 
iš dvigubų eilių (persų kalboj meznevi), aprašo patin
kamoje formoje ritmuotų istorijų sufitišką meilę; šitas vei
kalas kaip pas persus teip pas turkus yra didelėje garbėje 
ir skaitoma kuone šventa knyga. Net netikiai, kaip Omar 
Kajam ir svietiškieji žmonės toki kaip garsusis Chafis, gie
da mystišku tonu ir vartoja senovės mystiškus išreiškimus, 
teip kad tankiai juos galima imti už tikrus suf i jus. Atme- 
nant-gi, kad šitie veikalai Persijoje žinomi visiems ir kiek
vienam ir turi tokį populiariškumą, kokį vargiai tepasiekė 
kur nebūk poetiškasis reikalas yra aišku, dėlko beveik visi 
persai yra mystikais ir vartodami neaprybotus ir baugštus 
išsireiškimus nužudė beveik visiškai abelną suoprotį apie teip 
prastą ir aiškų islamą. Pas turkus mystika teipgi giliai 
įsisėdo, pas arabus gi sulyginamai mažesniame laipsny, nors 
arabų rašliavoje mystiškieji raštininkai gana tankus. Si
tai, pav., Omar-ibn-al-Farid ir teosofai: Kankinys Zo- 
ravardi (+ 1191) ir ibn-al-Arabi (+ 1240), kurie abu 
buvo garsiais raštininkais.

Vargiai tereikia sakyti, kad spfijiĮ mokslas ne tik ap
temdė sveiką protą, bet teipgi pažemino ir dorybę. Be- 
abejonės, terp sufijų buvo dorybės pavyzdžiai, bet būtina 
iškilimo pasekme buvo tas, kad jie ir iš doriškos pusės 
skaitė save augštesniais už kitus; todėLjie ąrba visai at
metė tikėjimišką islamo įstatymą, arba skaitė jį tik pri
rengiamuoju laipsniu prie tikėjimiško, vadinas, mystiskojo 
išsilankstymo, abejodami prie tam, ar jis riša prie Savęs 
asmenis stovinčius ant augštesnio laijąnio. Apšviestam 
sufijui jau nėra skirtumo terp beišlyginių tikėjimų, kuomi 
ir išsiaiškina tas, kad rubežiai terp mystikos ir netikybės 
pas juos tankiai susilygina. Idant šito pavojaus išvengti, 
buvo vienas, žinoma, nevisuomet pilnai užtektinas būdas, 
organizuoti mokslą sufi tokiu budu, idant ne kiekvienas 
galėtų tapti sava valia mystiku, bet kad šitam reikalau- 
tųsi praleisti ilgi mokinimosi metai alsinančiose tikėjimiš- 
kose lankstynėse, aštriai pasiduodant šeicho (persų kalboj 
pir) padavadijimas ir tankiausiai ant visados pasiliekant 
mokiniu (murid). Tokiu budu sufizmas tapo įrankiu su
pratimui, arba bent išreiškimui tikėjimiškos mąsties ir net 
teisatikiai mahometonai negalėjo rasti jame nieko blogo. 
Augščiau jau buvo minėta, kad dievobaimingas Gaccali, bū
damas jau suaugusiuose metuose, perleido 10 metų pusčiuo- 
liškose lankstynėse ir skaitė jas tiek pat būtinomis vėlei ir 
teip pat gydančiomis ją, kaip vaistas kūną. Bet visgi bū
tina sąlyga likosi tas, kad tikėjimiško įstatymo rištinumas 
butų nepaliečiamas ir kad šeicho teisatikybė nebūtų nė kiek 
abejojama.

Iš panašios pažiūrų rųšies išėjo dervišų draugijų stei
gimas; jos buvo įsteigta ypatingai 12-ame ir 13-ame meta
šimčiuose, bet jos yra ir po šiai dienai. Be abejonės, yra 
tūlos draugijos, kurių manomi steigėjai gyveno anksčiau, 
bet męs ne apie juos šnekame. Garsiausios ir labiausiai 
išsiplatinę tu draugijų yra šitos: Kadiridža, Ri f aidžių 
Mavlevidža, Sadchilidža, Naktibendidža ir k. Kiekvieną jų 

' turi ypatingą drabužį ir atskyrius ženklus (varsas, rąžan
čius ir tt.), kuriems priskaitoma paslaptinė svarba. Visos 
draugijos turi savo tam tikras tikėjimo ir gyvenimo tai
sykles, įvestas draugijų steigėjų, kurios vienok bepertrukine 
(žinoma, sumanyta) padavų eile išvedama nuo Abu-Bekro, 

1 Ali, net nuo pranašo, arba, kas vis tiek, nuo paties Dievo 
dėlto, kad nebūtų abejonės sulyg draugijos teisatikybės. 
Draugijos įvairiose vietose turi savo namus (vienuolynus. 

’ tekke), kuriuosna visi nariai sykis nuo sykio sueina sykį 
; ar kelis sykius per savaitę, idant čion po šeicho vada atlikti 
1 atsakančias lankstynės. šitos lankstynėš tankiai bųva labai 

keistos, teip kad sulyg jų budo atskiria, pav., staugian- 
' čius, besisukančius ir šokančius dervišus. r Tūlose draugi

jose sąjušis (ekstaza) prieina tokį laipspį, jog veikiant" 
’ asmenys darosi nejaučiančiomis viršutinių įspūdžių, rija 

stiklą, žarijas ir tolygius daiktus, daro sau baigias žaizdas 
; valgo angis ir tt. Is-šitos pusės Aigipte ypatingai atsižymi 
1 rifaidža, pasekusieji senovės Psylli, teipogi^aadidža, kurie 

pirmiau pranašo gimimo dienoje guldavo ant žemės, o šeich 
ant arklio jojo per jų.kunus. Vienok daugumas dervišų 
užsiima kokiu nors amatu ir gyvena su žmonėmis; bet 
yra teipgi ir elgėtiniai dervišai, neturį tikręs vietos ir gy
veną išmalda. Turkijoje visos draugijos yra po priežiūra 
šeicho al-Islam, kuris daboja, idant josna neįsigautų prie
šingi teisatikybei mokslai ir papročiai, kas kartais ir atsi- 

' tikdavo. Bet męs nueitume per toli, panorėję išdėti čion 
dervišų teorijas sulyg tikėjimo, dangiškos hierarchijos ir tt., 
arba aprašinėti jų papročius įstojant draugijon ir tūluose 
susirinkimuose. Patėmysime tik, jog visų dervišų patronu 
globėjų skaitosi pranašas Kidr, mystiškasis asmuo, kurio 
krikščionišku prototvpu yra šv. Jurgis.

Tūlų draugijų būvis mahometoniškame sviete turi labai 
svar^» kas- žinoma, daug priguli nuo išsirinkimo 

viršininko, šeicho, kuriam priklauso beveik neaprybota dva
siška valdžia ant kitų bendranarių. Šiteipos, pav., kelios 
dešimtys metų atgal (1818—1859) Šeich Sanusi, išpradžių 
prigulėjęs prie Sadchilidža draugijos, o paskui likęs savo

Chinija.
Dangiškosios ciesorystės gyvenimo ir- 

papročių vaizdeliai.
Su paveikslaftk

Vertė J. Lauiis

nuosavos draugijos Sanusidža įsteigėju. Afrikoje jos centras ** P<n*
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lių. šu-įčing knygoms yra su viršum du tūk
stančiai metų; jose yra senovės Chinijos 
istorija.

Pirmutinias žinias apie Chiniją europiečiai 
apturėjo XIII metašimęio pabaigoje nuo gar
saus keleivio Veneciečio Marko-Polo. Jis Chi
ni joje pragyveno pasiuntiniu 17 metij ir gerai 
apsipažino su plačios senovės ciesorystės bū
dais ir papročiais. Jo akyvas kelionės apra
šymas buvo viduramžiuose mylimąja knyga. 
Tuo patim laiku buvo pasiųsta Chinijon krikš
čionybės skelbėjai ir per visą XIV metašimtį 
europiečiai palaikė su Chinija veiklius susi
nėsimus. Bet, persimainius valdančiajam na
mui, svetimšaliams Chinijon lankytis -buvo už
drausta. Ji pasiliko europiečiams uždaryta 
iki XVI metašimčiui. 1516 m. portugalai pa
sirodė pirmu kartu Kantono (Žamčiūginės) 
upės įtakoj ir buvo geruoju priimti, nors chi- 
niečiai ir neleido jų šalies vidun. Po partu- 
galų pasirodė ispanai, holandai, anglai. Sve
timšaliai “barbarai” atėjo su kanuolėmis už
kariavimui sau vaizbai Chinų miestų. Karin
gieji ateiviai chinus skriaudė. Taikos chinai 
pradėjo į europiečius žiūrėti, kaipo j” neprie
telius ir vėl uždarė jiems uostus. Chinija vė 
virto neprieinama ir tik XIX metašimtyj daug 
chiniškųjų uostinių miestų vėl tapo atidaryta 
europiečiams. Dabar tarp Chinijos ir Euro
pos yra vedama plati vaizba.

Nuo pat pirmutinės pažinties chinai nu
stebino europiečius savo būdu, papročiais ir 
apšvieta. Pasirodė, kad chinai pirmiau už eu
ropiečius mokėjo dirbti pooierą, spaudinti 
knygas, išrado kompasą, turėjo plačią raštiją, 
augino arbatą ir audė įdomius šilkinius au
dimus. Bet kokiais europiečiai rado 
XIII metašimty, tokiais jie pasiliko 
šiolai. Net pažintis su europiečiais 
teatmainė jų būdą ir papročiaus.

Chinai priklauso prie mongoliškos 
Chinų didžiuma yra vidutinio ūgio, patogaus, 
liano liemenio, apskrito veido, su atsiki
šusiais žandais, plačiomis lėkštomis nosimis, 
žvairomis mažomis akimis. Plaukai visuomet 
būva juodi, stori ir šiurkštus; barzda reta, ilgi 
ūsai nusikarta žemyn, odos spalva gelšva arba 
šviesiai bėra.

Chinai dėvi palaidą mėlyno dažo jakę už
segamą iš šono, kurpes popieriniais padais 
ir mažą juodą šlikutį ant galvos. Jie galvai 
iš pryšakio skuta, iš užpakalio gi plaukus su
pina į ilgą iki kelių kasą. Kasa ir mėlyna jake 
įėjo | madą nuo 1644 m., užėjus ant sosto man- 
džuriškam namui, viešpataujančiam iki šiolai. 
Vasarą laukuose jie dirba vienose kelinėse pli
komis krūtinėmis ir nugaromis. Užėjus lie
tui užsideda šiaudines skrybėles. Žiemą už
sivelka kelis žlponus vieną ant kito. Moterįs 
dėvi sėjomis ir plačias siuvinėtas jakes. Visi 
chinai rėdosi vienaip, atskyrys yra tik audi
me: mažaturčiai vartoja medvilninį audimą, 
turtingi — šilkinį.

Chiniečiai nemyli nešioti brangenybių, jai- 
bent tik retkarčiais jie papuošia nykštį žiedu 
su nefritu. Mandarinai-viršininkai atsižymė- 
jimui nešioja guzikus iš stiklo, koralo, kriš
tolo ir aukso. Moterįs myli nešioti bran
giuosius akmenis, puošti galvą kvietkomis, da
žyti skruostus ir nudaryti antakius.

Chinai, kaip vyrai, taip moterįs, negali pa
sigirti švarumu. Jie drabužius tolai dėvi, kol 
jie susidėvi ir niekuomet jų nevalo ir neskal
bia. Todėl visi jų daiktai suskretę ir sklei- 

i džia nepakenčiamą kvapsnį. Priprasti prie 
šito kvapsnio gali jaib tik chinas.

Taipogi sunku yra priprasti prie chinų 
valgio. Valgiai pas chinus paduodama kiek- 

. vienam atskirai porcelėno Hiūdeliuose. Vie- 

. toje šakelių ir peilių jie vartoja dvi porcelėno 
> lazdeles, vietoje skepetėlių — puikios popieros 

šmočiukus. Pietums padaro daugybę valgių. 
Čia galima pamatyti patiekta varlės, akulų pe
lekai, smulkus jurų vėželiai, jurų kirmėlaitės, 
vištos, karveliai, fazanai, sutaisyti su česnaku 
ir smulkiai sutrupinta, ikrai, seni kiaušiniai, 
kregždžių lizdai,*) šunies mėsa, svogūninės 
elijos, jurų kopūstai aplaistyti saldum dažalu, 
žiurkės, antįs su inbieru, ir tt. Chinai ne
valgo nei jautienos, nei veršienos, nei avie- 
los. Jų tikėjimas gina jiems valgyti naudin
gus žemdirbystei gyvulius. Jie vartoja tik 
kiaulieną. Pradžioje valgio paduoda vaisius, 
} ant pabaigos — viralas, visai ne taip, kai pas 
europiečius. Kietą maistą chinai vilgo į pilką 
sunką — soją. Nei vandens, nei duonos chi
nai prie valgio nepaduoda. Duoną užvaduoja 
džiovinti ryžiai. Visa tas nugeriama karštu 
ryžių vandeniu iš mažyčių torielaičių sulig 
antpirščiu didumo. Nepratusiems viduriams 
sunku yra pakelti tokią daugy bę valgių. Kiek
vieni pietus turtuolio kaip ir varguolio bai
giasi arbata. Arbata užverdama pačiame puo
dely j, kiekvienam žmogui atskirai, samavorų 
pas chinus nėra. Geria ją iš uždengtų puo
delių be cukraus ir pieno, nevartodami šauk
štelių. Chinai pieno negeria, vadina jį bal
tais kraujais ir vartoja jį kaipo vaistą. Chi- 
niškuose miestuose, kur gyvena europiečiai, 
laiko ir. melžia buivoles vietoje karvių. Pas 
rusus išgeriama čieli samavorai. o chinai iš
sėdi valandų valandas prie vieno arbatos puo-

*)J«rų krcgždč — scdanga — lizdą taiso 
iš jurų žolių, iš litų lizdu chtniečiai daro

chinus 
ir iki 
mažai

rašės,

delio. Moterįs ir vaikai nevalgo prie vieno 
stalo su vyrais. į ’•

Toksai įvairus valgis bųya tik pas pasi
turinčius diinus. Svarbiausias gi kaimiečio 
maistas tai ryžiai su daržovėmis, kopūstai, 
arbata ir rūkyta bei džiovinta žuvis. Žuvis 
jie gaudo labai savotišku buc u. Žuvims gau
dyti jie pripratino vieną jurų sintį—kormoraną. 
Tam tikslui jie uždeda jai ąnt kaklo žiedą. 
Antis panėrus ir pagavus žuvL jos negali pra
ryti, nes žiedas neleidžia ir savininkas žuvį 
raima. Vakarais tankiai galima matyti tokia 
domi regykla: žvejai gryzta luotais prik
rautais žuvies, ant luotų-gi briaunų išdidžiai 
tupi jurų antįs-kormoranai.

Po pietų chinai kaktą ir burną mazgo]a 
šiltu vandeniu, įpiltu k bliūdelius, ir nusimaz
goję ima rūkyti opiumą. Opiumas yra sudžio
vusi sakai sodinių aguonų, auginamų daugelyje 
Chinijos provincijų; jis taipogi yra atvežamas 
iš Indijos.. Tai yra nuodingas daiktas, kurio 
vartojimas labai kenkia sveikatai. Šitas pap
rotys rūkyti opiumą yra labai išsiplatinęs 
Chinijoje kaip augštesniuose; taip ir žemes
niuose luomuose, bet dabartiniu laiku pirjn- 
eivija smarkią kovą pakėlė pjriešf šitą netiku
sį savo tautiečių paprotį, ir tikima, kad jis 
bus panaikintas, Chinietis nuo 20 metų am
žiaus pradeda rūkyti opiumą! po vieną pypkį 
kasdien. Labai įpratę rūkytojai išrūko iki 
aštuonių pypkių į dieną, bet jiĮe už 5—10 metų 
numiršta. Pypkis opiumui daroma iš raudono 
molio; ilgio jis bųva arti tr| 
masto; pypkio gale yra išdi 
rion įdedama opiumo trupinėlis; dūmai jo 
įtraukiama 4—5 užsiraukimais. Opiumo rū
kymui Chinijoje yra įtaisyti tam tikri namai. . 
Ten rūkytojai guli ant palundiį (narų), ant ra- , 
gažių. Rūkant opiumą pirmiausiai apsuka" 
galvą, paskui užeina smagus miegas, kurs 
tęsiasi 4—5 valandas: pabudęs rūkytojas jau
čias baisiai silpnu. Nuo opiumo yra sunku I. 
atprasti: metus rūkyti, ima baisiai gelti v»f-T 
durius, pripratusius prie jo rūkymo. Opiumo 
rūkytojus galima pažinti iš miglotų akių ir 
liesumo. Toksai žmogus darosi abejutu, ne
tinkamu priedarbo ir galutinai nuskursta.

Nežiūrint į ydą su opiumu, chinai yra la
bai blaivus ir pasitenkina tąja nedidele vaisių 
apštim, kurią jie gauna iš iemės. Žembir- 
bystė yra svarbiausiu chinų užsiėmimu. Chi
nija yra tirštai apgyventa šalis, ant kiekvieno 
kaimiečio pripuola nedidelis žemės sklypelis, 
tankiai vos keli sieksniai, vienok-gi žemdir
bystė išmaitina šimtus milijonų žmonių. Chi- ' 
nams žemdirbystėje sekasi dėlto, kad šalies 
klimatas didžiumoje yra lygus ir minkytas, 
staigių oro atmainų nebūva, lietus lyja tam 

i tikru meto laiku ir sausmečių dhinai nepažystą. 
> Žiema yra sausa, vasara gi lietinga; vasarą 

upės patvinsta, užlieja laukus, kartais net kai
mus ir miestus. Toki tvanai be abejo būtų 
pavojingi javams, bet chinai, gerai žino, kuo- 
met kas reikia sėti. Jie rūpinasi suimti savo 
javais pavasarį prieš prasidedant lietums, va
sarą gi ant tų pačių laukų sėja kitus augme
nis, mėgstančius drėgnumą, dietinėje Chi
nijos dalyj suspėja riuvalytį nuo laikų net tris 
pintis: vieną rudeninę — kviečių pjūtį 
dvi vasarines — ryžių.

Chinai geriau išdirba savo laukus, kaip 
Rosijoj ar Lietuvoj yra išdirbama daržaį ar 

. . ' Isk.

tikėtojai išrūko hd 

laromą iš raudono 
rijų ketvirtadalių 
lųrta skylutė, ku-

it

sodai. Tik ačiū šitokiam išgyvendinimui pea 
tisus keturis tūkstančiu^ metų chinai nt 
alino savo dirvų. Vien “geltonžemis” nerei
kalauja tręšimo.* Kiti laukai rūpestingai yra 
tręšiami kalkėmis, supuvusia žole, geltonže- 
mio grumstai, maltais kaulais ir mėšlu, r j

Alei vieną žemės sklypelį kaimiečiai išdau
žo’, susmulkina ir sulygina rankomis ir kojo
mis. Aria lengvomis medinėmis žagrėmis, ■ 
kurias artojai ant pečių nešasi namon.

Pievų Chinijoje taipgi mažai kaip ir gi- . 
rių ir bandos beveik niekur nelaiko. Tik 
kaikuriose vietose ariama akliais ar buivo
lais — ypatingai juodais skėstragiai$! 'jau
čiais. Kur gyvulių nėra, ten kaimiečiai įsi
kinko patįs, ar užkinko savo pačias ir taip 
aria savo dirvą. #

• Laukai rūpestingai yra laistoma vandeniu 
iš upių ir upelių, nuvestu kanalais ant lau
ko. Kiekvieno lauko gale chinai pritaiso 
tvenkinį: prireikus jie jį atidaro ir vandenį 
paleidžia ant lauko. Jai laukas randas ant 
kalno, tai kaimiečiai pumpuoja vandenį pum- 
pomis.

Žemdirbystė pas chinus yra laikoma gar
bėje. Žemdirbiai po mokslininkų užima pir
mą vietą, nes visus aprūpina duona. Patsai 
ciesorius skaitoma pirmutiniu artpju. Dar 
nesenai Chinijoje buvo toksai paprotys. Kas 
metas kovo mėnesio pabaigoje ciesorius, apsi
taisęs kaimietiškai ties Žemės šventnamiu Chi
nijos sostinėje, Pekine, sidabrine žagre su
ardavo kelias vagas lauko. Po jo ardavo ku- 
ningaikščiai, augštieji viršininkai — manda
rinai, seneliai,. paskui tikrieji artojai ardavo 
toliau.

Rūpintis savo laukais chinus verčia įsta
tymas. Kas savo žemę apleidžia, nuo to ją 
atima ir paveda naujam savininkui. Laukuo
se daugiausiai auginama ryžiai: pietinėje ir 
vidurinėje juostoje jie užmaino duoną. Siau
rinėje Chinijos dalyj sėjama taipgi kviečiai, 
sorai, avižos, žirniai. Rugių chinai nepažysta 
ir vietoje duonos valgo ryžius su mėsa ir dar
žovėmis. Ryžiai yra pelkės augalas ir todėl 
jie sodinama žemumose. Ryžiams laukus* iš
lyginama, tręšiama, dalinama į keturkampius, 
kurie yra aptveriama neaugštu aptvaru van
dens sulaikymui. Suartas laukas užleidžia
mą vandeniu, dirva išmaišoma f skystą pur
vynę ir jon sodinama ryžių rasoda. Rasoda 
vėl yra užleidžiamą vandeniu. I Augalas vir
šum vandens išsileidžia lapus ir išleidžią var
nas. T a”ka moteris gražiai išravi nuo {pikt
žolių. šitas darbas yra labai kenksmingas, 
kadangi ravint iki keliu nriseiną klampoti po

(Toliau bus)



Tėvynės Mylėtoji!
Dr-stės Reikalai.

Visus raštus Tėv. MyL Dr-joa rei
kaluose. kuopos ir pavienios ypatus 
malonės siųsti ur-jos Lit Kom. na
riui ir redaktoriui.

.. LAUKIS, 
501 Brisk St_, Valparaiso. Ind.

PIRMOJI ATSKAITA TMD. PO 
III SEIMUI CHICAGO, ILL
So. Omaha, Neb. 17 kp. lė

šos persiuntimo V. K. raštų $5.00
So. Boston, Mass. seimui;

per V. S. Jakūbyną 3.10
McKees Rocks, Pa. 22 kp.

per J. Laukį ........................  10.80
~Los Angeles Cal., pavienis
K. Juozapaitis................ ... • -60

Brooklyn, N. Y., 3 kp. per
K. Čiuberkį ........................... 5.40

Brooklyn, N. Y., 3 kp. Ap
darams V. Kudirkos raštų

Valparaiso, Ind., 13 kp. ap
darams per F. Arlicką....

Middleboro, Mass., pavienis 
J. Tolyvaiša ......................

Oregon City, Ore., pavienis
M. Jonukaitis ......................

WeIkesBarre, Pa., pavienis
J. Stulgaitis................v. • •

Montreal. Canada, 38 kp.
per Juškevičių  ................ 1-20

Elizabeth, N. Y., 51 kp. per
Zubricką........ .. ..................... 1620

Waukegan, III., 77 kp. už 
ženklelius, per Jucevičių.... 5.00

VVaukegan, III., 77 kp. gau
ta, per J. Urmavičių.......... 4.44

Roslyn, Wash., 62 kp. per
A. Ilgūną .............................   ’ 1-20

Pittsburg, Pa., 9 kp. per
J. Miliaucką ...................... 10.30

Joliet, III., 42 kp», per J.
RungaitĮ ................................ 1-20

Collinsville, III., apd. Ku
dirkos raštų, per Stepanavičių 

Mahanoy, City, Pa., 8 kp. 
per J. Overaiti .......... ..

Dayton, Ohio, 61 kp., auka 
III seimui, T.M.D. per Damb
rauską ............ 2.50

Shaft, Pa., 93 kp., per F.
Tarylą ............... 9.00

Cambridge Port, Hašs., pav.
V.. Radvilavičę ........

Wauwatosa, Wis., pavienis 
S. J. Dargužis ..................

Chicago, III., pav. M. Horo- 
decka, per A. Greičių .... 2.04

Chicago, IU., 114 kp., per 
Stanaitį ........................ 2.40

• Dekalb, IU., 100 kp. per
A. Pelį .................. .60

Newark, N. Y., nauja kp.
per J. Dėtinį .......................21.00

Springfield, I1L, 49 kp., apd.
Kudirkos raštų, per T. Kungį 1.68 

>Grand Rapids, Mich., 58 kp.
per J. Dantą .............................6.00

Chicago, IU., 114 kp., per
V. Ardžiauski .........................3.00

Chicago, III., pav. B. Len
kauskas .............. .................

DeLency, Pa., pav. A. Mer-

Vaiselį .......................................2.00 i
Westville, III., 78 kp. per

r. Kirvelį   .........  120
Nuo trijų pav. per J. Laukį 1.80
Chicago, III., 22 kp. per A.

Sliakį ......................................  7.80
Hartshorne, Okla., 59 kp.

per N. Vengrinauską ...........13.80
Seattle, Wash., 46 kp. per

F.-Vaiselį .......V...............3.60
So. Manchester, Conn., už 

ženklelį per B. Salaveičiką 1.00
Cusino, Mich., už ženkle

li per J. Jakubką ..................  1.00
West Pullman, III., 104 kp.

per J. Ryškų ....................... . 9.60
Athol, Mass., 73 kp. per

J. D. Taunį .......................... 6.60
So. Manchester, Conn., 103

kp. per J. Siaurusevičių....
Kenocha, Wis., 119 kp. per

K. Braževičių ................
Coal Centre, Pa., 39

per S. Sarpalių ............ .
Brooklyn, N. Y., 3 kp.

K. Čiuberkį ................ ..

... 2.40 
kp.

.84

skaityta tikru nuopelnu, nes pri
sipažinti prie klaidos paprastai esti 
sunkiau, negu tą klaidą padaryti) 
ir Seimas, matydamas p. Jukelio 
prasikaltimą tik neatsargume, su
gražino jam teises T. M. D. są-

per
___ . 25.45

So. Chicago, III., 33 kp. per 
L. Simavičių ......................

Roslyn, Wash., 62 kp. per
A. Ilgūną ................ ............. 13.20

Erie, Pa., 10 kp. auka išlei
dimui Grunvaldo, per Savicką 7.00 

Baltimore, Md., tl kp. per
S. Urlakį ...............................20.40

Chicago, III., 28 kp. per J.
Biežį .....................  4.80

Freeland, Pa., 97 kp. per
F. Matulį ..............................  6.40

Stamford, Conn., pav. ir 
ženklelis, M. Tareila .............2.00

Už parduotus ženklelius 
Tėv. Myl. Dr-jos.......... ....20,00

Viso pribuvo nuo III sei
mo T.M.D. iki 19 Rugsėjo 
1910 m.......................... ....$393.31

IŠMOKĖTA TEV. MYL. DR-JOS 
REIKALAMS NUO III T.M.D.

SEIMO IKI 19 RŪGS. 1910

- Persiuntimas Kudirkos 
raštų iš Tilžės A. Olševs- 
kiui ......................................  25775

Padarimas kaucijos išdi- 
ninko ............................ .... 10.00

Alga išdininko nuo II sei
mo iki III seimui .............. 1.00

Alga A. V. Greičiui už 
sekretoriaus pareigų pildy
mą ir iškaščiai ................... 140.40

Pasiuntimas V. Kudir- 
dos raštų J. Simanavičiui 130.00

Išleidimai prie exp^dic^ 
jas Kudirkos raštų JrDagiui 40.00

Otto V. Mauderodei už 
spaudimą Kudirkos raštų 1.000.00

Expedicija kninginiriko J.
Simanavičiaus........... (........... 24.67

Seimo pripažintas atlygi
nimas J. Gabriui už paruo
šimą spaudon Kudirkos raš
tų ................................ ....500.00

Ceder Point, III, pav. K.
Šnuolis .... i............ ...........

Plynfbuth, Pa., 32 kp. per
M. Alytų ..........................  120

Chicago, III., 114 kp. per
F. Jakštį  .........................2.40

Brooklyn, N. 3 kp. per
K. Čiuberkį ...‘.................... 5.66

Chicago, III., 28 kp. per
5 Biežį .............   2220

, ■ Ledford, III., pav. K. P.
;'Bitinas ................................ .60

I. Cleveland, Ohio, pav. V.
Geibis.......................................... 60

So. Omaha, Nebr., 17 kp. 
per K. Laucių .......................12.60

, Kensington, 11!., 113 kp. per
P. Mačiukevičių ...........  1.80

W. New Brighton, N. Y., 
už ženklelį J. Augaitis........... 1.00

Grant Works, III., 118 kp.
per F. Golubicką .............. 19.20

Kingston, Pa., 84 kp. per
P. Žiūrį ..................................  3.60

Seattle, Wash., du ženkle
liai, per F. Vaiselį .......... 2.00

Chicago, Haights, III., 54 
kp. per M. Remeikį .......... 1.40

Brockton, Mass., 85 kp. per
J. Vaičiūną ....'................. 10.20

<. Virden, III., pav. Pr. Bla
žys ........................................ ..60

Norwood, Mass., 36 kp. pe^
Ruškį ...................  4.80

Seattle, Wash., 46 kp. per
F. Vaiselį .............................. 1,80

So. Manchester, Conn., 103
kp. per J. Siaurusevičių .... 7.60

Rockford, III., 117 kp. per
P. Aleksyną.............................. 120

Chicago, Ilk, 28 kp. per
J- Biežį ........ :........................ io.8O

Cusino, Midi., pav., J. Ja- 
kubka .................................. 120

Chicago, IU., 65 kp. per
J. Tumosa .................................6.60

Chicago, III., 27 kp. per
J- Gomelį ...........   1.80

Seattle, VVash-, 46 kp. per

apsvarstomi nesutikimai tarp L.
S. Sąjungos ir p. d^rvydo už su
rinktas revoliučyai aukas, kurių 
jis neatidavė. Reikalaujant atši

Taigi dabar p. Sinkus rado < 
reikalingu Seimo nusprendimą , 
“pakritikuot” ir pagalios, kaip ne- j 
kuriems yra paprasta, —r storo- į 
kai išplūst. Kad p. Sinkus ne- j 
turi ant Sehrib geros širdies — i 
tame nėra nieko stebėtino: ne- , 
daug yra tokių drąsuolių, kurie j 
būtų dėkingais už teisingai aplan
kytą baudą....

Bet šio straipsnelio siekiu buvo 
rašyt netiek apie p. Sinkaus ilgą 
rašteli, kiek apie trump«ą redakto
riaus po juom prierašą.

P. Laukis, T. M. D. skyriaus 
redaktorius, talpindamas įk Sin
kaus rūstų raštelį, prideda nuo 
savęs nors teisingą, bet gana šiurkš
tų p. Sinkui pabarimą ir pagalios 
duoda jam pamokinimą, ar pata
rimą, kaip reikėtų p. Sinkui pasi
taisyti. Pasitaisyk, eik, esą, kuo- 
pon, užsimokėk savo metinę duok
lę ir vėl būk geru nariu ir žmo
gum.

Pasitaisyti kiekvienam reikia: 
tik per pataisymą padarytų klai
dų žmonija pasiekė dabartinį ci
vilizacijos laipsnį: jaigu nebūtų 
.klaidų, tai nebūtų nei pažangos 
todėl paprastai netiek yra prasi
žengimo klaidoj, kiek pačiame už
sispyrime tos klaidos laikytis. 
Vienok išrodo, kad antra dalis p. 
laukio patarimo nėra išpildoma. 
Narys, sykį iš draugijos prašalin
tas, gali būt sugrąžintas tik davęs 
rimtus darodymus savo pasitaisymo 
— tikro pasitaisymo, o ne pirkto 
už 60 centų metinės duoklės. 
Antra vėl, paprastai priimta, jog 
žemesnė įstaiga neturi tiesos ir 
negali taisyti, ar mainyti to, ką 
padaro augštesnė už ją įstaiga. 
Todėl mums išrodo, jog, pavyzdin, 
Sinkui negali sugrąžinti teisių T. 
M. D. sąnario nei 3-čia kuopa, 
nei jokia kita kuopa, nei Centro 
Valdyba, tik vien toji valdžia, ku
ri tas teisės galutinai atėmė, tai 
yra T. M. D. Seimas. Seimas 
savo keliu privalo remtis kiek ga
lima ant opinijos (nuomonės) vie
tinės (3-čios) kuopos. Daryda
mas šį patėmyjimą turėjau tikslu 
atkreipti atydą ant prisilaikymo 
panašiuose atsitikimuose tvarkos, 
kuri ant nelaimės, taip apleista 
mūsų didesnėse organizacijose.

B. Kacielius.

Viso išmokėta T. M. D. 
reikaluose nuo III seimo iki 
19 rūgs. 1910 ..............$2.103.82

Išde T.MD. buvo iki III 
seimui (žiūrėk protoko
le)....................................$2.163.01

Pribuvo nuo III eseimo 
iki 19 rugsėjo viso. . 383.31

Viso labo
Išmokėta po seimui T.M.

D. reikaluose iki 19 rūgs. 2.103.82

$2.556.32

Pasilieka išde T. M. D. iki
19 rugsėjo 1910 metų į $452.50

T. M. D. išdininkasf
A. J.Povilaika.

Sinkus, 
D. kuo- 
vadovas 

atsilsį, 
balsavi-

TAIP NEGALIMA.
Viename iš perritii “Lietuvos' 

numerių atsišaukė p. P. 
buvęs narys 3-čios T. M. 
pos Brooklyne, tvėrėjas ir 
taip * vadinamos, amžiną 
“3-čios kuopos visuotino
mo komisijos”, kuri pereitą rudenį 
kuo nepadarė didoko triukšmo drau
gijoj. Kąip pamename pasielgi
mai minėtos “komisijos” buvo 
taip “revoliucijdniški” ir neracijo- 
nališki ir taip kurstanti prie be
tvarkės, jog anų metų Centro Val
dyba buvo priversta apgarsinti mi
nėtą komisiją nelegališka, o jos 
pravadyrius “paliuosuoti nuo drau
gijos narių priedermių”, — kitaip 
kalbant, — išbraukti juos iš drau
gijos, palikus jiems tiesą apeliuoti 
prie T. M. D. augščiausios val
džios, tai yra prie Trečio T. M. 
D. Seimo. Seimas, peržiūrėjęs 
šitą visą bylą, netik patvirtino 
Centro Valdybos nusprendimą, 
bet dar ištarė jai ačiū už dabojimą 
organizacijoj tvarkos. Tokiu bū
du pravadyriai minėtos “komisi
jos’’ netikėtai pasijuto išmesti per 
tvorą iš T. M. D. daržo, tei
sybė, vienas iš jų, p. Jukelis, tuo
jau iš pradžių prisipažino prie

nuo p. J. O. S. pirkusi tarp kitų t 
kningų paminėti “■Socijalizmas ir , 
darbininkiškasis klausimas” 665- j 
egz. Tai tiek jis1|Uslcučiausiu kartu 
jiems pardavė, o kiek jie pirko , 
pirmiau? Rašančiam šį yra žinoma 
pora kitų atsitikimų, kur paini- , 
nėtosios kningos buvo perkamos 
nuo p. J. O. Sirvydo, ir kiek 
galima spėti, pagal skaičių jo par
duotų paminėtų kningų, kiek iki 
šiol patirta, jis sau buvo atsispau- 
dinęs nemažiau, kaip 2.000 eg
zempliorių, jaigu nedaugiau.

Keistai atrodo, kad T. M. D. vy
riausybė nepasirūpino apie tai po 
to, kaip “Keleivyje” tapo pagar
sinta, tuomi labjau, kad paminė
tojo straipsnio autorius tiesiog ap
vagina T. M D. viršininkus, kad 
jie būk pardavinėja kitiems knin
gas (tarp tų ir p. J. O. S.), 
o apie tai nieko negarsino ir pi
nigų į iždą nepaduoda. Jau, kad 
ir vien pasiteisinimui nuo apva- 
ginimo vertėjo atsiliepti.

Bet kadangi čia einasi ne vien 
apie T. M. D. vyriausybę, tik 
apie agvogimą tosios uiib organi 
zacijos, ko aiškus prirodymai pa
sirodė, tai reikalaujame, kad T. 
M. D. viršininkai pradėtų veikti 
ir pasirūpintų patirti ant kiek or
ganizacija tapo apvogta, ir kad 
kaltininkas atsiteistų.

Taigi vyriausybė malonės, ilgiau 
nevilkindama, pavesti kuopoms 
tuose miestuose, kur randasi knin
gų pardavyklos, sužinoti, kada ir 
kiek jos bus pirkusios kningų nuo 
p. J. O. Sirvydo, o tada jau jį at
sakomybėn patraukti. Taip pat 
žinomas faktas, kad J. O. S. mai
nė per p. Lizdeiką Londone “ So
či jai izmas ir darbininkiškasis klau
simas" ant curopšškųjų išleidimų ir 

J tuos čia sau pardavinėjo. Pasiti
kime, kad T. M. D. vyriausybė

• pasistengs susižinoti ^u p. Lizdei- 
> ka ir patirti, kiek , egzempliorių 

per jo rankas perėjo, Reikia pa- 
i sitikėt, kad jis nenorės būti kalti- 
1 namu už dalyvavimą tame purvi-

Pasitikime, kad vyriausybė pra
dės veikti, nelaukdąpuų. kol pakilę 
kituose laikraščiuose rėkimai pri
vers ją prie to. Čia, žinoma, męs 
teirausimies tik apie savo kningas; 
kitigi lai teiraujasi apie savo iš
leidimus, prie kurių p. J. O. S. 
bus savo rankas prikišęs. Bet čia 
galime paminėti, kad kitos kningos, 
kurias jis pardavinėjo ar tai L. 
S. S., ar kitiems, tai daugiausiai 
paimtos mainais už “Socijalizmas 
ir darbininkiškasis klausimas”. ■ 
I’icnj pirmesni* TMD. virsinink*.

Mano nebuvo sakyta,

valdžią.

Suklysti gali kiekvienas; galė
jau ir aš p. Sinkui pasakydahis, 
kad jis pasirūpintų vėl būti T. 
M. D. nariu ir už atkreipimą į tai 
atidžios tariu p. Kacieliui ačiū.

Bet aš vis gi nematau, kad aš 
klydau.
kad jam užtenka užsimokėti mo
kestį ir jis bus vėl nariu kaip 
buvęs. Jis bus nariu, jai jį kuo
pa priims, o kuopa visuomet turi 
tiesą jį priimti, jai mato jo ver
tę ir už tą jo priėmimą patį at
sako prieš augštesnę
Jungt. Valsčiuose, gerai žinome, 
kad augščiausia įstaiga yra teis
mas, bet teismo pasmerktam ka
lėjimui nusikaltėliui govemoras 
turi tiesą jo bausmę palengvinti, 
jai mato, kad jis gerai elgiasi.

Juk bausmės ir yra tam, kad 
nusikaltusius pataisyti, o ne kad 
juos bausti. Taigi sulig šito, aš 
nematau, kad 3 kuopa prasikalstų 
prieš savo augštesnę valdžią, pri
imdama atgal p. Sinkų ar ką kitą, 
seimo nelaukus.

Kaslink gi savo 
taus" 
tiek, 
nam 
na u, 
idant 
kiais 
mąis.
reikalinga.

gana šiurkš- 
atsakymo, tai pasakysiu 

jog aš, duodamas kiekvie- 
lygų balsą, nenoriu ir ma- 
kad kiti to taipgi nenori, 
organas butų užsemtas to- 
nepamatuotais uzsi varinė j i- 
Tai, mano nuomone, buvo 

J. Laukis.

T. M. D. VALDYBAI IB NARIU 
ATIDŽIAI

“Keleivio” No. 35 ištraukta 
eikštėn gana svarbus dalykas, kad 
p. J. O. Sirvydas pardavinėja T. 
M. D. kningas, arba, geriau sakant, 
tik vieną jos išleidimą “Darbinin
kiškasis klausimas ir socijalizmas" 
tai yra tą, kuris pas p. J. O. Sir
vydą, tuometinį “Kovos” spaustu
vės prižiūrėtoją, tapo atspaudintas.

Jau tada kitiems, (o tarp tų ir 
rašančiam šį) teko nugirsti, kad 
apart tų egzempliorių, kurie tapo 
T. M. D. priduoti, p. J. O. S. 
atsispaudmo ir sau gerokai k bu
vo net bandyta tyliai pasiteirauti, 
bet — be pasekmės. Dabar visai 
netikėtai išlindo yla iš maišo.

_ _ • ! Nesenai atsibuvusio) L. S. S.
klaidoj(kas jam privalo būt pa-.konferencijoj Ncw Yorke, buvo

ENCYKLOPEDIJOS KLAUSIME.
Nesenai per “Tėvynę" buvo 

pajudintas klausimas išleidimo 
lietuviškos encyklopedijos-žinyno. 
Paskui “Tėvynę” tą patį klausimą 
atkartojo ir kai-kurie kiti mūsų 
laikraščiai.

“Tėvynės” sandarbininkas, paju
dinęs tą matomai naują klausimą, 
pataria juomi užsiimti ne kam ki
tam, tik Tėvynės Mylėtojų Drau
gijai, nesą tik ji galėsiantį grei
čiausiai tą darbą atlieti.

Niekas nesiginčys, kad išleidi
mas encyklopedijos yra svarbus da
lykas ir kad prie mūsų spartaus 
tautiško kilimo ji šiandien labai yra 
mums * reikalinga; ♦ taipgi, negali 
būti kitos nuomonės, kad tokiu 
milžinišku darbu užsiimti tik 
viena iš stipriausiu mūsų organi
zacijų — greičiausiai-gi Tėvynės 
Mylėtojų Draugiją, kurios ir tiks
las tam pilnai atsako h* kuri pa
staraisiais metai* parodė, jog ji 
gali atlikti darbus, .ipie kuriuos 
kiti tik svajojo. : J

Viėnok klausimas leidimo encyk
lopedijos nėra taip ’naujas, kaip 
kam nors išrodytų iš “Tėvynės” 
sandarbininko straipsnio. šitas 
klausimas, jaigu neklystu, tapo pa
judintas metai atgal, ar daugiau 
toj pačioj Tėvynft Mylėtojų Drau
gijoj-

Iš tikrų šaltinių man žinoma, 
kad dar vasarą pereitų metų klau
simas išleidimo encyklopedijos bu
vo pajudintas tarp T. M. D. Li
teratiškojo Komiteto ir tuom lai
kinės Centro valdybos. Vėliaus, 
Trečiam T. M. D.. Seimui besi
artinant, tas klausimas buvo paju
dintas keliose T. M. D. kuopose 
ir, kaip matyt iš kuopų įnešimų, 
viena iš jų, minėtinai 37-ta kuopa 
iš Chicago, davė Seimui offid-

nėtos kuopos įnešimą priėmė aty- 1 
don. Pagalios, Seimui pasibaigus, ; 
encyklopedijos klausimas dar sykį i 
tapo pakeltas.

Tas atsitiko, kada pereitų me- l 
tų Centro Valdyba turėjo jungti- i 
nį susirinkimą su naujai išrinkta 
šiems metams valdyba.

12 d. birželio m. susiėjo “Lith- 
unia” svetainėn, Chicagoje, vi
si senos ir naujos Centro val
dybų sąnariai, apkalbėti bėgančius 
Tėv. Myl. Draugijos reikalus ir 
maž-daug padaryti planą busian
čiam Draugijos veikimui Čia ir 
buvo vėl pakeltas klausimas lei
dimo lietuviškos encyklopedijos- 
žinyno. Po ilgokų svarstymų pri
eita prie vienbalsios nuomonės, 
kad Tėvynės Mylėtojų Draugija 
privalo užsiimti encyklopedijos lei
dimu, kaip tik jos jiegos užtek
tinai sustiprės, nes toks milžiniš
kas darbas, buvo manyta, reika
laus kelis kartus didesnių išlaidų 
ir jiegų, negu draugija dabar turi. 
Minėtam susirinkime padaryta iš 
kalno, paviršutini plianą atei
nančių kelių metų veiklumui, idant 
tokiu būdu galima būtų viską to- 
buliaus, geriaus ir lengvians at
likti. Taip, pavyzdin, beveik ga
lutinai nutarta išleisti 1914 me
tais visus raštus žinomo Kristijo
no Duonelaičio iš priežasties su- 
kakimo tais metais 200 metų nuo 
jo gimimo dienos. Toji laida, pa
gal išreikštą susirinkusių nuomonę, 
privalo būti dar puikesnė už Ku
dirkos laidą, kuri nors neturi iš 
artistiško atžvilgio laidos sau ly
gios, tai vienok, aplinkybėms ver
giant, buvo atlikta greituoju. Prie 
Duonelaičio laidos, kaip matome, 
jau pradėta iš kalno rengtis. Tas 
pats ir su leidimu encyklopedijos. 

: Kad Draugija užsiims jos leidimu, 
apie tai nėra ko abejoti, nes tas 
klausimas, kaip jau buvo minėta, 

' principe yra išrištas ir nutartas; 
todėl užeina tik klausimas laiko

• — kada Draugija ją išleis?
Kas supranta, ką tai reiškia su-

■ rengti ir išleisti encyklopediją,
• tam nereik pasakoti; kad tas dar- 
' bas, jaigu jis turi būt atliktas
■ kaip priguli, turės užimti ne vie

nus metus laiko ir lėšuos nevie
ną tūkstantį doliarių. Kiek mums 
žinoma, T. M. D. augščiaus mi
nėtas jungtinis komitetas užrėžė 
platų plianą, pasiremiant tuom, jog 
jaigu leisti encyklopediją — tai 
leisti kaip priguli, ne by žodynėlį. 
“Lietuva” vienam iš savo nume
rių paminėjo, jog galima būtų iš
leisti encyklopediją, f sakykim 2000 
puslapių, kas anot jos nuonvonės, 
lėšuotų apie 5—6 tūkstančius do
larių, t y. liek, kiek lėsavo Ku
dirkos raštai. T. M. Draugija, 
kaip matyt, mano apie šiek-tiek 
didesnę encyklopediją, nes jos nuo
mone (bent kada tas dalykas buvo 
svarstytas) encyklopediją iš 2000 
puslapių būtų ne encyklopediją, 
bet greičiaus žodynėlis ir dar toli 
nepilnas, pagalios net ir to pačio 
didumo encyklopediją lešuotų daug 
daugiau, negu 5 ar 6 tukstangiai 
dolarių. Pagal tuom laiku už- 
briežtą planą, T. M. D. leidžia
moji encyklopediją turės susidėti 
iš keliolikos ąr daugiau didelių 
tomų ir lėšuos suprantama ne 
$5000, bet gal $15000, ar dau
giau — prigulint nuo skaitliaus 
spausdinamų egzempliorių. Tuom 
kartu buvo nutarta išlengvo reng
tis prie to milžiniško darbo. Kiek 
man žinoma, tame atvėjuje jau 
užmegsti net pirmiejie ryšiai su kai 
kuriais mūsų mokslo vyrais Lie
tuvoje ir, jaigu neklystu, bando
ma yra susinešti su Lietuvių Mok
slo Draugija Vilniuje. T. • M. 
Draugija mano kiekvienai mokslo 
šakai parūpinti tos šakos specija- 
listus, kurie po abelna Liet. Mok
slo Draugijos priežiūra per kelis 
metus surinktų pilniausias žinias 
kiekvienas savo srytyje.

Tai yra milžiniškas darbas ir 
jo leidimas gali persitraukti kelis 
metus laiko, vienok T. M. Drau
gija, kaip matyt, ant tiel\ 4.Pa
šino, kad nelabai baidosi vi smu
kios naštos, kurią jai reiks besti, 
bet tobulesniam atlikimui darbo, 
nori prie jo rengtis išlengvo, Mū
sų nuomone, T. M. Draugija turi 
tuom užsiimti, nes jokios kitos at- 
sakantesnės organizacijos atlikimui 
to darbo nematome, o jokia pa
vieni ypata to atsakančiai atlikti 
negalės: męs dar neturime nei taip 
turtingų ypatų, kurios galėtų ri
zikuoti kelioliką ar kelias dešimts 
tūkstančių doliarių, nes jeigu męs 
norime turėti encyklopediją pilrtoj 
prasmėj to žodžio, tai galime drą
siai iš kalno sau pasakyti, jog tu-

rys, o tuom kartu męs, kurie pri- 1 
jaučiame ne tik šitam sumany- | 
mui, bet ir apskritai T. M. D. 1 
veiklumui ir jos darbams, rūpin- j 
k i mes sekti “Tėvynės” sandarbi- ] 
ninko patarimą, t y. dauginkime T. i 
M. D. sąnarius, kad ateinančiaijne- 
tais ji turėtų jų 10 ar 15 tūk
stančių.

15 tūkstančių! “Iš galvos išėjo!” 
pasakys nevienas. Taip, tai yra 
gana didelis būrys, vienok visai 
neperdaug ir ne taip sunku jį su
rinkti. Buvusis T. M. D. pirmi
ninkas, pradėjus T. M. Draugijai 
keltis iš kapo, tankiai svajodavo 
ir sakydavo, jog jo didžiausia sva
jonė, kad Tėv. Myl. Dr-ja ga
lėtu turėti du tūkstančius sąna
rių — ką tai galima būt padaryti 
su dviem tūkstančiais?.... šian
dien matome, jog draugija turi 
arti du kartu po du tūkstančiu. 
Dar reik paminėti, jog anuo laiku 
buvo vos keliosdešimts sąnarių 
belikę ir kuom žmogus turėjai dirb
ti ir draugiją auginti? O juk šian
dien yra visa armija pagelbininkų 1 
Tik krusterkim, broliai, o pama
tysime, jog 15000 sąnarių surink
ti, tai mums kuone ketu
riems tūkstančiams dabartinių 
sąnarių, vistiek, kaip riešutą 
sukrimsti.... Krusterkim, sakau, 
ypač dabar, kada šaltis užeina ir

Turėsim tada 
iš keliolikos 
tomų, netik 
bet ir daug

".7 i" 'n41* ’j
kuopose ir jiems tik garbė ui tai 
gali būti. ( ?) Perskaitykit dar kar-* 
tą straipsnelį, o atrasit, kad jus 
greituoju nesupratot jo reikšmės ir 
prisisavinot sau tą, kas jums vi
sai neprigulėjo, bet prigulėjo tik
riems “gešeftmacheriams”. — $

! I -v Reporteris.

Waterbury, Conn. 5 kuopa T.

(kokio apvaikščiojimo ir kada ta
sai apvaikščiojo 
išskiriant iškasČ

nas buvo? Red.), 
paskyrė išlei

dimui kningos. ‘ Po Gruendvvaldu” 
bet piningai dar nepriduoti išdan 
T. M. Dr-stės. 
kar ir kitos X 
tą pavyzdį sektų, 
viena Erie, I'a, 
aukų tam tikslui __  __
narių, bet kur dar 118 kuopų t

A. J. Povilaika.

Geistina būtų, 
M. D. kuopos 

Iki šioliai tik 
kuopa surinko 
nuo savo są-

simą apkalbėti. Seimas, dėlei 
trumpo laiko ir daugybės kitų rei
kalų, suprantama, negalėjo tuo-

lt ru tėti yra šilčiau, 
netik encyklopediją 
ar kelių dešimtų 
Duonelaičio raštus, 
dar puikesnių dalykų, apie kuriuos
šiandien dar ir sapnuoti bijomės. 
Taigi subruzdėkim ir šį rudenį 
ir padarykim nemažesni žingsnį, 
kaip darėm pereitą ir užpereita 
rudenį. Ex-Valparaisietis

iykui nemaža ir musų sumą 
nuo 15 iki 30 tūkstančių dolarių. 
T. M. Draugija per kelis metus

IVilburtonieČi* atydai. 
tam “L Jtuvos'

Chicago, III. 18 d. rugsėjo š. m. 
114 kūpa T. M. D. surengė pra
kalbas Chicagos miesto dalyje, va
dinamoje Atlantic. Prakalbos ir 
viešas toksai susirinkimą^ šioje 
lietuvių apgyventoje vietoje buvo 
pirmą, kartą. Žmonių prisirinko 
didoka^ būrelis, nors tikėtasi dar 
daugiau* sulaukti Įėjimas vy
rams buvo 15c. moterims veltui.

Pirmiausia kalbėjo K.
laitis, baigęs Valparaiso uniVersi- 
tatę, — jis kalbėjo apie mokslą ir 
nurodinėjo fak 
mą. Klausytoj 
kosi užganėdini 
jo J. Ilgaudas 
tos reikalingu m 
bę. Potam I 
rodė ant au<
veikslėlius apid Žalgirio mūšį, pa
aiškindamas vi$ą jų reikšmę. Nors 
aiškinimai tūlų paveikslėlių buvo 
trumpi ir gan neaiškus, bet klau-

iko-

Perei- 
numeryj p. St 

Grįgaliunas savo korespondencijoj 
iš VVilburton, Okla., išreiškė var
du vietinės kuopos neužsiganėdi- 
nimą, kad “Reporteris" pavadino 
“gešeftmacheriais” kai-kuriuos T. 
Myl. Dr-jos sąnarius, minėtinai 
tuos, kurie prisirašė prie draugijos 
vien “dėl biznio”, — kad gauti 
kaip uždyką brangius Kudirkos 
raštus, o paskui draugiją vėl pa
mesti.

Kaip matyt iš korespondencijos 
p. Grig. manė, jog Reporteris tą 
prikaišioįp jų Wilburtono kuopai. 
Iš čia ir kilo neužsiganėdinimas.

Tuom kartu Wilburtono kuopa 
visai be reikalo pritaikė prie savęs 
vardą “gešeftmacherių”. Reporte
ris labai gerai žino, kad \Vilbur- 
tono kuopa įi šiolai buvo vietų 
iš pavyzdingesnių Draugijos kuopų 
ir kad ta kuopa, nors dar jauna 
ir nesustiprėjus, tai vienok jau te
ko girdėti apie jos šiokius-tokius 
pasidarbavimus. Reporteris vadi
no “gešefmacheriais” tuos, kurie 
tyčia prisirašydavo prie T. M. D. 
džl pelno-, kad už 60c. gauti knin
gas $5.00 vertės, o nedėl ko kito. 
Tokių juk męs turime nevieną 
sąnarį, nors ir gėdą tą pasakyti. 
Juk yra tokių, kurie už T. M. D. 
suteiktą jiems geradėjystę atsimoka 
jai šmeižimu ir draugijos der- 
gimu ir jos griovimu, kaip, pa
vyzdin, nors ir “Keleivis” su šta
bu savo sandarbininku. Juk jie vi
si prisirašė prie draugijos, kada 
buvo pagarsinta, jog T. M. D. są
nariai gaus dykai Kudirkos raš
tus. Ir kuomi-gi jie atsimoka 
Draugijai ? šmeižimais, plūdimais 
ant tų, kurie tuos raštus jiems 
pagamino. Jie trukdė pradėtą 
Draugijos darbą, vietoj prie jo pri
sidėti, jie bruko ir vėl norėtų 
brukti T. M. D. į kapą, skelb
dami išsvajotus “bankrutus”, vie
toj padėti jai iš to kapo pasi
kelti. - Ir tik, kada, nežiūrint į 
jų nešvarias intrigas, Draugija 
vis-gi perlaužė visus jai taisomus 
žabangus, kada atliko darbą, kurį 
jie visomis .^stangomis stabdė, 
tada ir jie i. 
aplaikyti 
vaisių.
novej 
stengias 
— tas

ai iš jo kalbos li- 
i. Antrasai kalbė- 
taipgi apie apšvie- 
ą ir vienybės galy- 

- »r. Graičjūnas pa-
ideklo stereoptiškus pa- 
jpie Žalgirio na“"*.
i visą jų reikšm.

entuziatiškai plojo.
Ketvirtasai kalbėjo J. Dagis, 

T. M, D. Centro raštininkas apie 
T. M. D. tikslą, visus praeitus 
tosios draugijos nuveiktuosius dar
bus, ragino visus prigulėtibe 
skirtumo. Papasakojo šiek tiek 
apie lietuvių vienijimąsi, mokini- 
masi ir tt. Toliaus vėla Dr. Grai- 
čiūnas aiškino apie sveikatą ir pa
rodė kelias dešimtis paveikslėlių 
apie auklėjimą ir auginimą kū- 
dykėlių, apie kenksmingumą alko
holio ir kitų d**"*'“,:*'

Po Dr. Gr. 
lėtą žodžių p. 
I kuopos pirmininkas apie amatų 
mokinimasi ir 
Galop vakaro pi

Jykėlių.
laibai, pasakė ke-
Mi'eika “Aušros”

jų naudingumą, 
rmininkas, p. Jo

kantas, padėkojęs kalbėtojoms ir 
publikai už atsilankymą ir ramų 
išklausymą, pranešė kur ir kada 
atsibūva susirinkimai T. M- D. 
114 kp. ir kalbino, kad daugiam 
lietuvių prigulėtų, nes juo dau
giau, tuo geriau bus galima veikti 
ir darbuotis. j. -

kalbų tr prijautimas vietinių, lie
tuvių, parodo, kad čion nepasku
tinės prakalbos; pirmutinė T. M. 
D. 114 kp. veikimo žymė atsikar
tos tuotankiausia M. B—lis., t

esė savo rankas, kad 
tą draugijos išauklėtą 
Ji Įgiję vėl po se- 

fcaugiją .’.-.reiži?, vėl 
jai duobutes kasti, tik 
jiems nepasiseks, kaip

pirma nepasisekė.... Taigi, ar ne
tinka jiems ir panašiems ponams 
vardas “gešeftmacherių” ? Rodos, 
kad tai dar pergražus jiems žodis. 
Tie^ kurie negali ir norėdami už
simokėti draugijos išdan yra bran
ginami, tokiems, reikalui pasiro
džius, draugija gali ir už dyką 
suteikti savo knygas (žiūrėk drau
gijos įstatus) ir jiems nereik bi
jotis, kad juos kas galėtų vadinti 
“gešeftmacheriais”, Tas vardas ne 
jiems skiriamas. Kad Wilburtone

skaityti, prie draugijos prisirašė, 
tai yra taipgi nenaujicna. Męs ži
nome nevieną tokį pavyzdį Chi-

T. M. D. Vice-Pirmininkas, p. 
Pranas Butkus iš Chicago, III., 
gavo chemiko vietą prie Sandoval 
Zinc Company, Sandorai, IH. Iki 
šiolai p. Butkus buvo prie vieno 
“Lietuvos” išleistuvės skyrių. Pa-. 
staruoju laiku p. Butkus daug pasi
darbavo prie Chicagiškės’ muzik. 
dr-jos “Birutį”, prie Surengimo 
IHčio T. M. D. Seimo ir ypa
tingai prie suorganizavimo dešim
ties gyvuojančių Chicagoj T. M.
D. kuopų, kurios dabar, svarbes
niam reikalui atėjus, veikia visos 
iš vieno per ^avo jungtinį komi
tetą. Todėl biila chicagiečiams 
nustoti vieno t darbštesnių vyrų, 
vienok geidžiaine jam geros klo
ties naujoj vietoj ir podraug pasi
tikim, Jog Ir tdn jis mokės ir galės 
būti mūsų dr-jk naudingų, ypatin
gai, kad Sandoval, III. yra netoli 
min didelės/ lietuviškos kolionijos
E. St. Ix>uis, iii. ir St. Louis, Mo.

, J K. Dgūkas. l

IS LEWlSTON, ME.
18 d. Rugsėjo buvo prakalbos, 

parengtos T. M. D. 34 kp., Grand 
Army Hali, svetainėj, žmonių buvo

teko. Kalbėtoju Wo kviestas — 
A. Antonov; jo žmono ir bu
vo prižadėjusi, bet nekalbėjo, sa-

bant moterį. I A. Antano* kalbėjo



" ■ .. . • 
čia lietuvius. Tolinus aiškint 
tikslą T. M. D., kiek jį prisi 
dėjo prie pakėlimo apšvietos.

A. Antonovo žmona skambint 
ant pi j ano, griežė ant smuikos ii 
dekli rimavo. Publikai tas patiko 

- savo užganėdinimą ji išreiškė dėl 
nų plojimu.

Antrą syk kalbėjo A. Antonov 
apie 500 metų sukaktuves mušk 
prie Žalgirio.

Publiką užsilaikė ramiai. Pra 
kalbos visiems 'patiko. Lietuviu 
yra čia nuo 450 — 500, prakal
bas gi lankė 300 .— 350 žmonių 
Laikraščiuose randi aprašymus pra
kalbų iš tokių vietų kur lietuviu 
yra tūkstančiai, o prakalbų klau
sytų susirenka 200 —; 300, ir t.t. 
Lewistone ir moterįs lankosi: da
bar buvo beveik pusė moterų.
. Aukų surinkta $8.15, o išlaidų 
buvo $17.50, tai T. M. D. reiks 
pridėt $9.35. Kalbėtojui, deklia- 
matorei, publikai, ir • aukautojams 
vardu T. M. D. ištariu ačiū.

Sekr. Kazys Vilaniškis.

EDHARD 
STQTE5Q

VIETINES ŽINIOS.
Gettyaburg’e, Pa. įkuriamas matomasai paveikslėly] paminklas pagerbimui kareivių, žuvusių 

civiliSkaj karėje. Edvvardas T. Stotesbury ir G. T. Bear yra daug prisidėję prie paminklo įrengimo 
ir dalyvauja jo atidengimo ceremonijoj.

’. Neregiai kreipėsi į Chicagos 
miesto valdžią, prašydami, kad 
jiems būtų leista turėti švilpukai 
ir švilpti pereinant skersai gatvę. 
Valdžia su tuo sutiko tik paste
bėjo, kad aklųjų švilpukai turi ki
toniškai švilpt negu policijos 
švilpukai. ■ •

Iš Chicagos 
Lietuvių Gyvenimo.

' Antroji “Aušros” 1 kp. prelek
cija buvo 25 d. rūgs., Lietuvių 
Kliubo svetainėje. Prelekciją skai
tė Kl. Jurgelionis apie “Scenos 
meną”. Tai buvo pirmosios pre- 
lekcijos tąsa, šiuo 4 kartu apie mi
miką. Kaip pirmoji, taip ir ant
roji buvo labai interesingos. Pir
miausia buvo nurodoma apie fi- 
ziognomiką, ką reiškia kokia nosis, 
kakta, lupus kokie veido judėji
mai ir tt., — lošėjams būtinai ži- 
notiui dalykai, paskui — apie įvai
rius gestus, judėjimus ir apsiėji
mą. Prelekciją prelegantas užbai
gė. išreikšdamas traškintą, kad kil
tų mūsų scena. Nurodė, kad pri
derančiam išsilavinimui lošėjai pri
valo padėtį daugiaus energijos, il- 
giaus mokinties ketinamus persta
tyti veikalus, nesiimti persunkiu 
perstatymų, bet lengvesnių, kuriuos 
lengviau galima atlikti, taipgi pa
tarė lankyties į gerus svetimtau- 
tiškus perstatymus, ir ^ėmytį į 
gyvenirrfą. Lošiant veikalus iš se
novės laikų, artistai pirmiaus pri
valo susipažinti su to laiko histo- 
rija ir tuolaikiniais papročiais. 
Žodžiu sakant, prelekcija buvo rū
pestingai parengta, todėl klausy
tojams galėjo atnešti nemažai nau
dos. Taip, šiodvi prelekciji gerai 
pajudino musų scenos klausimą, 
bet to negana. Klausytojai iš jų 
negalėjo išmokti lošti, bet galėjo 
užeiti ant tikrojo kelio, kokiu ei
nant galima prieiti tobulumą ir ne
gadinti musų sceniškų veikalų. Bu
tų linksma, jaigu tie prelegento 
gražus geidimai galėtų įsikūnyti? 
Geistina, kad kokia draugija įsteig
tų kokią mokyklėlę, (kaip pav. 
“Aušros“ kuopa įsteigė amatų mo
kyklą), kurioje norinti lošti galė
tų įgyti bent pamatinį lošimo su- 
pratimą.- Kitaip scenos darkytojų 
męs dar labai ilgai neišvengsime. 
O juk mūsų tautos, ir apskritai 
tautų gyvenime, scena lošia labai 
didelę rolę. Scenai pakilus, ir pub
liką ją labiaiis pamylėtų. Prelekci- 
jos klausytų prisirinko pilna sve
tainėje žmonių.

M. Petrauskas jau yra parašęs 
muziką “Eglės, žalčių karalienės“ 
pirmajam aktui. Parašymui visos 
operos reiksią dar nemaža laiko.

Lietuvių Jaunimo Ratelis, 25 d. 
rūgs., Columbus svet., Town of 
Lake apskritoje, vaidino penkiuo
se veiksmuose veikalėlį “Lietuvai
tė“. Veikalėlio turinys sekantis: 
Gudų bajoras pasivagia tūlo lietu
vių vado dukterį. Du lietuviai 
karžygiai, nuduodami kryžeivius, 
nukanka Gudijon ir slapta pavogtą
ją atima atgal. Kyla su gudais ka? 
ras-, jame dalyvauja ir minėtoji va
do duktė; karą lietuviai laimi; už 
užmušimą gudų vado ši lietuvaitė 
pasižada įtapti to pačia,. kuris už
muš. \ ienas jos išgelbėtojų jį nu
durta. Jttodu v hetuvili . vadas ir 
krivė palaimina ira;viskaa užsibai-

gia. Veikalėlis nei blogas, nei ge
ras. Gerai atlosiant išeitų neper- 
blogas. Tačiaus apie buvusįjį lo
šimą negalima pasakyti pagyrimo, 
nors ir kasžinkaip norėtųsi. Nie
ką neveiksi, reikia, ar nori, ar ne
nori, pasakyti jog veikalėtis buvo 
silpnai atloštas, net vietomis ir per
daug silpnai. Lošėjai, nors žo
džius mokėjo gerai, bet nežinojo 
ir neatjautė tuolaikinės lietuvių 
dvasios. Veikale visur buvo kar
žygiai, bet ant scenos jų nei su 
padidinančiu stiklu negalima butų 
buvę sujieškoti. Veikale persta
tyta lietuvių narsybė, geležinė dva
sia, bet ant scenos nei su godžiau
sia akia tokių ypatybių negalima 
buvo įžiūrėti. Buvo kalbama apie 
narsumus ir galę, bet tie žodžiai 
ėjo iš baigščių lūpų, silpnais, be 
energijos, be užsidegimo tonais. 
Ne, tai ne tokie lietuviai karžy
giai galėjo būti! Jie negalėjo būti 
nuleidę rankas ir biją atstatyti prie
kin savo kiūtinės, be ko negalima 
pažinti narsuolį. Bet ginklai! Tik
ras pajuokimas. Vienas su spra- 
gilėliu, antras su dalgiu užtaisytu 
šienui pjauti, trečias su.... grtb- 
liu. Argi kas, kaip svietas gyvas, 
galėtų manyti, jog lietuviai gudus 
galėjo įveikti su grėbliu ir spra
gilu bei dalgiu. Net laukiniai 
žmonės' tokių' ginklų nevartoja: 
vartoja, jau jaigu ne j ietis, tai gerą 
lazdą arba ilgą smaigą, tik ne 
grėblį, su kuriuo galima tik rau
sias baidyti. Lietuviai buvo gana 
civilizuoti, jie mokėjo vartoti žal
varį, net ir geležį, buvo apsigink
lavę -kardais, jietimis arba lankais. 
Lošime, vadui surikus eiti mūšin, 
vieni kelia kardus, tarp kurių ma
tosi ir grėblis. Tai tik išjuokimas.

Pirmas ir trečias veiksmai dar 
padoriaus išrodė, kiti gi darė ne
malonius įspūdžius. Bet ii* pir
mame veiksme lošėjai, norėdami 
padailinti lošimą, jį padarė neat
sakančiu. Tas netikumas tai buvo 
gudo vaišinimas ir tarnų prastu
mas. Vaišinimas buvo toks, kad 
gudas gėrė ir gėrė, kol ant galo, 
anot priežodžio, į kiaulę nepavirto 
ir negalėjo paeiti Antrame veik
sme, pavogus nuo gudo lietuvaitę 
ir nužudžius sargą, dėl-ko gudas, 
tai patyręs, kuone pašėlo, nudavi- 
mas irgi buvo daugiaus farsiškas, 
negu kaip jis tikrai galėjo būti. 
Jaigu jis ant tiek šėlo, kad sukrito, 
tai jo elgimasis, mimika ir kalba, 
toli turėjo būti ne tokia, kokioje 
jį lošėjas perstatė. Jo taniai nu
duodami baimę, kad jis juos ne
nugalabintų, tą parodė tik sten
gimosi . pasislėpti lenkianties prie 
žemės. Tokia baimė gali tikti tik 
kokiame farse. Trečias veiksmas, 
buvo lietuviška grinda, kurioje vi
sa šeimyna, prie balanos šviesos 
dirbo naminius darbus. Tas ką 
geriausiai buvo atlikta, nes tas lo
šėjams matomai geriaus žinoma, 
kaip karžygiškumas. Tik reikia 
labai abejoti ar tada lietuviai tu
rėjo verpimui tokį ratelį (vindelį). 
Tokie verpstuvai atsirado tik atme
namuose laikuose. Senovėje verp
ta ne rateliais, bet suktuvėliu; to
kie suktuvėliai buvo pas 
čius, taigi turėjo būti ir 
tuvius.

Ketvirtas veiksmas, tai 
susirinkimas, kur apreiškiama prieš 
gudus karas. Tai šiame veikime 
buvo grėblis kilnojamas. \’ėjuva 
gi buvo raudona, kaip socijalktų 
ir ant neparastai trumpo kotelio, 
kbkių dviejų pėdų dgio, kurį Ve- 
liivininkaa nešė, apgščiaus I

k i ta tau
pas lie-

lietuvių

tuviai, nepereinamanuose miškuo
se gyvendami, ‘ būtų negalėję rasti 
ilgesnę lazdą. Be abejonės lošėjai 
tą galėjo žinoti; tai kam gi, ži
nant, juokus daryti? Rengianties 
karan, kaip paprastai, nežiūrint 
kelt\kareiviai ten butų, visgi jie 
kaip mokyti kareiviai, dargi kar
žygiai, arčiausi prie vado, turėjo 
stovėti • tvarkoje, "komandoje“; 
kur-kur, o kariumenėje visada yra 
taisykliškas ir būtinas tvarkumas. 
Penktame veiksme lietuviai per
gali gudus. Taigi čia turėtų būti 
visas branduolys 'lietuvių pašėlu
sio narsumo. Bet ant scenos buvo 
senoviškai pozuojanti lošėjai, be 
mažiausios atmainos. Kad lietu
viai turėjo turėti "neatmenamai 
didelį karą“, tai rodė krivė savo 
kalboje. Tat jaigu tokiame ne
paprastame mūšyje lietuviai lai
mėjo, tai juos reikia įsivaizdinti 
kuone milžinais: stipriais, įtūžu
siais, įšėlusiais, krutinės atstačiu
siais, bet ne sulinkusiais* -pava
liau, ramiais, šnekančiais taip, kad 
rodosi jiems karas tai niekas dau
giaus kaip tik teatras. Užmuši
mas gudų vado visai buvo nekar- 
žygiškas. Vos lietuvaitei prisiža
dėjus ištekėti už to, kuris jį už
muš, tuojaus, kaip tik vieton, atėjo 
koja už kojos (ar tai galimas ka
rėje daiktas), ramus sau, gudų 
vadas, ir čia jį, kaip aviną, lie
tuvis “karžygys”, lengvai ranka 
su kardu baksterėjęs ir nudurė. 
Net ir pas 
nuduria, ypač 
tis narsuolis.
dvikova. Bet
taip žioplas, kad dasileistų nužu
dyti be pasipriešinimo, be gynimo
si. Po gudo nužudymui, sumik) 
gudo žudytojas su lietuvio vado 
duktere, “Lietuvaite”, ir taip ne
estetiškai, kad tik neestetiškuose 
perstatymuose tą galima patėmyti. 
Apsiglėbė, parloŠė po savim, kaip 
tartum “Mefry Widow“ valcą 
šokdami ir taip pozavo, kol nenu
leido uždangalą, antru syk nepa
kėlė ir vėl nenuleido. Toks elgi- 
mąsis reiškia nepaguodonę sužiedo- 
tinės

lošiusią savo rolę.
Lošėjai, svarbiausia privalo 

stengtis, daugiaus padėti spėkų at
losimai, nežiūrėti j sceną, kaipo į 
pasirodymo vietą k aštriai vieni 
kitus ir patįs sive ir savo pasi
judinimus kritikuoti, nes tik tokiu 
budu atsiekiama geresnis lošimas.

Apvagi viduje dienos. Pas p. 
Balčytį, gyvenantį ant Hermitage 
avė., arti 45 gat., dienos laike, 
išėjus 
tums 
gjs, vii 
nes ir 
dus ir 
ningais, išsinešdiną nepatėmyti. Pi
ningai buvo paslėpti vaiko vyge- 
lėje, bet vagį* juąs ir ten surado, 

u? w

nusipirkti pie- 
Ustė stubon va-va- 

skry- 
ksinius žie
do! iarių pi-

Chicagoje, ifcridgeport apribėje, 
nepersenai susiorganizavo bendrija

ganizatorium oaąą tūlas Kudlius,* 
rinkęs prenumeratą išleidimui knin- 
gelės, jo paties surengtos, “Va
dovas Suvienytų Valstybių Pilie
čiams“. Bendrijon įstoję tik pen
ki nariai. Iki šiol dar ji nieko 
neveikia, rasi neužilgio pradės. Bu
vo manę leisti laikraštėlį, bet vė
liaus .sumanė kningas leisti. Kiek 
girdėt, manoma - daugiaus užsiimti 
leidimu darbinmkanls brošiūrų.

laukinhis taip ne
gi save augštinan-
Paprastai atsilieka 

ir joks vadas nėra

ir jos tėvo, lietuvių vado; 
dėlto, kad jis, sužiedotinis, 
paprastu kareiviu; jis grei- 
turėjo klaupti, prieš vadą,

“Aušros“ draugijos Chicagos 
kuopos sumanytai amatų mokyklai 
daugelis žmęnių labai prijaučia ir 
jau dedamo? yra aukos. Šiomis 
dienomis į amatų mokyklos kasą 
įnešė $10.00 p. Juozas Elijošius, 
lietuvis politikas, du syk buvęs iš
rinktas komisijpnierium ir dabar 
dideliu skaičium balsų nominuotas 
į tą pačią vietą trečiu syk. j .

Mitingas apkalbėjimui apie ama
tų mokyklos naudą atsiliks 8 spa
lių d., vakare. Sitam mitingui ma
loniai pavedė savo svetainę komi- 
sijonierius p. J. Elijošius, kampis 
46 gatvės ir So. \Vood str. — 
Mitinge kalbės p.p. J. Elijošius, 
Dr. Graičiunas, V. Mišeika, Miko- 
laitis ir kiti.buvo 

čiaus 
pabučiuoti jam ranką, paskui 
klaupti prieš savo vado dukterį 
ir jai rankas bučiuoti, kas tokiam 
kareiviui tik ir galima buvo da
ryti, bet ne parsibloškus tokią iš
didžią lietuvaitę pozuoti neeste
tišką šokį.

Scenos buvo taip neatsakančios 
jog labiaus neatsakančid vargiai 
surastum. Žmonių buvo prisigrū- 
dus pilnutėlė svetainė taip, kad 
daug aplinkui stovėjo stačių

Po perstatymui buvo dainos. 
Kvartetas (vyrų) giedojo lietu
vių himną, laike kurio publika ne
stojo ; Dunduliutė pagriežė smuiką; 
Beržinskaitė ir Serpečiutė giedojo 
duetą “Kaip lelijos” ir “Lakštin
galėle“; GeštautaS ir Dundulis 
giedojo “Pasakyk, Lietuva’; Dun
duliutė paskambino pijanu; mišrus 
kvartetas giedojo “Tu esi kaip 
kvietkelė“; vyrų kvartetas serena
dą ir Dundulienė su J. Zolp at
giedojo M. Petrausko duetą iš 
“Kaminakrėčio”. Dainavo vieni 
menkiau, kiti geriau, apskritai-gi, 
dainavimas buvo silpnokas; ma
tyt dainininkai nebuvo ganėtinai 
pasimokinę,, viena, o kita, kai-kurie 
giedodami tarytum bijojo, kad kas 
jų balso neišgirstų.

Iš lošėjų verta pažymėti A. Dun-

3-čia Aušros prelekcija atsibus 
2 d. Spalių 1910 m., 3 vai. po 
piet, Lietuvių klube, 3149 S. Hals
ted st Skaitys Dr. A. L. Grai- 
čiunas temoj: “Būdas 
mo užkrečiantajų ligų 
joms“. {žaaga alOc.

Ant Town of take,

išsiplėtoji- 
ir kova su 
ypatai.

r 1-ma Auš
ros prelekcija/ atsibus 2 d. Spalių 
1910 m., 3 v A’ popiet, svetainėj 
Davis Sųuare,’ 45-os tarp Harmi- 
lage ir MarsUfiel^ avė. Skaitys 
Keistutis šliupas, temoj: Naujųjų 
laikų historijajjžanga be mokesčių.nga be mokesčių.

REDAKCIJOS ATSAKYMAI.
Nepiluameiiui. ^Je taip yra, 

kaip Sveikas manai. Tautų gyve
nime ir “historijos“ . ir praeities 
minėjimai turi . savo svarbą ir 
naudą. Pas musįnėra amatų, 
rnonės; męs neturtingi ne todėl, 
kad neturime raštų apie amatus, 
apie elektrą, rfthšinas, bet todėl, 
kad pas n>U9*nei amatininkų nė
ra, kad apšvietimas abelnai pas mus 
žemiau stovi, neg tpas kitataučius 
Iš kningų (nors jų kėlės turime.

tas“, “Priežiūra katilų” ir kitos 
parašytos ir išleistos daugiausiai 
P. Nerio) dar niekas amato neiš- 
’noko; kninga amatininką gali 
rien tiktai patobulinti, nurodyti 
jam geresnį dirbimo būdą. Tas, ką 
Tamsta vadini tikru, išmintingu 
■noksiu, yra tik pritaikymas prak- 
iškan gyveniman to, ką mokslas 
ištyrė. Be to mokslo, kuris Tams
ai rodosi nenaudingu, męs šian- 
hen nei iš elektros, nei iš ’ga-! 
ro ..naudotiesi nemokėtumem. 
Mors męs ir daugiausiai kningų 
įpie garo ar elektros pritaikymą 
urėtame, . tuom pramonės nepas- 
umėsime, nes mažai apšviestas, 
leturintis supratimo apie tas 
>ajiegas ir tų kningų nesupras, 
> nesuprasdamas, jų neskaitys, 
keikia pirma pažinti elektrą, ar- 
» jy ypatybes, tąsyk bus 
galima ir apie pritaikymą tų 

kalbėti; dabar kningas 
įpie elektrą matytų tik dirbantis 
>rie elektros; kningas apie stalių 
r kalvių darbo patobulinimą 
kaitys tik stalius ir kalvis, nes 

.nažai apšviestas, tų pajėgų nesu
prantantis ir pritaikymo nesupras. 
Kada pas mus atsiras staliai ar ki
tokį amatininkai, tai atsiras ir 
kningos apie tuos dalykus, o jau 
atsiradus kningdms, tąsyk atsiras 
ir tokių kningų reikalaujanti. 
Kningas susipažinusiems šiek 
tiek su gamtos pajiegomis mes jau 
turime: yra "Gamtos pajėgos ” 
ir daug kitų (žiūr. “Lietuvos” 
kningyno katalogą). O moky- 
tiesi amatų reikia amatų mokyk
lų. Tokią mokyklą nori Chica- 
goj inrengti kuopa “Aušros” 
Draugijos, bet sumanymas tas 
neranda ganėtinai visuomenės 
paramos, o be to sunku ką padary
ti..

Jaigu Tėv. Myl Draugija no- ' 
retų iš Tamstos nurodymų pasi
naudoti, ir leisti raštus apie ama
tus, elektriką, inžinierystę ir tt., 
iš to naudos dabartiniame laike 
mažai bebūtų ir tų kningų nebū
tų kam skaityti

Purinui. Su klausimais apie 
išsireiškimus Šventraštyje (Bib
lijoje) reikia kreiptis prie “Drau
go” redakcijos, tegu jiji paaiški
na. Męs nuo sąvęs pabriežiame, 
jog tie išsireiškimai nesutinka su 
mokslo nurodymais. Biblija yra 
paremta ant padavimų, o padavi
muose juk gana tankiai ir žvė- 
rįs kalbai ir lietuvių pasakose, 
juk kalba ir lapės, ir vilkai, ir 
liūtai, ir žalčiai, 
kuningai nevilki 
kaip 
dėl 
kaip to šventojo 
ningai ir išaiškinti gali, kiti to 
žinoti negali. Juk ir . "Lietuvos” 
redakcija negali žinoti, kodėl 
Tamsta savo tokius juokingus 
klausimus statai.

Šventas 
iu

šiandien 
drabužių 

ir ko- 
netokis

Kodėl
• tokių
Jonas 

valgis 
buvo, tą tik ku-

JUOKELIAI
Pati (prie pietų). — tai 

aš turiu iš to, kad tik verdu ir 
verdu ? Nieko.

Vyras. Laiminga esi. O aš vi
suomet iš to gaunu vidurių užkie- 

^Sat. Blade”)tėjimą.

Duštė. 
ylėt du

M-gi

— Mama, ar aš galiu 
vyru antsyk?

mm* n*, ■*• 
vMLTtA v*j« 
»•<» n•«•*•*■ 
<wrr »»«*«*.*» r

Motina. — Jaigu nors vienas 
jų yra nėkvailas, tai negali.

('(Sat. Blade”).

iš

Pons. — Aš jus dabar paskuti
nį kartą prašau, pon studentai, su
grąžink man tą šimtą markių, kurį 
juųis paskolyjau..
; Studentas. —.Tai gražu! Kada 
tas amžinas griaudenimas pa
siliaus ! . Kaimynas”)

Jis. Aš stebiuos, dėlko mano 
akįs jaučia tokį minkštumą-

Ji. . Mat, tamsta jais esi į gan 
miniotą vietą įsmeigęs....

APGARSINIMAI.
NEBŪKITE IŠBALĘ. .

Išbalimas visuomet yra ženklas 
nesveikumo. Kraujas nustoja rei
kalingo skaičiaus raudonų gumu
lėlių, kai valgis nėra tinkamai su
virinamas. Kraujo nusekimas su
mažina žmogaus energiją ir yra 
pavojingas dalykas, jaigu bus už
leistas. Vartokite geriausią krau
jo atnaujintoją ir sustiprintoją 
Trinerio American Elixirą iš kar
taus vyno, padarytą iš gryno, pui
kaus raudono vyno ir didelės ver
tybės gydančiųjų žolių. Raudo- 

. našai vynas savaimi padaugina 
kraują, bet sumaišytas su tomis 
žolėmis dar geriaus tai atlieka. 
Kiekvienoj ligoj, kurios apraiškos 
yra išbalimas, stoka apetito, kūno 
nusilpnėjimas bei įvargimas Tri
nerio American Elixir iš kartaus 
vyno visuomet duoda geriausias 
ir greičiausias pasekmes. Męs 
ypatingai rekomenduojame jį iš
balusioms ir ligotoms moterims, o 
taip-gi atsitaisantiems ligoniams, 
kuriems reikia naujo ir sveiko 
kraujo. Vaistų sankrovose. Jos. 
Triner, 1333 — 1339 So. Ashland 
avė., Chicago, III.

Reikalingi du raidžių statė j ai 
“Lietuvos“ spaustuvėm Atsišau
kianti tegul parašo kiek me
tų yra dirbę ir kokiose spaustu
vėse. .

Draugijų Reikalai
LIETUVIU RATELIO SKAITYKLA
3149 So. Halsted St. Chicago,

Atdara Įlomio dienon*!* Ir valan
domis:

Utarninkais ir ketvertais nuo 7 
vai. vak. iki 9 vai. vakaro; subato- 
mis nuo 7 vai. vak. 11d 10 vai. vak.

Sekmadieniai* '(ned«ld tentais) nuo 
4 vai. dieną Iki 6 vai. vakaro.

Skaitykloj randasi visi lietuvių 
laikraščiai ir kn ingos. Skaityti gali
ma pačiame kntngyne ir namo neė- 
ttesi.

DIDELIS BALIUS, 
rengiamas draugijos Sv. Jono Krikš
tytojo, atsibus nedėlloj 2 spalio (oct.) 
1910, Freibeit. Turner svetanėje 3417- 
21 So. Halsted et Salė bus ati
daryta nuo 3 vai. po piet, balius 

prasidės 4:30 po piet .................
Kviečiame jaunus Ir senus atsi

lankyti | k{ balių. Galima bus, žai
džiant gerai muzikai, gerai pasišokt 
ir linksmai laiką praleist Įžanga 
25c. porai. Su pagarba Komitetas.

DIDELIS TEATRAS IR BALIUS.
Rengiamas Lietuvos Ūkininko 

draugijos Nedėlioję 2 d. Spalio (ocL) 
1910. Klare! ralėje 19 ir Leavett st. 
Salė bus atidaryta 4 vai. Teatras 
prasidės R valanda vakare.

Bus perstatyte komedija dvejose 
veikmėse "Gudri NaHė“, ir "Nut
ruko". Po perstatymui prasidės ba
lius su šokiais, geriausi muzikantai 
Griežė visus ** 
trauksis iki 
tai 25, 35 

, 1 JMMrpe. _ _______
st. karais iki 18 gatvei 18 karai da
vėte iki pat svetainei....................
atsilankyti.

lietuviška* šokiu*, kurie 
nakties vėlumai. Tikie- 

ir 50c. ypatai.
Važiuojantiems Halsted

Kviečia visu*
• Komitetas.

DIDELIS MATINIS BALIUS^
Su išialmčjimų 5 dotarlų auksų, pa* 

rengtas Draugijos Sviesybte Lietuvių, 
Subatoj, 1 spalio (Oct), 1910, Freibeit 
Turner aaleje, 3417-21 So Halsted st. 
Pradžia 7:30 vai. vak. Įžangą 25c. 
porai. Orkestrą po vadovyste A. J. 
Pilacko. Kviečiame visds lietuvius 
ir lietuvaites kuoskaitlingiausiai at
silankyti 1 š| mošų metinį balių, prie 
puikios muzikės galėsite linksmai lai
ką praleisti. Su godone, 

n, 1 - Komitetas.

Pajieškojimai.
>10 dovanų bus duota tam. kurs 

pranek tikrą adresą mano dukters 
Viktorijos po vyru DalangausKienės. 
Paeina ik -Kauno gub., kiaulių pav, 
Šiaulėnų parap., Rauziškių sodz. 1903 
m.,. 4 ’ lapkričio d- antru kart, išva
žiavo ik Lietuvos - į • Ameriką. Jinai 
yra 28 metų amžiaus, 5 pėdų-* augk- 
čio, tamsiai gr’*'— 
akių, dešinės- i

geltonų .plaukt}. * pilkų 
rankos vidurinio pirk- 
Mate. ' Turėjo dviejų 
ardu Mykolą. Kai iš

važiavo nuo ma^ięs. neturėjau nuo 
jos jokios žinios. Aš jau pusė metų 
esu Amerikoje. Prašau, kad ji pati 
ar kas apie ją žino praneštu man 
žemiau padėtu adresu. Kas praneš, 
gaus pažadėtas dovanas. 

Ona Taiaerska.
166 W!nter st, New Brltain, Oonn.

Pajieškau Juozapo Kuokšto, 13 me
tų’ Amerikoj, pirmiaus gyveno Spring 
Valley, IU.; paeina iš Kauno gub. 
Šiaulių pav., Gruzdžių, vai., Normai- 
čių kaimo. Jis pate ar kaa apie jį 
žinotų teiksis pranešti man šiuo ad
resu: i

Martin Kuokštia, 
2446 Cannmen Ay., Chicago. IIL

Pajieškau savo dedša Franciško 
Milgaudžio, rašosi Frank MŪler, 10 
metų atgal gyvąno Pittstone, Pa . iš 
ten persikėlė j Aloert, W. Yirginia. 
Paeina iš Kauno gub., Raseinių pav., 
Labardžių vai., Degliškių kaimo. Ma
lonėkite duoti žinią šiuo adieeu:

Kaz. Balvika, > -f] 
5830 Grove Av., ■, Chicago, III.

Pajieškau savo vyro Pilypo Grųja- 
liausko. Kauno gub., Telšių pav., 
Plungės parap; 5 metai kaip Ameri
koje. Ai nuo 8 kovo mėn. dienos esu 
atvažiavus ir niekur jo negaliu su
rasti. Tai jaigu kaa apie ji žinote 
būkite malonus man pranešti šiuo ad
resu:

fjomicelė Grigaliauskienė, • h 
1456 So. Canal SL, Chicago, IU.

Pa j ieškau savo brolio Ignaco Ru
džio, paeina iš Kauno gub., Raseinių 
pav., Rietavo parap., Pivarių kaimo. 
Gyvena apie Chicago. Ui. Meldžiu 
duoti žinią šiuo adresu:

Amiiija Rūdaitė,
421 Pert St., Philadelphia, Pa.

Aš Petras Grigula pajieškafa. savo 
tėvo Povilo Grigulo 10 metų Ame
rikoj; pirmiau buvo PittsburieJ ant 
allginu 8 metus, o dabar nežinau 
kur. Paeina iii-Kauno gub. Raseinių 
pav., Rietavo® parap. Pūrvillų kaimo,. 
Labai meldžiu duokite man žinią šiuo 
adresu:

P. Grigula, 
6211 Wabash avė., 'Chicago, IIL

Pajieškau. sa'o pusbrolio Prano 
D* ui lauš, Vitkaus ir Jono Žilinsko; 
visi Kauno gub., Telkiu pav., Plun
gės parap.. Paulius Borbačių. o Vit
kus su žilinskiu Mikėnų kaimo Jie 
patįs ar kas kitas malonėkit duoti 
žinią šiuo adresui:

K. Jonuką. 1
701 W. Lomibard st, Baltimore, Md.

Pajieškau pusseserės Elzbietos'! Ga
ri jonyčios; girdėjau, kad keturi mė
nesiai atgal atvažiavus Amerikon. 
Pajieškau taip-gi draugų Jono Pet- 
kausko, Jokūbo Garijonio ir Petro 
Augštakalnio. Nežinau tik kokio pa
vieto AugštakaliUs, visi kiti Kauno 
gub.. Panevėžio pav., Birtų parap. 
Jie patįs ar kas kitas apie juos ma
lonės duoti žinią Šiuo adresą:

Jonas Garijonis.
111 Harber sL, Aberdeen, Wash.

Pajieškau savo vyrą Juozais Do- 
bolinskį. -•. 25 metų amžiaus, paeina 
iš Kauno gub., Raseinių pav Šila
lės parap., Pan&ročio kaimo. 7 mė
nesiai kaip atvažiavo | Chiraga ii 
Lietuvos; prasišalino nuo manęs pirm 
dviejų mėnesių, palikęs dideliame var
ge. Kas j| žinotų ar jis pate mar 
kmės duoti žinią šiuo adresu: *
Juzefą Dobllinskiene, po tėvai* Juir 
kevičattė, 4514 So. Paulina Street. 
Chicago, IU.

Pajieškau brolio Konstanta 
vinakio, pirmiau apie S meti 
vėno Shenandoah. Pa. Girdėja 
dabar gyvena kur apie Clevels 
Jis yra dauginus panašus | am 
gu | lietuvį. Mano adresas fa 

Vladas Ravinskas,
98 St Calawlss St., MabonoyCil

kad
. O.

Pajitekau dviejų Draugų, Jono Wo- 
nale* ir Adomo Brazo, — 
Kauno gub., Telšių pav., 
parap., Linksnąku kaimo, 
kaip Amerikoj; gyveno Phi 
Pa. Turiu labai žvarbų rel 
dilų, kad jis pate arba kas kitas 
duotų žinią šiuo adresu: 

, Ignacas Mažeika,
3721 Beech sL, Indiana Harbar, Ind.

na 11 
rkillu 
metai 
tPhioj, 
, mel-

Pajieškau savo brolio Adai 
lekevičiaus. 20 metų kaip A» 
girdėjau jis gyvfleo New Bavei 
Dabar nežinau, ar ten pat tel 
ar kitur. Jaigu kas žinotų apie, jį 
arba jisai patsai tegul praneša šiuo 
adresu: T i

Jurgis Polekevičia,
524. W. 14th Place, Chicago, IIL

;rikoj, 
Cnnn. .

Pajieškau savo draugo " Jono Lu
košiūno, Kauno gub., Šauliu pav., Ža
garės parap. Miknaičių kaimo 4 
metai gyveno Vandergrift, dabar ne
giniau kur; tegul atsiliepia šiuo ad
resu:

A. H. Nanartonis, 
307 Jennigs ava, Scottdale, Pa.

Pajieškau bito dėdšs Juozapo Na* 
gevičiaus, paeina iš Kauno gub., Šiau
lių pav.. iš Sabaiėiunių, meldžiu at* *- 
si liepti šiuo adresu.

Zlgmondas Kundrotas.
4537 S. Hermitage are., Chicago. IIL

■ S . . 1 -.1— -Į .-Į. .

Aš Petras Krak'aužkas pajieškau 
Stasio Bendorito, atkeliavusio iš Bab 
timores Į 8t. Louis. Paina iš Su
valkų gub. Gyveno Baltimore. 8 
tus atgal. Prašau duot žinią šiuo 
adresu: .



Paj ieškau savo kaimyno Franciš- 
lua Monkevičiaus (Monkus), Kauno 
ib., Šiaulių pav., Radvyliiklo mie- 
elio. 18 motų matėmės Chtcagoj. 
ūgu kas apie jį šluotų arba Jis 
its teiksis praniešti man šiuo ad-

gub.,
stslia

pats teiksis
resų: ,

Kazys Bite,
Westville, III.

TĖVYNES MYLĖTOJŲ DR-8TĖ8 
CENTRO VALDYBOS ANTRASAI: 

Pirmininkas: Jonas V. Liutkauskas,

Pajieškau savo vyro Kleofaso Na- 
vrlcko; prie* 3 metus išvažiavo į 
North Land Mlch., pradėjo dirbti gi
riose. Nelabaj didelis, 25 metų am
žiaus, turi rumbų dešinėj kaklo pusėj; 
paeina iš Kauno gub., Raseinių pav., 
Vaisgirių parap. Jaigu kas jį žinotų, 
ar jis gyvas ar numiręs, teiksis duoti

Ona Navickienė.
824 Bank st, Waterbury, Conn.

Atnžinų etilsį, Jonas Dudonis, per- 
sisklrė su šiuo svietu 6 d. Sept, 42 
metų amžiaus, nevedęs, pragyveno 
šio;e šalyje 22 metų. Paliko tris 
brolius už save vyresnius du Lietu 
voje, o viena* Baltimoreje. Nabaš- 
nikas prigulėjo prie dviejų drau
gijų: Keistučio ir V. Kudirkos. Kas 
noąėtų ką užklausti apie nabašniką. 
tegul kreipia* adresu:

Vincas Dudonis.
115 S. Paca st, Baltimore, Md.

120 Grand st, Brooklyn, N. T. 
rice-Prlmninkas: Pr. Butkus,

3252 So. Halsted sL, Chicago, III 
Raštininkas: Jonas Dagia,

3252 8a Halsted st. Chlcago, IU. 
Iždininkas:- A. J. Povilaika,

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

■ 381 Bames st., Plymouth, Pa. 
Literatiškasis Komitetas: J. Gabryi, 

1L rue Sommerard Paris, France. 
Y. Jokubynas, 3152 Wallace st, 
Chlcago, III. J. Laukia 501 Brick 

st, Valparalso, Ind.

3rub.

1r. 50k.

nką” stačiai iš redakcijos, tas gaus Ieva- > 
ilniaus Kalendorių” 1911 metams.

Visiems prieinamas, kiek
vienam reikalingas, serilau- 

lietuvių laikraštis Lie-

2dol. 20c. met. 

tdol. 10c pusnį. 

tuvoje eina nuo 1905 metų AmcrikCJC

uvos Ūkininkas”
910 metais savo čmėjams duoda: 
*No. “Lietuvos Ūkininko”

Mokinkis Anglišką Kalbą.
tinai kaip labai yra reikalinga angliška kalba šioje šalyje. Nor8 

tu butum geriausių mekaniku, profeeijonalistu, ar biznierium, jei
gu nemokėsi angliško* kalbos, tai Amerikoje negausi nė gero diirbo, 
nė biznio, nė profesijos negalėsi vesti, žmogus, mokantis angišką

Amerikoje, yra visur pageidaujama* ir gerai apmoka na*, 
kuogrelčiausiai rūpinkis ją išsimokinti

kalbų 
Todėl

Męs Sujieškom. a

Reikalavimai
Reikalinga 10 užbaigėjų, siuvėjų 

rankomis bei stryguotojų, 15 siuvėjų 
moteriškųjų drabužių. Kreipkitės į 
Unity Skirt Co., 209 State St., Room 
506.

Reikalaujame 15 siuvėjų prie mo
teriško darbo — apsiaustų ir sejonų. 
Meldžiame kreipties šiuo adresu: 

Liudvikas Kasparavičia.
3129—3131 Wentworth avė. Chlcago.

Reikalaujame 3 kriaučių mokan
čių moteriškus apsiaustu* siūti.

J. Szkutas.
3301 So. Halsted st, Chicago, IU.

KSAVERAS STRUMSKIS 
“LIETUVOS” KELIAUJANTIS 

AGENTAS.
Jis lankosi valstijoje Connecti- 

cut ir Massachusets ir turi musų 
paliudysimą. Pas jį taip-gi galima 
užsirašyti “Lietūvą”- ir duoti pi
ningus ant .tavorų Bridgeport 
Clothing Storo, o mes viską pri
siusime ką tik pas Jį apsisteliuo-' 
si te.
A. Olszewstis “Lietuvos” Išleist.

Užčėdyjimul laiko ir galvasukio 
namų pirkėjams, męs sujieėkojome ke
lis: namus, geriausius kokius galima 
rasti už paduotų kainų, ir čionai 
juos pagarsiname. Kas išsigali Įmo
kėti trečių dal|, ar daugiu, ant tų 
namų tam męs taikstančius pinin
gus paskoliname lengviausiomis Iš
lygomis.

šituos namus męs patariame pirk
ti lietuviams:.

No. 121. 8 ruimų mūrinis namas, 
ant stulpų. Lotas 24x125. Randos 
Į metus neša $204. Kaina $1.600.

No. 
ma*. 
Kaina

231 4 kambarių murini* na 
Geroj vietoj. Lota* 25x125.

...................................... $1.699.

* 52 —-E-______________ r-
r 26 No. “Žcmts"

13 N( < No. “Mokyklos”
12 N< į No. “Sveikatos“ .

1 giniau* Kalendorių,* 1911 m.
Si klų išbandymui:
UMo padargų premijoms už geriausius ūkio apra- 

...........šymua. •- . .
Kas nori padaryti daug naudos Ir smagumo savo giminėms ir 
geriems pažįstamiems pasitikusiems Lietuvoje, teužperka 

jiems "Lietuvos Ūkininką"
Labai naudloUs yra “LIETUVOS ŪKININKAS” ir Amerikoj, ir kitur gy- 

Vv*oanti*ms lisgbęiaina,.n*s daug jam* jiė ras žinių Ir naudingi pamokymų 
ti visokių Ulių ir sričių. ' ' A - ■»

Kas įstrakyM *4L. ŪKININKO” BENDROVES narius ir užmokė* 25 rub
lius (13į, tasai^u* “LIETUVOS ŪKININKU” vlsoomst dovanai. 

čiuiTruKČO 
dol. »*.)pui

Reikalauju 10 kriaučių prie mo
teriškų drabužių suvlmo ir viena 
primleruotoja arba fiterto ir vienos 
išbaigtos, kreipkitės adresu:

J. -A. S vilo w.
1765 Ogden avė.. 1 Chlcago, III.

Reikalinga 400 darbininkų į Wto- 
consino ir Michigano miškus, algos 
nuo $26 Iki $32 ir užlaikymas. Rei
kia užsimokėt už kelių iš Chicago* 
(North Western Depot) $6.65. Kreip
kitės arba parašykit laiškelį jūsų 
kalboj Indėdami Tuž 1c. markę at
sakymui. Wisconsln and Michigan 
employment and Information Bureau, 
1323 Ludington st. Escanaba, Mlch.

ŠOKIU MOKYKLA PROF. TONT L
Mokiname visokių šoklų angliškų 

Ir lietuviškų, taipo-gi tokių, kokių 
dar niekas iki šiol nešoko. Užtikri- 
nam, kad. išmokę pas mus, galėsite 
šokti by kokioj publikoj. Mokiname 
be skyriais — jaustis ir senus. 
Mokiname tris vakarus per sevaitę: 
utarninkais, seredomis ir ketvergals 
nuo 7:30 iki 10:30 vai. vak. Norin
tis mokintis eikite į svetainę 3119 
So. Morgan st., Chlcago, III.

No. 
gyenimai 1 — 5 r. 1 — 
24x125. 
Kaina

23 (L t lubų medinis namas, 2 
Lotas 

Randoa neša j metus $216 
................................- $1.7M

Na 156. 2 mediniai namai. 1 — l 
1 — 4 r. Lotas 31x147, kampini?

$2.000Kaina

No.

Ant Pardavimo.
Parduodu rakandus ir pečių. Kreip

kitės šiuo adresu:
Mrs. Jonės,

$435 Emerald >ve. Chicago, III.

Parsiduoda 3 gyvenimų mūrinis 
namas, 4 flatai po 5 kambarius kiek
viename; apačioj krautuvė. Yra ga- 

Parduodama. nes is- 
Arendos 

__ _____________ Kreip- 
St. Kristopa,’ 3042 Archer

zas ir vanos, 
važiuojama atgal į tėvynę. 
$5 500,savastis verta $12.000 
kitėe: Z-
avė., Chlcago, III.

DAILIOS GROMATOMS POPIEROS
50 gatunku su visokioms daine

lėmis gražiais skaitymais ir dailiais 
konverteis į tuzinas ’iž 25a arba 10 
tuzinų su konvertais $1.30 su prl- 
siuntimu. Geriausia PALANGOS 
TRAJANKĄ 30c. “ “ ‘ 
davėjų ir _ _ _
taliogus sĮunčiame uz 4c

PALANGOS 
Reikalaujame par

duodame garų pelnų. Ka-

M. bukaitis, 
149 Hvdso i avė., Rocbester, N Y.

TAISOME IR VALOME 
elektrikine i ir gazinės lempas. Dar
bų gerai ir greitai atliekame.

4601
Wm.
So. Paulina St.. __

Ęhone Drover 839.

Daratis & Grikštas, 
Chlcago, III.

K0ŽN1LS GAUS DYKAI
katei togą, d!

Kaina
No. 

gyv. po

12. 2 namai. 4 gyvenimai po 
Lotas 25x125. Randa 4384. 

.................  $2.000.
lubų mūrinis namas, 2 

r. Lotas 25x135. Kal- 
.......................  $2.500

10. 2 
6

2 lubų mūrinis namas. 4 
kambarius. Randa $480.

No. 4. 
gyv. po 
Kampinis lotas 30x147. Tiktai $3.700.

No. 217. 2 lubų mūrinis namas, 2 
gyv. po 6 kamb. Lotas 25x125. Ran
doa neša Į metus $372. Kaina $3.00v.

No. 241. 2 lubų mūrinis namas, 
16 kambarių. Lotas 125x125. Ran
da $504. Kaina .................. $4.500.

No. 241. 2 lubų murini* nmas, 4 
gyven. 2 — 5 r., 1 — 3 r., 1 — 4 
r. ‘ Lota* 25x185. Rando* neša | 
metus $540. Kaina .......... $4.500.

No. 187. 3 lubų mūrinis namas, 3 
gyv. po 6 kam b.. 2 maudyklos. Lo
tas 25x125. Gatvės užmokėtos. Ran
da $564. Kaina .....................   $4.700.

liu*(13AoI. 75 aL tasai rau “LIETUVOS ŪKININKĄ“ visuomet dovanai. 
. KAINA: Lisžutoj (Ir Rosi Jos valstijoj) metam* 3 rob. (1 dot 63 c.) pusme-

1 ‘ . rO ltaB. (88 oęnt.) Užsieniuose: (ir Amerikoje) metam* 4 rub. (2 
__ ) pusMąlui 8 rub. (1 dol. 10c.)
To* pačidK “L Ūkininko“ Bendrovė* dar yra leidžiamo* nuo 1909 m.

“Lietuvos Žinios" su “Aušrine”
ProgreslvlškM lietuvių laikraštia Etna 2 kartu į savaitę.

KAINA: Lfetavoj (Ir Rosi jos valstijoj) metams 4 rub. (2 doL 28 *.), pus— 
člui 3 rub. 50 kep. (1 dol. 38a) Užsieniuose: metam* 6 rub. (8 dol. BOo.), pus
mečiui 8 rub. 00 kap, (1 dol 92c.) Abiejų laikraščių adresai:

Vllnlus-Siemlonovskija 10-1 Russla-Llthuanla.
iisisisisismisisiswmsissisisis>sis.slsi>iglelsl^

Mes Išgydom Vyrus
Mf* trokltam, kad virt, kuri* yr* MUŽK*nWistl *u kitais 

gydymai*, ateitu pa* mat ir pamėginta mustĮ tikrą ir Utlki- 
mę gydymą. Mę* n*aiikl**lm tau dėlko kiti gydymai tavęa 
neįigydi Ir kaip mę* tava Ugydytlm.

Kraujo Užnuodyjimas
tta prie tai mynliko gydytojau*, rodo* plėmot. lopai burnoj*,

Užsikimšimai fe
>l»u tatnUlę k* 

ginimai, plikinanti* ViapMIm**, pu*M*

se, iuD*nuw, prajus am gunu, jaustus icasuu nssuuuiui. 
MES IŠGYDO M įlTOKĮ PADĖJIMĄ—MES NELOPOMI. 
II.iLa*! Mnl Ar nnMgtmal perinanti na©n U Du E IlTl Ql P^r*<ngimog.uito» tie.ų, vyriSkl Hipnu

® m a L, nuallnlmai, įlipta atmtntia, galvot
rtaodėjlmat plėraai pririsi akli, nemik amas, skausmai atrS- 

oss! 11 pate «sl apimta* bot* viean U tų tankią! Ateik pat 
ims, męs ta*« Ufydysim **a kitaip nertlkalauji mum mokėti.

Abelnas Nusilpnėjimas

DABARTINIS BUDAS IŽSIMOKINIMO ANGLIŠKOS 
KALBOS YRA LABAI LENGVAS. ŠTAI JIS.

1. Pirmiausiai perskaityk knygelę "VADOVĖLIS” No.120*. 
na 25 centai.

2. Paskui perskaityk knygelę “RANKVEDI8” No.1300. Kaina 
$1.25.

3. O tada užsirašyk laikraštį “LIETUVĄ” ant 18 mėnesių už 
$3.00, tai gausi dovanų knygelę No.1491, vadinama; “KAIP RĄŽYTI 
LAIŽKUS LIETUVIŠKOJE IR ANGLIŠKOJE KALBOSE”, o su pa- 
gelba šio* knygelė* galutinai išmoksi netiktai anglišką kalbą, bet 
jau mokėsi Ir laišku* rašyti angliškoje kalboje.

Knygas No.1209 ir No.1300 parduodame už pinigus, bet Kny
gelę Nal491 už pinigus neparduodame, tiktai dovanojame ją tiem*/ 
ka angliškai kalbėti ir rašyti ir dėkavoja mnml* už tos knygelės 
Išleidimą.

Knygags No. 1209 ir No. 1300 parduodame už pinigus, bet Kny
gelę Na 1491 ui pinigus neparduodama tiktai dovanojame ją tiems, 
kurie užsirašo 
numeratos, tai 
garsinimą ant 
vertę.

Kiekvienas
mėnesių ir užsimokės $3.00 prenumeratos.

Todėl ir Tamlsta, jei nori išmokti anglišką kalbą, tai užsirašyk 
'“LIETUVĄ” ant 18 mėnesių ir gausi minėtą Knygelę dovanų, su 
kurios pagelba išmoksi gerai nevlen angliškai kalbėti, bet ir angliš
kai laikus rašyti.

Siųsdamas pinigu* už "LIETUVOS” prenumeratą adresuok:

A. OLSZEWSKI i ■

Kai

“LIETUVĄ” ant 18 mėnesių ir užsimoka $8.00 pre- 
tiems jų duodame dovanų. Skaityk šios knygelės ap- 
8-to puslapio šio laikraščio ir persitikrink apie jos

gaus jų dovanų kas u Įsirašys ant 18

3252 So, Halsted St, CHICAGO, ILL.

Parduodu dvi stuba* marines, abi
dvi ant 3 ItAų; viena yra labai ge
roj vietoj bizniui, o antra apgyvenl- 
mui. Vincent Maczkovek, 2014 — 
137th st, Indiana Harbor, Ind.

telpa apraiymal auvlri
*» ilgą, ’H-

pažinti, kaip nuo ją 
apsisaugoti, kokia* gy
duole* naudoti, kiek

Parsiduoda bučemė ir grocernė 
didelėj lietuvių kolionijoj ant Brldge- 
port’o Biznis kuogeriausia išdirbtas 
per keliolika metų Priežastis par
davimo — savininkas perka laukų 
su fanu* Gera vieta lietuviui. 
Kreipkitės adresu: Aleksandras DuL 
eas, 3248 Illinois CL

Parsiduoda Groserne ir saldumy
nų krautuvė su arkliu ir vežimu. 
Ant 5 metų arenda pigi, lietuvių, ap
gyventoje apygardoje, vienas blokas 
nuo lietuvių bažnyčios ir mokslaines, 
gera vieta lietuviui. Kreipkitės, 
2214 W. 23rd PI , Chlcago, III.

yvalrlų kvepiančiu 
ir gvdančlų muilų, Per- 

■-kjW fumų. Elektro-gydan.
čių aparatų, Roben- 

S-Ą alų ILhrbiniij. Monų.
BV Painų, Štoku. Drakuo
O. >mų Mailučllų. AT
J*" monlkų, Konortttaų
B Brltvų, PavlDČevontų

BE" ir įimtai kitokių koA
r nam reikalingų daly

kll* Bkirpk iitę apgaK 
*inin>| ir prhlųtk mum, o tuojau* g*s>l visai dy 
kai katahoRį. Jobu L Bagdxiuna». Projm 

JOHN‘8 SUPIK.Y HOU8E

Na 69. 8 lubų murini* narna*. 3 
gyv. Su maudykloms. Lota* 37Hx 
127. Bandos neša 4 metu* $552. Kai
na. .............................................. $5.300.

No. 178- 8 lubų mūras, 4 gyv. 2 po 
6 rum., 2 po '4 rum.. 2 maudyklos. 
Lota* 27x128. kando* neės 634. 
Kaina .................     $5.500.

No. 238. 2 lubų mūra*, akmenų 
priešakys, 2 guv. po 7 kamb., 5 r. 
mūrinis namas užpaklyj. Lotas 25x 
125. Randa $624. Kaina .... -5.500.

Kiekviena* ii tų namų yr verta* 
gero žmogaus. Ateikite apžiūrėti.

Norėdami platesniu žinių, kreipki 
tė* ypatlškai i musų offlsų

A. Olszevvskl 3252 S. Halsted SL, Chloago, IIL

ll<0- k, 
gyvenimą nelaimingų, IŠGYDOMOS 
SADOS BE ŽUDMlb LUia

Gužuotos Ir Susisukę Gyslos

•Upaamai. ir tt ATIDĖJIMAI YRA PAVO 
JINGJ-PAURODAVIK SU MUMl DABAR. 

Odos Nesnikimitl rimai.apaagaL 
lopaL aetobu 

lomai, žuiadoa skandalai, pagelto**™* ir

da»l rtear ant tosaan
*1*1 kairėj puri); Joi | 
yra ilhp«M vaikanti* _ _
Oyt.o* yra uatluoplamp* ir nurodė Inai p bntagaa

Atsišauk tuojaus jeigu esi klapate.

m u* ant gydymo.1 GALI VŽMOKkTI KA 
DA BUSI IŠGYDYTS8.

Inkšti, Pūsles Ir Sėbras Nesveiko-

mnmngMAMhAtasmtemMMkmamamMhamamamMBMMamaAamąmbMMAė

DIDŽIAUSIAS LIETUVIŠKAS
KATALIOGAS
Laikrodžių,Laikrodėlių; Muzikaiiškų Instrumentų. Drapanų 
ir Šimtų visokių kitų naudingiausių ir reikalingiausių daigtų, 

gaunamų pas

BridūSDon ciotmno Go. GhM.lii.
Kataliogas dalinasi ant kelių skyrių ir kiekviename skyriuje 
telpa sekanti daigtai:
Drapanų Skyriuje.
bėles Čeveryku*. ir U.

Atsišauk tuojaus
atbota*. kita* Ilga* ir kompilka-'l-

State Medical Dispensary
ISO SO. CLARK ST.. arti Madiam talvea. CHICAGO, ILL

Ofiso valandos: nuo 10 ryto iki 4 po piet. Nuo 6 iki 7 vakarais. Nedildieniais 
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.

Naujausias importuotas I
Fnnoorrafusį! ii 1—1

Parsiduoda saliunas eu namais ir 
rakandais, labai geroj vietoj, lietu
vių apgyvento!. Norių važiuoti atgal 
1 California. Prašau kreiptis »»uo 
adresu: 3428 Auburn avė., Chicago.

Parsiduoda naminiai rakandai (for- 
niture) už labai prieinamų kainų. 
Ateiti pažiūrėti pas savininka galima 
kas vakaras nuo 6 iki 9 vai., šventų 
dienų — per visų dieną, kreipkitės 
sekančiu adresu: 1002 Van-Buren st. 
fr kampas Morgan st. iš fronto, ant 
antrų lubų. > .

Partidaoda lietuviškas 'ealiunas ant 
Canal gat. prieš fabrikų. Liga ver
čia parduot labai pigiai. Randa tik 
$12 Prie saliuno yra 3 kambariai. 
Taip-gi parsiduoda Barzdaskutykla 
visai pigiai ir labai gražioj vietoj. 
Sužinoktt 1112 S. Canal gat, Chica- 
*o. Ui.

AR^įATETJU’UĮKHJS

Scoville. Valktr * McElw«'s 60 
akrincj subdivizijoj netoli didelio 
persikirtimo punkto ties

Kedzie ir Archer Avs.
Nuo

Mokykla Šokių!

Parsiduoda bučernė ir grocernė 
geroje lietuvių Ir lenkų apgyventoje 
vietoje, b'znis gerai išdirbtas. Ar
klys. vežimas ir visi Įrankiai. Pir
kę nesigraudinstt

F. Geister,
4845 W. 14th St., Grand Works» BĮ.

Pigiai ant pardavimo puiki barz- 
daskutykla lietuvių apgyventoje vie
toje, biznis gerai išdirbtas. Pardavi
mo priežastis — kitas biznis. Kreip
kitės adresu: 4500 Hermitage Av., 
Chicago, III.

Parsiduoda (galima imti Ir aren- 
don) buėernė ir grocernė su namu 4r 
visais įtaisais, gera vieta, lietuvių 
apgyventa, biznis kuogeriauaial iš
dirbtas. Tinkama vieta lietuviui. 
Touy Frisco, 819 — 23 avė ir Lake 
st, Melrose Purk. III.

43-czios iki 39tsl gat
Lotai po $290

IR VIR IAUS *
J Lengvas šmokestis. Paskolinama 
I pinigai pasistatyti namams ko- 
) kicm* So 
j Šitoj si 
< gražus. I) 
* niūriui vis 
i do kaip k 
j nuovados)
' Gražų* dviejų flatų namai galima 

Užimti po $3.000 ir viršiaua, 
ilsis išmokesčiai*.
10* karų linijos: 

Archer r““ “
Ir nauja ‘ 

nantl kiaurai.
Važiuokite by kokiu karu Ir per- 

s ėsk it ant “Archer Av.-Limits.” 
Ofisas tlęs lotais kampas Archer

Prof. Julius 8. užtikrina, kad išmo
kys šokti kiekvienų jaunų ar senų. 
Išmokina valcą 8 rųšių Ir teip, kad 
gali drąsiai eiti šokti publikoje. Taip
gi išmokys ir kitus šokius 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. 
(alsted St, mokinu kas dlen Apa[t 

šventų dienų. Prof. Julius S. prane
ša visiems, kurte nori išmokt tuos 
šoklus, kad ateitų sekančio adreso: 
2124 South Halsted St.

Ofisas ant 3-čių lubų. Atdaras nuo 
S iki 8 vai. vakare.

Prof. Juliaus šokių mokykla užsi
daro June 25, ji vėl bus atdara Sep- 
tember 2.
jau pradėsim Buck ir Wing šokt 
Sept 2. '

Bu* duotas kiek
vienam, kas nu
pirks pas mus ru
siško tabako už 
86 Nieko nuo jūsų 
dauginus nereika
laujame tik kad 
patartumėte savo 
draugams ir pažys
tamiems pirkti iš 
musų firmos tabe-

Šilas ianportuo-

mu^.nwenų gauiku<8kripkagK FM-
tas, Pikolas, Klarnetus, Obojus, Fogotuz, Boksofonus, Kornetus, Melofe- 
nus. Trumpėtus, Trambonus, Altus, Tenorus, Baritonus, Basus, Kontra.br 
sus, Bubnua, CImbolu*, Megafonus, Bandžius, Gitaras, Mandolinas, Citras, 
Ksylalonus, Autoarfus, Muzikos Dėžes, Fonografus, (Šnekama* Mašinas), 
Pijseus, Vargonus, ir daugybą kitų instrumentų.
Rižutariios Skvriuie Laikrodžius, Laikrodėlius, Leneiugė 

laikrodėliams ir moterims ant kaklo ue
iiojamus, Komposus, Medalikus, Bronzoleta* Auskarius, Špilkas, Sagutes, 
žiedus, ir tL
Tolesniame Skyriuje.
nūs, Žiūronas, Elektriškas Liktarniukea Siuvama* Mašinas, Romanines 
Plunksnas, Paišelius, K ai i m orius, Britvaa Šepečius, šukas, Peliukus, Žir 
klūkęs, Pypkes, Fotografijom* Albumus, Mapas, Globus, Stereaskopus 
Abrozus, Abrozėlius ir šimtu* kitų labai naudingų ir reikalingų daiktų

Katalioga* turi 160 puslapių, didelio formato su aiškioms iliustracijom’ 
visokių daiktų. ____

Prisiųsk ui 10c. marką pačto kaštam ir męs jį prlsiųsim DYKAI.
Adresuoki! šiteip: *

The BrldocDon Giotiilno Go. [
3248 So. Halsted St„ X Chicago. III.

NUOMON KAMBARYS.
Jalgu kas norėtų iš vyrų ramų 

kambarį gauti, prašom kreiptis šituo 
adresu: 3159 So. Halsted St, (3 floor 
rear). Mrs. Dobkevičienė,

Paaitkubink ! — Savininkui išva
žiuojant iš šio miesto parsiduoda la
ba* pigiai naminiai rakandai. Maty
ti galima kas vakaras nuo 6 Iki 
9 vai. arba neoėlioj po pietų, šioj* 
vietoje: 3106 So. Halsted st.. tani 
trečių lubų iš užpakalio).

A'somoR (randon) atsiduoda krau
tuvė. tinkama grocernei ir bučemei, 
su butu. Yra ledams skrynia, ka
ladės, lentynos Ir viskas, kas reika
linga minėtam bizniui. Vieta apgy
venta Beturiu. Biznis yra čia buvęs 
per keturis metas ir apleistas dėl 
taisymo namo Randa pigi. Prašom 
kreiptis šiuo adrtisa: 950 — 31 d! 
Namo zavfnirtatt' gyvmte;'S119 8o. 
Mdrgaa st Chlcago,- 111:

ibdivizijoj namai yra viii 
ii bus gražiausia spaigyve- 
:a pietvakarinėj dalyj, išre
ikš parkas. Vanduo, Srutų 
gazas, šaligatviai, medžiai

j tuojaus t
i mėnesini:
! Keturi
< Limitą'Archer j8th”, “Chicago
J Lswn” ir nauja “Kedzie Av?’ ei-

H. H IWALKER S CO
2>1 Tacoma Building 

Kampas Msdlsos Ir LaSsile gat.
ee»i»mvwvweeeeiei« vrw

THOS. I. MORGAN

savastį] 
deed’s | 
visuomi

»1613 S. Kalstei St

Pacific Liquor Co.
Gabrielius ir Sigall

PIRMCĮ1NIS LIETUVIŠKAS
S A L I U N A S

Užlaiko šaltų alų, gardžių arielką, 
kvepebčius turkiškus cigarus, ir 
inportuotus gėrimus čia atsilan
kę lietuviai ras mandagios patar 
navimus ir gaus rodą dykai. Al- 
silankvkil*

309 Second Ava. Sa. Saattia, Vish.

Naminė Mokykla
Gramatika angliškos kalbos 
mokintis be mokintojo (ap
daryta) >1.00.
VcIau Draugas, arba kaip 
mokintis skaityti ir rašyti 
be mokintojo*.... .  _... ....... 15c
Naujas Budas mokintis ra
šyti be mokintojo .*__ —10c
Aritmetika mokinimais! ro- 
kundų, su paveikslais (ap
daryta) I_______  _____35c.

P. Mikolainfe,
Box 62. \ New York City

“LAISVOJI MINTIS”padarytasis geriau 
•io metalo, turi di
dele nikelinę trin- 

. bę ir labai gerai 
skamba. Turėdami 
musų fonografą, 
galite surengti na
rni* puikų muzikos 

voliukę. ir galėsit* ilgiirsti gra-koncertą. Užsukate tik msllnėlę, __ r .. w_____ _______ ____
liausi***tautiškas, darbininkiškas ir kitokia* dainas* ištrauka* ii operų ir ope
rečių, žaidimą visokių instrumentų pavienių ir orkestroje. Klausant tai viską 
bus malonu ne tik jum* ir jūsų kelmynai, bet ir jutų pažystamiems bei kai* 
■ynam*.

Musų fonografe* yra geriausias, koks tik dabar gali būti. Už tokį fonogra
fą užmokėtumėt mažiausia 812. Mę* duodame jums lą fonografa su vi* dykai 
Prisieikite tik 505 markėms ir mes Išsiųsime jum* geriausio rusiško tabake 
už 86 ir tą fonografą draug su voleliais ir nurodymai*, kaip reikia apsieiti. Ap
turėję tai per espresa, užmokėsite likusius 88.50. Namie galite išbandyti 
musų fonografą, o Jalgu H* Jums nepatiks, tai galite sugražint mum* ta
baką Ir fonografą, o męs sugrąžinsimaIsun* viens Įmokėtus piningus.

i dovana yra suprumama ir puiki, nėra čia jokios rizikos, taigi naudokitės, 
pamatysite, kad busite užganėdinti.

ENOLISH ASIATIC TOBACCO CO. 
111-115 F»st 7th Street, :: I NEW YORK, N. Y.

ošdPait®

Vienintčlis mokslo ir literatūros iliustruotas laikraštis, tai* 
pinantis rimtus ir gerai apdirbtus straipsnius iš įvairių mo
kslo Šakų: Hiitorijoj, Kiltaroi HUtorijst, GibIm Mthią, Draafijai| Msbly, 
Ir 1.1., htiai ir srif isiIiiM panirta apytakai ii ■$<) tyrasiaa.

Kaina metams 82.90; pusei metų >1.00; Į užsienį 82.50
Kas, frisiųsdamas mums prenumeratą, prisius ištirpęs ir 
šį apgarsinimą, tas gaus dovanap knygomis: užsirašantiems 
"L. ■iifj” metams duodame knygų ui $1.81 užsiralantiem* 
pusei metų už 6h.

Adresas:

“Laisvoji Mintis.” I
1401 N. Main Avė., - Scranton, Pa.

A. 01szewskio Banko “r~t fCI” 
galite aprūpinti visus 

savo reikalus Kritikos, Satyros Ir Juokų Mėne-
TW BANKO! LlETVtYS NOTARAS .Inli LalkrUtls 
Iiidirba “Dovler 

traktas, Rašt 
Ir visokiu* kltuir

ivimo DAGI8 gražioj formoj knygos, ant 
geros popieroe ir su viršeliais, viso 
M puslapių kas mėnuo duoda skai-

REIKALINGOS MERGINOS!
konsolių. Inkorporuoja draugijas ir 
atlieka visokius titus notarljališkus 
dsrbu*. - —

Visokiuose notartjalllkuoee reiks, 
liaea ktetpkttls fF 7

J. J. Hertmanowlci *
(Notary Publta)

3252 So. Halsted st, Chicago.

DAGI8 ka* mėnuo talpini po ke
li* origtnalinius, lietuvių pieštu* pa- 
y likslėliu*.

DAGI8 bade visus bs skirtumo, kas 
tik nusikalsta prieš v įsu ominę, todėl 

tevis"Daglar turi rastis kiekvtno 
narna lųi yra geriausia gyduolė nuo

Dagi*” Besigaili straipsnių su įvai
riais pasiftalpimai* fr juskais. .

FTi nik A Vari UI TI DAGIO kaina labai žema. Ūktai 18

132 S. Clark, Gor.Hašisai St

6yi. 3112 S. Kristai it., irti 3Ims

Dr. O. C. HEINE

lengvam darbui moderiniškoj faktorijoj. Nuolatinis 
darbas ir geros algos. Krepkitės j

The Sefton Manufactoring Company
1341 W. 35lh Street,

Dr-asW.A.Martišus
Ofisas R. 409 Tacoma Bidg.

6M0, III į

i-

Kontra.br


PIlliHĮ Lipt.

a——

DIDYSIS GYDYTOJAS NBW TOBKO,

Kmjt UinMtyjlnit 
ir vtooe *4m ligos, kaip vu paikai

23 AKMENŲ, 
ta" GettktM Lalkrtfh.

Teisybe pati uz save kalba. Geresniu darody- 
mu negalim reikalaut.

Kad sergi pats arba tavo pažįstamas bei sesuo arba brolis, jei 
negali ateiti nėra skirtino kaip toli gyvenate, parašyk apie liga 
lietuviškai, aš duosiu rodą ir

loGYDYSlU:
Skaudėj i m J sąnarių, kaulų, strtnų, kojų, pečių ir nedirbimą vidurių 

Galvos skausmą, Širdies ir plaučių ligas, snnkaus kvėpavimo, slogų ir nusilp- 
nejuaius vyrus, dvspepeijoe, nervų ligos, taipgi nuo jaunystes klaidų, įgau 
tų nesveikumų, sėklos nubčgimo. blogų sapnų, visokių užsikrečiamų slaptų- 
lig . Te i p-pa t MOTERŲ: skausmingų mėnesiniu, ball'Jų tekėjimo, gum
bo ligų; neatbokit* kad kiti daktau.i Jums nepagelbSjo, askad apsiimu, tai 
ir išgydysiu i vislias Ir ubisenė justas visokias liga&.‘ Geriau, kad ii karto 
pas mane atšilauktumėt, pirmiau neru kur kitur.^Raiyk kaip moki ir kaip 
jauti nesveikumus savyje, ai suprasiu, tatirsi u, kad reikės pritaikysiu gy
duoles, kurios yra naujausio išradimo o apturėsi sveikata. Aprašant ligą, 
klausiant rodos Visada adresuoti ant mano vardo taip:*

nesidengiu numirusia kito daktaro Tardi 
_____įtaria, — bet TIKRAS DAKTARAS M1 
apsiimu tai ir išgydau.

Seniausia Lietuvių užeiga pas

JUOZUI RIDIKU
Užlaiko visokius pirmo 
skyriaus gėrimus ir kve- 
penčius cigarus ir *

Gražią Naują Svetainę 
Susirinkimams, vestuvėms, ba
liams ir tL Širdingas priėmi
mas Ir broliška rodą kiekvienam

■ - - - - - - - - akiniuote a. Kerte Mrd
M Mtas teta, kaip mlSMm I

Banks A. Olszewskio
3252 So, Halsted St, Chicago, III,

• Priima pinigus taupinimui ir moka už juos 3%-metarov 
Skolina pinigus pirkimui namų ir liotų mieste Chicagos. 
Sukokktuoja žmonių pinigus padėtus kitose batikose; 

teipgi iškolektuoja darbininkų neužmokėtas algas ėr pasko-< 
lintus pinigus. . .

Padaro visokius Notarijališkus raštus, kaip tai: Do- 
vierennastii, Kontraktus pirkimo ir pardavimo, Affidavttus 
ir visokius kitus re'jentališkus ir legališkus raštus.

Išmaino pinigus visokių žemių ant amerikoniškų ir 
amerikoniškus ant kitokių.

Perka ir parduoda namus ir botus.
Siunčia pinigus į Rossiją, Lietuvą, ir visas dalis svieto. 
Parduoda šifkortes ant visų linijų išvažiuoti ir atva

žiuoti, ir išvažiuojantiems Lietuvon parūpina pasportus nuo 
Rosijos konsulio.

Musų karnos visada pigesnės kaip kitų-ir mmų tamysta 
visuomet geresnė už kitų. Rašykite mumi apie šifkorčių 
ir rublių kainas, o mes mielai tokias Jums prisiusime.

Rašydami mumi visada adresuokite šiteip:

-AR TURITE?-* 
Ar turite Insurance Policy 
kuri mokėtų jums laike ligos 
arba sužeidimo nuo $20.00 iki 
$40.00 į mėnesį, o atsitikime 
mirties ir sužeidimo arba ko* 
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.
Chicagos lietuvitn užkvie- 

čiame apsilankyt pas mus, 
kad galėtume paaiškinti Vi
sas išlygas.
J. J. Hertmanowlcz,

A. OLSZE WSKIO RANKOJ 

3252 S. Nilitid St., Cilcip, III.

AKIU LIGOS.' 
’ Ar turi gzlvos skausmus!
> Ar akys vsndeniuoja! i " 

Ar jas niežti?
i Ar teipgi ir spaudžiat
> Ar daiktai išrodo dvigubi!

Ar ji. būva neaiškus, migloti!
Ar turi uždegtas akis?

i Ar jos greit pailsta skaitant! 
Ar jas skaudina šviesa?

DAUG ŽMONIŲ 
turi akių nesveikumų, kurių visai 
nežiną, ir sirgdami nejaučia skau
smu ir nė jokio nesmagumo, bet 
jin turi nešioti akinius, kad išgel

bėti savo regėjimą ateityj. 
Mokslinio lai psmo okulistas 

S. GINRBURG
205B S. Halu: jd f k netoli 11 g.

New York, I Geg., IMA
Ai temis pasirašąs, širdingai dėkaroju Dr. Ferd. Hartmaanl, .s 

Išgydymų nuo 1 gnu, kari kankino maną per S matas, skandejians* 
vld rlaoen, pagedsalą nervą ir kraujo; kas labai man. privargino. 
Noru klU ne|etaagė išgydyti, bot, kad Dr- Bartmanas patalkė, n»l< 
tai ir pam atliksi išgydyti, tad prlpasystą, kad esi garas daktaras 
New Tarta.

Pilnas guodonės FR. LEVAČEKS,
544 W. 80 8U, New York, N. Y.

AŠ KALBU LIETUVIŠKAI.

Pr. ZINS Cliicags.
•» Valandom Nu. • ryt. Iki • vakare, Bud Atloše s n f • ryt. Iki 4 po pM.

Knygele veria tiek aukso,-kiek ji pati sveria 
Jos Vardas yra:

“Kaip rašyti Laiškus Lietuviškojo ir Angliškoje kalbose *.
Ko ji mokina? Ji mokina rašyti laiškus (grematas) lie

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

Šioje knygelėje yra daugybė laiškų visokiuose. redęąĮpQ|jĮ 
ir atsitikimuose į visokias y patas: Raiškai tėvų į vaikus, vaikų 
į tėvus, vaikinų į merginas, merginų į vaikinus; tarnų į darb
davius, darbdavių į tarnus tf tt. Tie visi 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 neišmokius angliškos kalbos kaip kad virš paminėta knygelė. 
Žinoma pirm paėmimo šios knygelės, žmogus turi pirmiau per
skaityti knygeles “Vadovėlis" No. 1209 ir “Runkvelis No. 1300. 
kad gauti pradžią, o paskui jau imti knygelę “Kaip rašyti laiš
kus lietuviškoje ir angliškoje kalbose“.

ši knygelė ne vein mokina laiškus rašyti, ne vien mokina 
angliškos kalbos, bet dar mokina ir daugybės kitokių labai nau
dingų ir rteikalingų dalykų, kokių pamokinimų jokioje knygoje 
nerasite. Ji mokina: - •. ...

Kaip oaryu kontraktus pirkimo, pat davimo, samdymo i." 
visokių formų biznio reikaluose; kaip daryti vekselius skolinant. 
pinigus; kaip daryt testamentus; kaip vežti draugysčių Tėikahts. 
ir visoki kiti pamokinimai. Teipgi mokina formų kaip žmonėse 
apsieiti visokiuose atsitikmuose; antai kaip apsieiti svečiuose, ap
silankymuose, supažindinime vieno su kitu, pakalbėję \ieno su 
kitu, kaip užsilaikyti bankietuose, vestuvėse, krikštynose, pagra- 
buose, atsilankant ant metinių švenčių ir tt. Toliau knygelėje 
yra Šimai patarlių vartojamų angliškoje kalboje išverstų į lietu
višką, kokių dar niekad negirdėjai, ir ant galo yra Žodynėlis 
svetimų žodžių, vartojamų yvairiose kalbose, išverstų į lietuviš
ką kalbą ką jie reiškia.

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

Kodėl teip brangią knygelę mes dovanojame už dyką? Rir- 
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 ^pšviestes- 
ni, tai arft tiek pakils lietuviška tauta ir kultūra ir mes nuo tur
tingesnių daugiau biznio turėsime. Antra — mes norime, kad 
kiekvienas lietuvys skaitytų musų laikraštį “Lietuvą”, kuri tar
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, todėl mes ir 
rupinamėsi 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 jes išleidimą.

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

^ivsdanri pinigus savo laišką adresuokite šiteip:

A. OLSZEWSKI •
3351 So. BlliUd Sinti CBICKO, ILL

NE TUSTI. KALBA, BET FAKTAI 
darodo daktarų g*b*n» *r ataakomybe. Ne guo» boti gydytoja ir apuiganyti laikraščiuose, bet mųsų ’ 

l žmonis, reikalauja daugiausiai suprantančių, daugiausiai žinančiu ir kw 
-tojų, dėl pašelpimo Jų ir palengvinimo Jųjų akaodėjimuose Mųsų vargti 
JU 8xmkaua uždarbio už nieką, dėl pripildymo mokinančiųjų Hfrminių dakts 
:q, apgaodlnčjamų vaistų.

GEORGE LAUTERER
JL Gyvuoja 25 metus \ Jta_

<64-166 E. Madlson 
Chic.go, III. 
Kdirbinčjimae 

išsiuvinėtų ir dažytų vėlu*
< Jr bel žymių, 

' ženklelių, juostų
JtkAao.ilL; ir kitokių draugijoms 

reikalingų dalykų.

Laišku reikalaukit Katalogo. . I

▼atetą b« }okioa aaaAM ir maao boto yra parodyti vtotaaa titiema žaMtama. kv<« tavo gy- 
domi dmttmttaaaa ar daa^tan daktarą ba Jokio paaiaakima, kad ai tori* viaaiatių bodą kurimo- 
mi tikrai MgydBB.

Rem«Mli ut gydymą be neėdoe — moklk ui tikrą ligydymą. 
Ai tikrai iigydBuMgM aMNio, plamčta kapaaą ir lakatą, uaria ir labai Uaedtatm

Slaptos Vjrį Ligų

B ir tokiu badų jie |kalbmė> apie abtakomybą nvo, bet negali

— -------------------- —.  --------- -------- --- ,  . , yra žinomi Jųme ytatema Jie naaižvente save naudai rnueu aentan-
čių betartų, per daugeli irdnnff>ĮI mėtų. Jie tyrinėje (atudijuoje) per ilgus metus, dabar gaUodyt kiekvieną, norintanuo 
senei apleistą, ar pagadytą per kitas gydytojus ligą, m geriausiomis ir puikiausiomis pasekmimis.

TukstanMų tūkstančiai originaliikų ir teisingų paliudijimu tą darodo ir laimingumas Mintų tūkstančių leimynų gire 
Jų žmoniikus genus darbus. -

Oollins Neer York Medlkalilkas Institutas, užlaiko tiktai geri anai-na gabiausius ir tvirčiausius savo - ąmate g^ 
tyrinėjimui vaistų ir ten nitą ligonio, karta Juos apleistų ne užganėdintu arba ne aptarėju reikalingą pagalbą.' 
kuriuos tie gydytojai skiria, yra geriausi pasaulije, per tai ir niekados ne galima abejoti apie jų paeekmingumą.
- Jeigu kankina kokia Dorinta liga, ar tai pradžioje ar jau užsisenėjusi, ne lauk kolei taps neižgydoma, bet jeAkok 

pagalbos tuojaus. ■ «
u J ąsų liga raikatauja ne atidedančios pagalbos, rąžyk arba kreipkis ypatilkai kuo skublausei, o jeigu ne žinai ka; 
ina, pasiteirauk pas mųsų gydytojus ar laišku ar ypattakai, o Jie suteiks geriausi ir teisingiausi patarimą suris

insglinilki Oollins New York Medikaliiko Instituto gydytojai darbuojasi, o tas padarė Jų vardą 
talyk. tuojaus pas Dr. 8. K. Hyndman, medikaližką direktorių, y

The Collins New York Medical Institute,

140 W. 34th Street ■ New York City.

' AR turi:,
Viduriu ligos. Užketeji- 

ma, nedirbimo. Galvos 
skaudejima, Reuma
tizmą, Odos ligos. Šir
dies ligos, Inkstu ligom, 
Kepenes ligos, Hemo-

* roidus, Skrofulus, Nėr- 
vilką nusilpnėjimą, 
Pinučiu ligos, Pilvo 
kataro, Neuralgia, Vi
duriu skausmus, Kata
ro noses ir^gerkles, 
Bronchitis , wAstma 
Paraliža, Ausiu ligos. 
Akiu ligos. Patrūkima, 
Pūsles ligas, Visokius 
išbėrimus, Kirminus, 
Visokias slaptas ligas 
Vyru ir moterių, Švie
žias arba chroniškas.

■ Prisinsk tuojaus 10 
centu markiems , idant 
apturėti gaminga knyga 
Dr. E. O. CoUins “Vado 
vas in Sveikata’*. Ji yra 
neatbūtina kožnai Reimi-

VYRAI IŠGYDOMI 15 DIENAS

FKNYGŲ 
Vysai Dykai Del Vinį
ra yra stebuklinga Ir siustą yra tyk dėl vyru.

- z -- .Įrastais, suprastais Sodriais paiaka kaip gal 
atgauti *yą*Uhuma, isigyditi nuo uzntiodijima krauju 
a/ba.yp<H,nubiegima siekine, patrotitu atypribe, pučkus 
ir kitus Unuetimus, ą negrotnulavima, patrotitu 

iStypriita pylva, kiapenu, inkstu ir pūsles ligas, ruma- 
ittama, gonorrhoea arba triperi, naujai Įgautas lyras, 
-*-*-*— ------------- lygas, gal būti iF ''

............J ji
a, pasak i s jun~. kodėl Jus 
*j iaigyditi. Knyga ta yra 
> žinoti kožnas vedės arba 
yra. perikita par Daktaru, 
tyrinėjutu, specijalisku 

gayra .sius.a vysai dykai, 
. --------—. —peCetita ko n verta. Nesiusk
nekokiu piningu, tyk paraiik sava varda, ir adresa ant 

>Sėmiau paduotu kupono, katrų siusk mums iendena. 
s - ę DYKAJ GAUTOS KNYGAS KUPONAS.
HL JOS. USTU * <0.. L M B Rta Abmsb.

1. Oodetieas TsOTists: Pb<bI Tsmlsioe priŽadielsia, si eerUČ tas ! JgTM'SP'tiieMmei mas vyael Sykai Vtaa j J.

PRANESZA NESVEIKIEMS VY- 
W RAMS IR MOTERIMS SAKYDAMS: 

nereikia ilgiau sirgti ir vargytis Hgams, 
cl ''4 neeai Jas išgydysiu; todėl, kad aš per 20

medicinos mokslą ir gydae- 
les, už tai šinau, kurios geriausia gydė 

■u sergančio žmogaus kuna, per tai su gerian-
šia pasekmę Kew Yorke išgydžiuu daugiau 
žmonių, negu koks kitas daktaras teip- 
pat plačioje pasaulėje. AI i&grdžian tokias 

Vn*as’ šorių jau nieks neįstengė pagelbėti 
yy' ,rk,tl daktarai buvo pripažinę už neišgy- 

domas;—per ką turiu daugybes padėkavo- 
? darbo* Nitai, kad

j gj pramaniau jegt

KRAUJAS YRA TAI PAMATAS SVEIKATOS IR GYVASTIES. 
Gyduolės, kurios nepataiso kraujo yra negeros ir negali 
išgydyti ligas, nes blogas kraujas, pradžia visokią ligų 

Užtikrinu, kad mano visos gyduolės yra pritaikytos prie kiek
vienos ligos; už tai ir daugiausia sergančią išgydžiau ir tuos, 
ką kiti daktarai neįstengė.
Pasargai ai nesą i n stibi1 

ne bambukas, ne nigeris šaa 
DICnOS ir sergantį, k ar Į i .____ ________ _____

SKAITYK ŠTAI KĄ IŠGYDYTI RAŠO:

-f ATJUUMAS IB IŠTIBIMĖJIMAS VISAI DYKAI. OYBVOLfiS DYKAI IŠG Y M gf J

CHICAGO MEDICAL CLINIC
344 SO. STATE ST, arti Harrison gatves, CHICAGO, n T

Muią ofkBO TBlBndoi jttb bm 10 tbIbbJoi ryto iki 4 po piet ir noo B iki 7 VBkBre. Jeigu negali 
atoliniikti tarp tą retoadą, tel gelt atsiUnktl terp 10 ir U NedSUom. AUiUuk uabUknA 

Mm talbuM UetaviAkri.

ffia4nJ¥ Tilki BndiBi P ikų imnių Mitbtii pu;- 
Blue ptaukne latalkb gtlnkUna pna- 

ką gnhoe HLat trumpame lalkerVNtO- 
p mną atauga aaajU graiua plaukai. Vlaafcta to- 

m,,u

PMOF. J. M. BRUNDZA
MNUI ė U.IT1 IT. BMMUJg, M W

VYRAM TIKTAI
RIEJIMAS DYKAI

- -KM S»H bot RMtytą

GALERIJOJ 
MOKSLO

344 SO. STATE ST.
CHICAGO, ILL 

Mnr HarrUon St

Žingeidumai Patolo^Ųos 
Žinfeidu ■>.Oateote<0oa 
Žiagtid/rra. i. vmaliavi-

9 . Ortaan

B
 Naujiena Kuri Nudzkigins ir 

Palinksmins Daugel Sarganczia, 
Silpnu ir Nualintu Vyra

▼Likai, nupuolė* sveikatoje* Ar peršengei tiesai .veikato* 
arbagamtot? Atmanai ajvaimtl? Ar Ali tinkančiam nadč- 
pme uAlmli užduotis ėenybiaio gyvenimo i Jei^a yra rnaiian- 
14 abejone jog randasi užiirilkutl chroniika Uga d ugnyje 
tavo kupetų, tai atsiiauk ant iemlaut paduoto Mreso, o UfL 
turčii patarimu ir iiliriučjiiną dykai! Mes Utirinf.ime Utj 
Visai dykai, ir jeigu ligydymas bu* galimas, tai nia* iigydy- 
slme už kožemiauiif kaiuf. Ne užsidedi ant sargi jokią pa
reigų ataifaukdamas pa* mu* (M1 bcuiakeiiinio pa.iteirari- 
nx> Mfi perstatysime padėjimų viso dalyko tikroje iviesoje, 
o tada galėil gydytis jeign norėsi. j > j.

M j| Dolerio Nereiks Mokėti Pakol Nebusi Uzganodlntas Savo Lomoj 
tlintyj kad Mos Esamo Teisingi, Pilnai Atsakanti Ir UisHikimi.
nesveikumų Inkstų, puslč* ar Uapuino turelių, jeign jauti nesmagumų ir iksivamų. jeigu randasi 
koks padėjimas dėl kurio nesinori kreiptis prie keimyailko gydytojaus, kaipo tai: silpnumas, nėr- 
r lik a negaiš, stipau arba sumažinta atmintis, nemiegojimas, gėdingumas, nubėgimai, nurarvėjissri. 
Silpninanti sapnai ir Gnaudota gj rybė; jeigu turi guzuotas ir susisukuse* gysla*, jeigu kenti ntx 
užsikrečiamų ligų kokios nebūt ruiie* kurios tam litai daro nesmagumų; jeigu turi nors vienui 
skaitlingų ligą kuriom vyrai gnlitut apimti; jeigu kenti nuo pertenkių dasileidimų; jeigu turi «c 
U*, skaudulius burnoje ir ant ILežiuvio; jeigu plaukai tavo slenka; jeigu turi slaptingų lijrų; jelg 
turi užsisodintų kraujų arba nors vienų U ilgą kurių auka tampa vyrai—TAI MES GALIME TAVI 
IŠGYDYTI IR TA PADARYSIME. Ateik pasikalbėti su mumi didžiausiame privstiiknme ir M 
kreta, o mp* padėsime atsikratyti nuo visą kliūčių kotrampiauslam laike. Mes tarime labai didutį 
patirimų gydymą tokios ruiies ligą ir užtikriname tėgydymų. Mes netiktai palengviname, bet U*y. 
doase tikrai ir ant visados. Ateik ir pasižiūrėk ant skaitliam lletuvią kuriuo* mes Ugydėme. MM 
Ugydysime teip tikrai kaip atsiAauksi pa* mus. Silpai vyrai, kurie nustojote viltį pasveikimo bėsk 
gydydami kur kitur, ateikit pa* mus, mes atkreipsime aut jus mūsą specljalOkų atydų taip jogat- 

Mausite Savu vyrUkama ir b«MU vadovatAterp toremmdraagą. «,>. i^,..« , J. w «.

LIUOtO mŽENGIMO MUZT /I 
Mokinuko Žiageiduaa.ŽiooJimr -Galybe 
— teltnin-

gal ir jd< misi su- 
tverti. Vyrai, tikrai 

Al- aullankyklt į litą
stebėtinų liuoso in- 
Avagimo Mušėją.

/ Tyį Šimtai 1 n teves u o-
Nt \ K putydaią 

i 4 FyvT r T žmogaus k u no s ve b
yJJ \ J žam ir sergančiam

Chirurgil- 
Nf t f[‘ l ys V* Los operacijos, 

m JU< V žingeidumai, keis- 
tnmai, milžiniAku- 
n>*‘ pilna*
istorikas sanrln- 
ki* kuri* niekad 
nebuvo parodyta* 

______ ^M______________ dykai iiam kraite. 
Esi užpraBonui* tirinėti nuostebumu* Astronomi
jos, Fiziologijos, Chemijos ir Patholiogijo*.

Iszpaaisska Inkvizlcito Valkatų (taterlja. 
Paveikslai IszMlmlu ir Pagarnejualo Asmauu. 

INLEIDŽIAMI TIKTAI VYRAI

UUOSO INŽEIG1M0 MUZEJUS 
MlKSLltiU ŽIIKIIHIMU

•i-o S0 CLARK ST., CHICAOO ILL 
arti Madison Gatrea

Atda> s nuo 1Q valandos ryto iki U viduru kilai

Rasos nuo Lopssio iki krabui, f* -, 
stumua Gamtom Zm^eidumeu * Md 
kurnu*.

Tlrlnek latekm* luto* ir pahįstuvysn 
statytas gyvo didumo figūrose, sveiki_____
ligotuose padėjimuos*. Davus isarodt neto jas 
atsakinėja visokius klausymus. Didžiausia 
proga tavo gyvenime. .

INŽENGA DYKAI
Atdaryta kasdiena nuo 8 ryto iki vidurnskeziui

LMIOSA 8ALERJA MOKSLO
344 So. State SL CHICAGO, ILL.

Teyvl bus pagarb i d tas Jotus Kristus.
daktaras Hartmanas, esu neišpasakytai dėkingas, 

už-ilgydyma mane nuo ligos abelno nupuolimo ant sveikaleą- 
Durilpnčjinio, ką gavau tą liga per saužagiavima.

M. AND^UŠENKAS.
Clairmont, CaL '

NEW Y©R6
MEDICAL
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