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Teresės, J. 

“Kui' dingo laiškai į Si- 

manų Baukantų^” Tokiu 
antgalviu štai ktj^kaitome 
“V. L.” No. 4(h ^ 

“Kauneckių paderme, 
musų rašytojo S. Daukanto 

giminaičiai, šįmet pavedė 
Lietuvių Mokslo Draugijai 
visų jo palikimų — knygas 
ir rankraščius. Tarp jų, 
pagal surašo ineina 27 laiš- 

kai, į Daukantų rašyti, ku- 
riuos 20 gruodžio 1891 m. 

pasiėmė iš Kamieckių tūlam 
laikui naudoties p. M. Da- 
vaina-Silvestraitis. Šisai, 
užklausus man jo, kur jie 
dingo, pasakė, jog visus 

laiškus, taipogi ir visų savo 

surinktų medžiagų, nusiun- 

tęs į Amerikų ir atgal jų 
ikišiol nebegavęs. Šitų visų 
medžiagų, savaip apdirbtų 
išleido 1898 m. “Dirvoj” 
(N. 1) kun. Milukas, pav. 
“Medega S. Daukanto bio- 

grafijai”. Šitoj knygoj su- 

vartota apie 15 laiškų ir tai 
daugiausiai išverstų lietu- 
vių kalbon, o ne originalinių. 
Kur kiti laiškai dingo, nė- 

ra jokios žinios. 

Kadangi tatai ne privati- 
nis “Dirvos” turtas, o tik 
laikinai jai paskolintas 
daiktas, ji privalytų tuos 
laiškus sugrąžinti jos savi- 
ninkui — Lietuvos Mokslo 
Draugijai Vilniuje, arba 

ypatai, iš kurios gavo pati 
“Dirva”. Be abejonės, ga- 
lės paaiškinimą duoti kun. 
Milukas, gal dar ypata, pa- 
ėmusi dvasiškąjį kun. A. 
Burbos palikimą, o gal dar 
kas kitas. Todėl, nežinant, 
į ką reikia kreipties, prisi- 
eina skelbti laikraščiuose, 
— gal kas atsišauks. 

Man gi svarbu gauti tą 
medžiagą dėlto, kad treti 
metai ruošiuosi užbaigti iš- 
leisti Daukanto biografiją, 
o negaliu to padaryti, kol 
neauvartosiu visos žinomos 
man medžiagos. Grįžus 
laiškams į savininko rankas, 

gausiu prieiti prie jų. Bu- 
tų gerai, žinoma, gavus vi- 

są, D.-Silvestraičio surink- 
tąją medžiagą. 

Negalėdamas patsai iš- 
siuntinėti, prašau kitus 
laikraščius perspauzdinti 
šitą laišką. 

A. Janulaitis”. 
19. INsr 11, Vilniuje, 

Porto va, 15.. 
• 

* * 

“Kova” su “Keleiviu”, 
nepasikakindami drėbti 
įvairius šmeižimus aut 
4 ‘ Saulės ’ ’ delegatų, galutinai 
užpuolė ir patį “Byrutės” 
leidėją p. J. Vanagaitį, ku- 
ris pirm apleisiant Ameri- 
ką subaręs ir sukritikavęs 
Amerikos lietuvius socijalis- 
tus. Juk tai didi nelaimė 

tam, kuris drįsta nors puse 
žodžio priešingai išsitarti 
apie Amerikos lietuvių so- 

cijalistų pasielgimus. Jie 

regis sau mano, jog esą ne- 

klaidingi. Ponas J. Vana- 
gaitis prisipažinęs, jogei ir 

jis pats esąs socijalistas, bet 
ne toks fanatikas, supran- 
tąs socijalizmo reikšmę, my- 
lįs savo tautą, pažangus vy- 
ras. Musų-gi taip vadina- 

mieji socijalistai užsiimdi- 

nėja tik vienais nepatinka- 
mų sau asmenų šmeižimais. 
Ir dar sakosi jie esą darbi- 
ninkų apgynėjais. 

• • 

So. Bostono laikraštis 
“Laisvė” savo skiltis buvo 

pašventęs visokiams šiau- 
čiams-kriaučiams kritikuoti 
tikybą ir bedievybę. Vieni 
gynė tikybą o kiti augštino 
bedievybę. Visokių nedo- 
rybių prikrauta ant tikybos. 
Tokie tų šiaučių plepalai ir 
tušti žodžiai tarp “Laisvės” 
skaitytojų sėja baisiausią 
demoralizaciją, kurios vai- 
siai paskui reikės rinkti pa- 
čiai “Laisvei”. 

Bet 27-tame “Laisvės” 
numery šalę tų plepalų ap- 
reikšta, jog esą reikia tuos 

“ginčus” pabaigti, kadangi 
tai nudėvėtas klausimas. 

Kaip ten nebūtų, tečiau 
mums žinoma, jog “Lais- 
vei” tuose pliauškaluose dar 

ilgiau norėtųsi maudyties, 

TAUTIŠKAS FONDAS. 

Pereitame “Kataliko’1 
numeryje padavėme neku- 
rios lietuvių kuopelės tau- 
tiškojo fondo įsteigimo -pro- 
jektų ir abelnais žodžiais 
nurodėme to viso sumany- 
mo svarbumų ir naudingu- 
mų lietuvių visuomenei. 
Dabar kiek smulkiau nuro- 

dysime, kokie musų nuo- 

mone turėtų būti to tautiš- 

kojo fondo svarbiausieji už- 
daviniai, kaip tų sumanymų 
įvykdinus gyveniman ii 

kaip tas fondas turėtų 
veikti. 

Jau pats tos 'manomos 

sutverti įstaigos vardas 
mums pasako, su kokiuo-di- 
deliu ir plačiu užmanymu 
mes turime dalyką ir kokį 
tas užmanymas turi tikslą. 
Vienatiniu ir didžiausiuoju 
to tautiškojo fondo tikslu 
turi būti gaivinimas ir ma- 

terijališkas palaikymas mu- 

są opiausiąją visuomenės 

reikalą, be kurią lietuviai 
savo kulturiškai-tautiškame 
kilime negali apsieiti ir ku- 
riuos pats gyvenimas savo 

neatmainoma j a vaga eida- 
mas mums nuolatos kuoaiš- 
kiausiai nurodo. Pirmiau- 
siai to fondo uždaviniu turi 
būti palaikymas musą taii- 
tiškai -demokratiškojo judė- 
jimo kaip Didžiojoj ir Pru- 

są Lietuvoj, taip ir tarpe 
Amerikos lietuvią. Toliau 

ypačiai mums turi rūpėti 
savosios kultūros visą šaką 
plėtojimas ir kuoplačiausias 
apšvietos skleidimas. Čia 

taippat butą bene didžiau- 
sia proga sutvarkyti ir nia- 

terijališkai paremti emigra- 
cijos reikalus. Pavienią aš- 

mėną šelpimas reiktą var- 

toti tik skirtinose aplinky- 
bėse, bet užuot to pavienio 
šelpimo didešniuoše lietu-- 

vią apskriČiuose palaikyti 
steigimą tam tikrą setielią, 
našlaičią ir pavargėlią namą, 

paremtą ant tvirtesnią pa- 
matą. Palaikyti steigimą 
vakarinią ir dieninią mo- 

kyklą, steigimą vasarinią 
kolioniją vaikams, steigimą 
liaudies arba tautiškąją na- 

mą ir abelnai palaikyti vi- 

są tą kultūrišką darbą, ku- 

ris lietuvią kilimui padėtą 
stiprius pamatus. 

Mums rodosi, kad tam 

tautiškojo foudo įsteigimui 
visai nereikalinga atskira 

draugija, nes tokia draugi- 
ja vargiai galėtų gyvuoti, 
sunku butų jon pritraukti 

bet doriau elgties priverčia 
dvi aplinkybės: skaitytojai 
labai pasipiktinę ir kas ar- 

šiausiai, jogei tikintis visuo- 
met sumuša savo oponentę, 
bedievi, jogei pastarajam 
nėra kas ir sakyti. Teisy- 
bė bado akis, taigi ir tas 

piemeniškas polemikas rei- 

kia pertraukti 
* » 

“Draugas’? praneša, jog 
greitu laiku Amerikon at- 

kaksiąs Tėvas Kazimieras, 
kapucinas, ir tuojau pra- 

dėsiąs savo naudingą darbą 
lietuvių kolionijose. Pir- 

mutines misijas laikysiąs 
lietuvių bažnyčiose Mas- 

peth, L. L, o iš ten keliau- 

siąs į Naujosios Anglijos 
miestus. “Keleiviui” ir 
“Kovai” vėl bus darbo. 

*- 
* »... 

Šiomis dienomis, kiek te- 
ko sužinoti, busiąs atspau- 
dintas ant atskirų lapų ir 

lietuvių redakcijoms išsiun- 
tinėtas 2-rojo, Lietuvių 
Laikraštininkų Amerikoje 

didesnis sfeait&us nariųir 
pats jos veikimas labai daug 
kuomi turėtų apsiriboti. 
Čia yra visos 3 lietuvių vi- 
suomenės [darbas, tatai ir 
organizmas to darbo turėtų 
apimti .kutįplačiausias ribas. 
Rodosi, kįd tinkamiausiai 
butų pradėti to sumanymo 
vykdinimų per esančias 
įvairias lietuvių draugijas. 
Tame dalyke neturėtų būti 
skirtumo tarpe visų lietu- 
viškų organizacijų. 

Fondo organizavimas tu- 
rėtų būt tokis: Pirmiau- 
siai reikėtų padalinti lietu- 
vių apgyventas apygardas į 
tam tikrus rajonus ar ap- 
skričius. Taip pavyzdin 
Naujos Anglijos apskritis 
apimtų Bostoną, su visomis 

aplinkinėmis valstijomis, 
Chicagos apskritis su viso- 
mis aplinkinėmis valstijo- 
mis, New Yorko apskritis, 
Philadelphijos ar Pennsyl- 
vanijos apskritis ir tt. Tuo- 
se apskrieiuose reiktų susi- 

į žinoti su visomis pritarian- 
čiomis tam sumanymui 
draugijomis, padaryti tų 
draugijų atstovų bendrų su- 

važiavimų ir iš jų tarpo iš- 
rinkti tam tikrą fondo ko- 

mitetų. Visi atskirų ap- 
skričių fondo komitetai ar 

jų atstovai suvažiavę išrink- 
tų centralinį komitetų ir 
kontrolės komisijų. Tokis 
fondo organizavimas bene 
butų gana praktiškesnis ir 

lengviau įvykdomas, nes 

pastaruoju 'laiku nekuriose 
lietuvių apgyventose apy- 
gardose, kaip- Vfe Chicagoje, 
jau yra tveriami dr-jų su- 

sivienijimai', kurie šiame 
dalyke galėtų sulošti nema- 

žų rolę ir 5 daug pagelbėti 
fondo įsteigimdi. 

Padarius .mpį-daug tokį 
fondo .prgąnįząvimą, fdąrbas 
eitų visai kitaip... Draugi- 
jos, pritarusio^ ir išrinku- 
sios iš tarpo savo atstovų 
bei pavienių veiklesnių žmo- 

nių apskričio fondo komite- 
tą, tuomi pątirn jau prigu- 
lėtų fondan ir įvestų į savo 

įstatus nuolatinį narių tau- 

tiškųjų centų mokėjimą 
fondan. Apskričių komite- 
tai turėtų platinti fondo 
ideą taippat. ir tarpe neor- 

ganizuotų lietuvių sluogsnių 
ir stengtis patraukti tuos 

sluogsnius mokėti nuolati- 

nę duoklę fondan, kuriam 
tikslui komitetas turėtų 
vesti surašus aukojusių ir 

pasižadėjusių aukoti atei- 
tyje. Centro komitetas 
tvarko visą apskričių komi- 
tetų veikimą, išleidžia pas- 
tariesiems tam tikras vei- 
kimo direktivas, veda įplau- 
kimų ir išdavimų atskaitas 
ir smulkiai visus savo dar- 
bus ir atskaitas skelbia vie- 
šai spaudoje. Abelnoji kon- 
trolės komisija kontroliuo- 
ja visų komitetų kaip ir 

centro komiteto darbus. 
Visų komitetų ir centro su- 

važiavimai. išdirba tinka- 
miausius sąvQls veikimo ir 

organizacijos gelius, skirs- 
to fondo .(įpl^}ikas ir tt. 

Svarbiuoser, atsitikimuose 
sušaukiantį nepaprasti su- 

važiavimai^ 
Smulkesnė #ondo orga- 

nizacija ir veikipio keliai tu- i 
retų butir nuodugniai iš-j 
dirbta ir išgpautlinus išsiun- 
tinėta visoms lietuvių orga- 
nizacijoms, nes svarbiausiu 
dalyku yra užmezgimas ry- 
šių tarpe visų musų orga- 
nizacijų ir tik su tų orga- 
nizacijų pagalbą ir pritari- 
mu tas fondas galima bųtų 
įsteigti. 

Tautiškojo fondų sumany- į 
mas taip yra svambus ir rei- 

suteikiame savo laikrašty 
je vietą tam sumanymui 
prijaučiantiems visapusis 
kai jį svarstyti bei gvilden- 
ti ir, manome, kad tik su 

pačios visuomenės pagalba 
ir matomu jos pritarimu ga- 
lima tą sumanymą tinka- 
miausiai išrišti ir pradėti 
tautiškojo fondo įsteigimą 
vykdinti gyvenimam 

TRIPOLIS. 

Nemažas kraštas Tripolis 
už kurį dabar pešasi Itali 
ja suTurkija, priklauso Tur- 
kijai, kaipo vila j etas; už tą 
kraštą ištisus šimtmečius 
Europos viešpatystės nesu- 

tikime gyvendavo. Tripo- 
lis randasi šiaurinės Afri- 
kos pakraščiuose, netoli 
Turkijos' ir Italijos. Kuo- 
met antrame metašimty tą 
kraštą buvo užėmę karta- 
gėnai, nuo to laiko tenai 
prasidėjo nuolatinės kov</š 
ir nesutikimai su kitomis 
Europos tautomis. 

Tripolis rubežiuojasi ry- 
tuose su Barka ir Libijos 
tyrynu, vakaruose su Tuni- 

su, o pietuose su Sacharos 
tyrynu. 

Šiaurinė krašto dalis turi 
vardą Tripolis, o pietinė 
vadinasi, _ 

Fezzan. Visas 
plotas įšnešąs į 400.000 ket- 
virtainių mylių, o gyvento- 
jų, maurų ir berberų, skai- 
tąs į 1.000.000. 

To krašto prekyba kadai- 
siai buvo labai plati ir Tri- 
poliso uostas buvo svar- 

biausiąja vieta išvežimui į 
užsienį krašto išdirbinių, 
kuriuos iš visų pusių suga- 
bendavo karavanais. 

Svarbiausieji išvežimo 
produktai yra vilna, alyva 
ir galvijai, o iš vidurinės' 
Afrikos karavanais atgabe- 
nama auksas, dramblių 
kaulai ir kitokie tropikali- 
nių apylinkių produktai. 
Ir įvežimo prekyboje pasi- 
naudojama Tripolisu, kuris 

yra centru susinešimui su 

užsieniais. 
Patsai kraštas nors labai 

tankiai apnešamas smilti- 
mis iš aplinkinių tyrynų, 
tečiau turi daug vaisingų 
apylinkių. Upių beveik vi- 
sai nėra ir vanduo semia- 
ma iš skaitlingų šaltinių, o 

lietingame mete ir iš įvai- 
riausių kūdrų. 

Krašto klimatas vasarą, 
karštas ir svetimžemiams 
beveik nepakeliamas ir ne- 

sveikas. Žiemą juru pa- 
kraščiais retkarčiais apsi- 
reiškia sniegas; vidury 
krašto esti gausieji lietus. 

Tasai kraštas kadaisiai 

prigulėjo kartagėnams, o 

paskui rymėnams, kurie 

pavadino Regio Syrtiea. 
Trečiame metašimty pava- 
dinta Regio Tripolitana ir 
iš to vardo pagaliau pra- 
minta Tripolis. 

Paskiau Tripolis pateko į 
rankas vandalą ir graikų, 
o septintame metaš. arabų; 
arabams bešeimininkaujant 
beveik visi gyVentoj ai pri- 
ėmė mahometanų tikybą. 

1510 metais Tripolisą už- 
kariavo Ferdinandas Kata- 
likiškasis. Nuo 1530 lig 
1551 metų tenai viešpatavo 
šv. Jono ordenas (ricieriai) 
ir ntib 1551 metų Tripolis 
pateko | Turkų rankas, nors 

lig 1835 metų tenai Turkų 
sultano intekmė buvo ne- 

kokia. Tuomettaigi beveik 
ištisją šinitniėtį Tripolise 
prieglaudą turėjo jurų 
žmogžudžiai, kuriuos kelis 
kartis Prancūzai su anglais 
užpuldinėjo. iBet paskiau, 

užvadinta Turklį ciesorys- 
tes vila j etų, kurį vardą ii 
bgšiol nešioja. 

Iš to visko aišku, jog 
Tripolis turkams priklauso 
iau 360 metų. 

Nesutikimai- Turkijos su 

Ttalija už Tripolis prasidė- 
ję 1878 metais, kuomet, pa- 
rbaigus karui Rusijos su 

Turkija Berlyno traktate 
iko pažymėta, jogęi italai 
Fripolisą tegalinti pasisa- 
dnti sandaros bildu, tv. per 
.olionizaeiją, ar kitaip 
:aip, * 

Nuo tada prasidėjo ten 
talų kolionizacija, .bet Tur- 
kų vyriausybė nuolatos ita- 
ams kolionistams kenkė ir 
tuo savo pasielgimu vis la- 
liau didino Italijos vyriau- 
sybės rūstumų. 

Nors Italija Turkijai, 
kaipir Anglija, labai daug 
prisitarnavo kilus karui 
Kryme su Rusija pirm 55 
metų, tai vienok Turkija 
Italijai už viską ėmė atsi- 
mokėti savo juoduoju ne- 

dėkingumu. Kuomet visos 
kitos Europos viešpatystės 
labai lengvai išgaudavo sau 

Turkijoje visokias privile- 
gijas prekyboje ir pramonė- 
je, Italijai tame atžvilgy 
statyta visokios sunkeny- 
bės ir retkarčiais imta net 

persekioti Italijos pavaldi- 
niai, gyvenantieji Turkijo- 
je. 

Nelabai senai juk ant 
Konstantinopolio gatvių 
turklį minia apdaužius Ita- 
lijos ambasadorių, baronų 
dės Pranches, su jo žmona, 
kad tuo tarpu Turkų polici- 
ja į tai tik pro pirštus žiu- 
rėjus, o kuomet paskui ta- 
sai ambasadorius pareikala- 
vęs pas Turkų vyriausybę 
užgana padarymo, vyriau- 
sybė tik nusišypsojus ir am- 

basadorius buvo priverstas 
iš savo vietos pasitraukti. 

Pagaliau pačiame Tripo- 
li se Turkų vyriausybė ėmė 

persekioti italus, senai te- 
nai apsigyvenusius ir turin- 
čius savo rankose kuone vi- 

sų prekybų, kadangi ten gy- 
venantieji Turkų pavaldi- 
niai, arabai ir berberai už- 
siima tik vergų prekyba. 
Žodžiu sakant, taip kaip 
tyčiomis užgulė ant vienų 
italų ir ant kiekvieno žings- 
nio juos spaudė, vargino ir 

tyčiojosi. Ant galo priėjo 
turkai prie to, kad Tripolise 
ėmė viešai boikotuoti Itali- 

jos prekes ir visų pramonę. 

Taip dalykams virtus, 
Italijos kantrybės saikas iš- 
sisėmė ir šiandie, kaip jau 
žinoma, visu smarkumu ita- 
lai puolėsi ant Turkijos, ty. 
apskelbė karą. 

Kuomet Tripolis pateles į 
italą rankas, be abejonės 
ten tuojau bus panaikinta 
vergais prekyba. Šiandie- 
gi iš visą didesnią muriną 
viešpatysčią į Tripolis uostą 
sugabenama tūkstančiai 

vergą ir iš ten tie bėdini 
žmonės parduodama kaip 
gyvuliai į Konstantinopolį 
ir kitus Turkijos kraštus. 

VAIKŲ PRAGARAS 
AMERIKOJE. 

Plačiai žinomas anglas 
literatas, G. Wells, savo 

knygoj “Amerikos ateitis” 
tarp kitko aprašo ir pasi- 
baisėtinus santykius, vieš- 
pataujančius darbininką 
sluogsniuose, o visupirmu 
tarp dirbančią vaiką. Kny- 
gos autorius vadina vaikus 
silpniausia ja ir bjauriausia- 
ja amerikomnio jortuTO 

Ir tas tiesa. Šiame nū- 

dien. turtingiausiame krašto 
dirba suvirs 1.700.000 vai- 
kų, neturinčių 15 metų, lau- 
kuose, fabrikuose, kasyklo- 
se ir įvairiose įstaigose. 
30.000 vaikų, ypač mergai- 
čių, dirba verpyklose ir au- 

dinyčiose. Pietinėse vals- 
tijose nūdien dirba vaikų 6 

sykius daugiau, negu pirm 
20 metų, ir kas metai vai- 
kų-darbininkų armija savo 

skaitliumi vis didinasi. 
Darban vaikų daugiau- 

siai pristato italai. Ateivi- 
jos komisarijatai ant salos 
Ellis Island patvirtina, jog 
italai įvairiais nudavimais 
prisidengdami slapta su sa- 

vimi gabena vaikus į Ame- 
rikų, taip kad atkeliaujantis 
vyras su pačia su savimi 
tankiausiai atsigabena ko- 
kius aštuonetų savo vaikų 
ir be to visokias giminaites, 
anūkes, vaikų pažįstamas 
ir t. p. 

Maži vaikai, nes vos 5—6 
metus turinti, stoja nuo pat 
ryto į 10—12 vai. dienos 

darbą, o vakare parėję na- 

molei, išsitaisė ant patali- 
niij visai nuvargę, nenorė- 

dami nei valgyt. Kitos vai- 
kų partijos dirba naktimis 

tarp baisaus mašinų trenk- 
smo ir verpsčių švilpimo, 
alsuodami dulkėmis ir ger- 
dami įvairius purvus. 6 

metų vaikai dirba po 12 va- 

landų dienoje verpyklose, o 

10 — 11 valandų anglies ka- 

syklose, kur valoma anglis. 
Daugumas vaikų žųsta, ar- 

ba palieka luišais, ypač dir- 
bant prie mašinų, kiti pirm 
20 metų savo amžiaus in- 

gauna dusulį arba džiovą. 
Pas milijonierių Bordeną 

dirba daugybė mažų bernai- 
čių, kurie verčia gelumbę 
chemiškai! skystimam Iš- 
veizdi jie kuobaisiausiai, iš- 

džiuvę, sunykę, žmogų net 

pasigailėjimas apima. 
Panašus vaizdas kaipi 

Dantės pragare slenka pro 
žiūrėtojo akis beveik kiek- 
viename fabrike. Taip pav. 
Ckicagos gyvulių skerdy- 
klose vaikai valo atmatas ir 

mėsą, braidžiodami kuone 

sulyg kelių po nešvarumus 
ir galvijų kraują. Ir tik 

pastaraisiais laikais išleista 
įstatymai, idant vaikai, ne- 

turinti 16 metų amžiaus, 
nebūtų priimami ten dar- 
ban. 

Tie pasibaisėtini santy- 
kiai išplaukia iš ncpažebo- 
tos išnaudojimo laisvės. 
Amerikos milijonierius be 

pasigailėjimo išnaudoja tą. 
laisvę, nesubraklytą, įstaty- 
mais ir viešpatystės prie- 
žiūra. Darbininkiškoji įsta- 
tymdavystė priklauso auto- 
nominei vyriausybei kiek- 
vienos valstijos skyrium, 
tatai finansiniai potentatai 
tuo naudojasi ir savo pa- 
pirkimais išsisuka iš po vi- 
sokios kontrolės. 

'Tasai ankstyvas vaikų 
darban pakinkymas turi 
dar kitas blogiausiąs puses. 
Tie vaikai nelanko moky- 
klų ir išauga analfabetais 
su laukiniais instinktais,ret- 
karčiais visai sugyvulėję. 
Turėdami balsavimo teises, 
per rinkimus pasilieka be- 
lai tiška masa, kuri, agitato- 
riams pamojus, pasirengusi 
balsuoti už tuos, katrie duo- 
da, arba žada pinigus. To- 
kie vaikai išaugę į vyrua 
pražuvę dėl visuomenės, ne- 

tinka net pačiai kareivijai. 
To delei Amerikos ateitis 

labai liūdnai persistato, jei 
tie santykiai nebus pakeisti 
kįtoniškesniais Tų keliij 
pavyzdžių pakanka, idant 
išsidirbti sau menę apie tų 


