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Maskoliškas randas mat 
ne maskoliškas Maskolijos 
persekioti ir skriausti ran- 
jų pačių vaikų. O niekšų.

Kas^buvo arti prie ku- 
sveiko, tie sako, kad 
jis neikokio testamento 
Bet štai netikėta žinia

IŠ GELAŽIŲ, 
Panevėžio pav. 

netoli ežeras Vaideckio, 
užima kokias 36 dešimt, 
gauna per metus 120 rub.

me- 
bu- 
ku- 
au-

atsitiko. Tas atsar- 
pirmutines prezidento 
dalis apsaugojo nuo

n k . ....... i
Atiduotas karo teisman kareivis 

Mikalojus Toločenfo, kaltinamas 
pagal 101, 103, 106 ir 1 d. 191 str.

siūlanti: 1. Šventadienių moky
klas: a) prie mokyklų ir b) sky
rium nuo mokyklos; 2. Mokslo pa- 
naujinimui kursai tiems, kurie iš-

. IŠ DUBINGIŲ.— 
Kauno gub. irpav.

Šioje parapijoje parsiduoda 
Tiškevičiaus, Raudondvario savi
ninko ties Kaunu keletas viensė
dijų: dvi viensėdijos po 8 vala
kus. kelios po 6, po tris valakus. 
Žemė

do kari umenę nežinia kas perser
gėjo, todėl ji teip atsargiai užėmė 
revoliucijonierių stovyklas, kad ex- 
pliozija ne 
gumas bent

vis auga. Daukintis.
(“Žemdirbys”).

Naktį į rugsėjo 26 dieną Anta 
kalnio kalėjime ‘pakarta Namajuš 
ka ir Mikėnas, pasmerktieji mir- 
tin už pabėgimą iš Ukmergės ka 
Įėjimo.

provincijų * perdėtinių, 
savo provincijose buvo 
neprigulmingi valdonai.

nebloga. ' 7. Morkūnas.
(“Šaltinis”).

darbą ardė ir ardo.
G Uis.

ir Anglijos. Bet ar caro 
prisidės prie atitraukimo 
nuo Vokietijos, sunku

Bet dar ligi šiai dienai 
prigimta kalba “'Dievo , žodžio ne
girdime. Nesirūpinami musų, lie
tuvių, dvasiškais reikalus..,.

(“šaltinis”
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nuo \ okietijos, pasekmės tos ke
lionės butų labai svarbios.

Rodosi caro randai,- neišsižadė
damas savo tikrų siekių, bando 
menkais be vertės nusilenkimais 
nuraminti Finlandijos žmonis. Ka
da. dėl atmetimo reikalavimo 8 mi
lijonų doliarių maskoliškos kariu- 
menės reikalams Finlandijos se
natoriai rezignavo, caras liepė su 
prievarta paimti iš jos iždo tuos 
8 milijonus doliarių, o vietoj pa
sitraukusių senatorių be rinkimų 
paskyrė savo valia kitus, rods fin- 
landiečius, bet esančius Maskolijos 
tarnystėj, jos rando įnagius. Da
bar vienok finlandiečiams užmany
ta sugrąžinti rezignavusius sena
torius į senas vietas, bet keturi 
caro paskirti jo įnagiai turi pasi
likti senate. Ar tuom pasiseks 
Finlandiją nuraminti, reikia abe
joti. Jeigu tik caras, ar jo jene- 
ral gubernatorius turės tiesą be 
rinkimų senatan skirti savo įna
gius, visi senatoriai, arba bent jų 
dauguma, bu.- maskoliško rando 
įnagiais. Išgamų juk nei doriau
sioj tautoj netrūksta, ras tokių ir 
terp finlandiečių. Juk laike lenkų 
sukilimo Varšavos teismas jos tvir
tovėj, kuris už sukilimą teisė ir 
siuntė ant kartuvių arba į Siberiįą 
pulkus lenkų ne iš vienų maskolių 
susidėjo, jame buvo gal daugiau 
lenkų, 
pratęs 
tautas 
komis
kaip sakėme, nei vienoj taut « ne 
trūksta.

PRANCŪZIJA.
Terp Praucuzijos ir Amerikos, 

rodosi, prasidės rods ne kruvinas, 
bet ekonomiškas karas už. muitus. 
Iki šiol, siųsd^įia savo prekes 
Prancuzijon, Amerika ten naudo
josi iš teip vadinamos minimaEš- 
kos (mažesnes) muitų tarifos; 
Prancūzijos tavorai Amerikon mo
kėjo muitus, koki buvo traktate 
(sutartyj) abiejų kraštų sutarti. 
Bet Amerika seną sutartį terp 
Prancūzijos ir Ameikos padarytą 
panaikino, o sulyg naujos muitų 
tarifos muitai ant prancūziškų iš
dirbinių likosi padidinti. Dabar 
Prancūzijos randas pagarsino, jog 
ant amerikoniškų išdirbinių ir pro
duktų, einančių Prancuzijon bus

MASKOLIJA.
Caras išvažiavo jau is Italijos, 

laikraščiai visų kraštų perkratinė- 
ja pasekmes jo atsilankymo Itali
joj. Pasekmes tos gimdo nera
mumą tik \ okietijoj ir Austrijoj. 
Prancūzijoj gi ir Anglijoj, prie
šingai, caro atsilankymą Italijoj 
priima su dideliu užganėdinimu ir 
viltimis.

Mat Italija priguli prie ryšio \ i- 
durinės Europos tautų. Ryšis- tas 
garsaus Bismarkio sutvertas buvo 
prieš Prancūziją, o tas privertė 
Prancūziją iš pradžių susiartinti, o 
paskui jau tikrai susirišti su Mas- 
kolija. nes vienai atsiremti prieš 
trįs Europos dideles viešpatystes 
buvo negalima.. Anglija ilgai lai
kėsi nuošaliai nuo ryšių, bet kad 
jai Vokietija pradėjo ant kelio sto
ti. ji pristojo prie ryšio Prancūzi
jos su Maskolija. Italija rods pri-

. guli prie ryšio Vokietijos su Au
strija, bet ne tvirtai jo laikosi, 
nes žmonių simpatijos kreipiasi 
Prancūzijos pusėn, vien randas lai
kosi ryšio su \ okietija. Ir nėra 
ką stebėtiesi. Juk didelė Italija, 
tverianti vieną viešpatystę, ' Pran
cūzų sutverta, kaip antai Jungtines 
Amerikos \ alstijos tapo didele 
viešpatyste tik per prancūzų pe- 
gelba. Italijonai neužmiršo dar 
kad už jų vienybę daug prancūzų 
kraujo pralieta,, todėl jie ne no
riai stoja prancūzų priešų pusėj. 
Ne kartą bandyta Italiją atitraukti 
nuo Vokietijos. Vokietijos laik
raščiai mano, kati ne su kitokiais 
mieriais buvo parengta ir dabar
tinė caro kelionė Italijon. Ji su
rengta su žinia ir pritarimu Pran
cūzijos 
kelionė 
Italijos 
įspėti.

Italijos visų laisvesniujų partijų 
laikraščiai! nuo seniai rugoja. kad 
pasilikimas Italijos ryšyj su \ o- 
kietija per brangiai atsieina, nes 
reikia milžiniškas sumas apversti 
kariurnenėę reikalams, kad karuo
se galima būt Vokietijai padėti. 
Liberalai ir respublikonai mano.

' kad ne prancūzai yra Italijos prie
šai, bet Austrija, po kurios globa 

ft yra dar italijonų apgyventi žemės
plotai, kaip antai: pietinis Terolius uždėti muitai ne sulyg minimališkos 
ir Triesto apskritys. Taigi Itali
jai naudingiaus butų susirišus su 
Prancūzija, nes jos užpuolimo tą- 
syl^ ne reiks bijotiesi. Prancūzai 
gali būt Italijos priešais tik todėl, 
kad Italija susirišusi sų svarbiau
siu prancūzų priešu Vokietija. Jei
gu dėl Vokitijos nesutikimų su 
Prancūzija ir Anglija Italija butų 
karan įtraukta. Vokietija negalėtų 
jai padėti, turtingi Italijos pajūrių 
miestai galėtų būt angliško laivyno 
'^naikinti. Šiądien Vokietija pa
remia Italiją tik ten, kur ji stoja 
prieš prancūzų siekius; bet susitai
kins su Prancūzija, perėjus jos 
'Misėn, geriausiai Italija apsisau- 
zitų nuo prancūzų užpuolimo.

A Jeigu ištikro pasisektų Italiją 
Jitraukti ryšin su Prancūzija, kaip 
■■is ingai Maskolijos užrubežinių 
■■įkalu ministeris Izvolskyj pasa- 
Hė, santaika Europos tautų butų 
■žtikrinta, nes viena Vokietija, li- 
Kusi su vokiečiams neištikima, sla- 
■u didesnėj dalyj apgyventa Au- 
■trija, kurios gyventojų dauguma 
Vokiečių ne kenčia, ne galėtų er- 
^Liiiesi su kitoms, krūvoj einan- 
■oins Europos didelėms tautoms, 
■e viename vokiečiams atsieitų nu- 
■lenkti bę karo. Dabar gi tankiai 
H>s nenuolankumas, užsispyrimas, 
■tojimas ant kelio kitoms tau- 
Koms yra didžiausiu Europos tautų 
■santaikos ardytoju. Ne kartą jau 
■dėl Vokietijos užsispyrimo Euro
poj politiškieji prietikiai teip buvo 
■įtempti, kad Jaukė karo; jis buda- 
Ivo prašalintas tik nusilenkiant ki
ltiems. Kol Vokietija, ryšyj su Au
strija ir Italija jautėsi drūtesne 
[už susirišusias Prancūzija, An
glija ir Maskolija, jį nekartą lyg 
tyčia erzino prancūzus, lyg norė- 

rdama juos priversti karą pradėti. 
Perėjus persvarai prancūzų pusėn, 
jau ji nei prancūzų, nei kitų su ja 

“susirišusių erzinti ne išdrys.
Taigi, jeigu caro kelionė ištikro 

prisidėtų prie atitraukimo Italijos ambasadoriai.

(mažosios), bet sulyg ma.ximališ- 
kos (diderės) muitų tarifos.. Pran
cūzijos randas garsina, kad senąjį 
traktatą panaikino ne Prancūzija, 
bet Amerika, tai ne Prancūzija ir 
karą limitais pagimdė. Amerika 
gi baugina prancūzus, jog už uždė
jimą didesnių muitų ant Amerikos 
prekių, ji pritaikys prie prancūziš
kų prekių teisės tyrų valgomi; 
daiktų, sulyg kurių, negalima į 
valgio produktus dėti nė jokių che
miškų produktų. Pritaikiusias tei- 
ses.ypač nukęstų prancuziškiejie vy
nai. Bet jeigu Praucuzija pritaikytų 
tokias jau teises prie ateinančios 
iš Amerikos mėsos, tai jos visai 
negalima • būt Prancuzijon gabenti. 
Toj kovoj už muitus, žinoma, nu
kentės abudu kraštai; gali prieiti 
iki to, kad vaizba terp Prancuzi 
jos ir Amerikos su visti apsistos, 
kol abudu kraštai ne pamatys, kad 
savo užsispyrimais ne tik savo prie
šams, bet ir sau pačiam didelę blė- 
dį dafro/ Kovose juk ne tik vienas 
kovotojas nuostolius turi.

Metas XV UI

Užmušė jį koreonas, sąnarys te
nykščių patrijotų lygos. Mat ko- 
reonams labai nepatinka japonie- 
čių valdymas, todėl jie nekenčia 
japoniečių, juos laiko savo tėvynės 
priešais. Ito gi buvo sumanytoju 
ir įvikdintoju visų reformų Ko
rtoj ir užtai ant savęs užsitraukė 
didžiausią vietinių patrijotų neuž 
kantą.

Japonijoj jau nuo tūlo laiko lau
kė koreonų sukilimo. Užmušimas 
Ito tą ant toliau nustūmė, bet ne 
prašalino; todėl dabar gabena čia 
iš Japonijos vis daugiau kariume
nės. Krašto sostapilyj mieste 
Soeul buvo jau riaušės. 300 pa
trijotų užpuolė ant gelžkelio stoties 
ir iš dalies triobą sugriovė. Bet 
kariumene juos iš miesto išvijo. 
Patrijotai nutraukė į šiaurius, kur 
tikėjosi prieš japoniečių valdžią su
kelti visus gyventojus, bet šiuom 
tarpu tas nepasisekė, nes kariume- 
nė juos išvaikė.

Londono laikraštis
praneša, jog užmušimas kunigaikš
čio Ito netik ne išgazdino patrijotų. 
bet priešingai sukėlė jų viltis. Jie 
tikisi pasiliuosuoti nuo japoniečių, 
kurių valdymo būdas Koreos gy
ventojams nepatinka. Japoniškos 
kariumenės perdėtinis Korvoj, je- 
nerolas Okuba atsisakė. net nuo 
kelionės Japonijon, nes rengia ka- 
riumenę kovai su pasikėlėliais.

Korea kraštas ne mažas, tokio 
didumo kaip Italija, turi 20 mili
jonų gyventojų, iš trijų pusių jū
rių plaujamas, kurios palengvina 
ginklų parsigabenimą. Nors tas 
kraštas neprigulmingas, bęt iki ka
rui Maskolijos su Japonija, jį kaip 
norėjo, valdė maskolius Pavlov, cie- 
corius buvo Pavlovo įnagiu. Dėl 
Koreos ištikro ir karas Maskolijos 
su Japonija užgimė. Po karui tas 
turtingas kraštas pateko Japonijai, 
o japoniečiai moka jį geriau ne
gu maskoliai ekonomiškai išnau
doti, kas gyventojams nepatinka.

, AFRIKA.
Pereitą, sanvaitę Morokko sulta- 

nate buvo tik menki išpanijonų su
sirėmimai su maurais. IŠpanijo- 
nai apsistojo senose stovyklose, ne 
traukia giliau, į krašto vidurius, 
todėl ir didesnių susirėmimų ne 
būva. Kadangi naujoji Ispanijos 
minist rija negeidžia karp. atsisa
ko nuo platinimo Morokko kaštais 
savo valdybų, tai yra viltis, kad 
karas čia greitai pasibaigs. Ispani
ja dabar geidžia tik palaikyti 
jai nuo seniai prigulinčią Meiliją, 
o tam, kaip mano jos dabartiniai 
ministeriai, ne reikia naujų žemės 
plotų imti nuo Morokko. Ir mau
rams, rodosi, karas jau nusibodo. 
Madrido laikraščiai pereitą sanvai
tę garsino, buk pas ispaniškos ka- 
riumenės vadovą atkako maurų at
stovai paklausti ant kokių išlygų 
jie gali pasiduoti.

Bet pasibaigus karui vienoj vie
toj, gali jūs kilti kitame Afrikos 
krašte, Abisinijoj. Dabar maft Af
rikoj yra tik dvi neprigulmingos 
viešpatystės — Morokko ir Abi
sinija. Abisinijoj pirmiau nesi
liaudavo naminiai karai terp at
skirų 
kurie 
kaipi
Provincijas pasisekė krūvon su
traukti dabartiniam Abisinijos val
donui, ciecoriui Menelikui. Jis ir 
visą kraštą kultūriškai pakėlė. Pa
dirbdino net kelis gelžkelius: yra 
jau ir telegrafas, yra kasyklos. 
Dabar vienok, kaip praneša; Me- 
nelik mirtinai apsirgo ir nėra vil
ties. kad jis galėtų išgyti. Jam 
pasimirus, gali vėl kilti karas terp 
irovincijų perdėtinių ir j iš Meneli- 
ko pasėtą kultūrišką sėklą gali iš
naikinti. To, tai ir bijosi Europoj.

JAPONIJA.
Jau pereitame "Lietuvos" mime 

ryj buvo paminėta, jog Charbine. 
Mandzurijoj, likosi kokio ten ko 
reoniško patrijoto nušautas viena? 
iš svarbiausių Japonijos veikėjų 
vietininkas Japonijos ciecoriaus 
Korėoj, kunigaikštis Ito. Jis mat 
kokioms taryboms. pasikvietė j 
Charbiną maskolišką iždo ministe 
rį ir dar ant gatvės kalbant su 
earo ministeriu, likosi peršautas.

Kūną jo išgabeno į Japoniją, ly
dėjo jį ir du atstowi maskoliškojo 
caro, nes jį užmušė mieste masko
lių valdomame. Ito tautos lėšomis 
likosi Japonijoj su didelėms iškil
mėms palaidotas. Sanjausmo te^ 
legramus atsiuntė valdonai ir pre
zidentai veik visų civilizuotų kraš
tų. Laidotuvėse dalyvavo ir švei
timų ambasadų atstovai arba pats j kariumenės 

išnaikinimo

— NICARAGUA.
Nicaraguos prezidentas . Zelaya 

su visoms savo pajiegoms ištraukė 
prieš revoliucijonierius. Jo kariu- 
menei atėjus, revofiucijcnienai be 
mūšio pasitraukė iš savo^drutų sto
vyklų, bet pasitraukdami, parengė 
po joms dinamito minas. Bet ran

Bet ir prezidento Zelayos padė
jimas ne vertas pavydėjimo. Pe
reitą sanvaitę jį buvo apgulę re- 
voliucijonieriai, tik atėjęs pasti 
prinimas išliuosavo jį nio priklau 
padėjimo. • \

IŠ VILNIAUS. •
Rugsėjo 29 d. tarp įmesto 

dybos ir užsienio bankų atstovų 
ėjo derybos dėl paskolos užtrau
kimo. Bankų atstovai reikalavo, 
kad skola butų išmokėta ne Pe
terburge, bet užsienyje. Miesto 
valdyba tą bankų atstovų reikala
vimą atmetė. Beto miesto valdy
ba nori, kad paskola bufų išmokėta 
ne iš karto, bet į du tykiu po 6 
milijonus rub,- Denbo4 dar nepa
sibaigė.

Vilniaus Teismo Rūmai nuteisė 
3 met. areštantų rotosna buv. pa
vieto bajorvedį Achmatovą, kal
tinamąjį už sunaudojimą savo rei
kalams pavestų jo globai turtų ir 
pinigų.

Rugsėjo 18 dieną atvažiovo 
Vilniun didelio anglų dienraščio 
“Moming Post" korespondentas 
Mr. H. W. WilliamB. Jis apsi
lankė Vilniaus baltarusių ir lietu
vių redakcijose, kur buvo užpra
šęs ateiti svarbesniuosius Lietuvos 
ir Baltarusijos veikėjus, norėt la
mas arčiau susipažinti «u lietuvių 
ir baltarusių reikalais.

Rugsėjo 25 dieną V ilniuje buvo 
tuvių auga'.imo ir žuvininkavimo 
draugijos narių, visuotinas susi
rinkimas. Iš perskaitytos susirin
kime atskaitos matyti, jog šiais 
metais draugija pelno turėjo 275 
rub. 48 kap., o išlaidų 334 rub. 60 
kap.; tokiu budu j»ašidarė 39 rub. 
12 kap. nuostolio. Bet draugija 
turi tauponuijoje kasoj* 500 rub. 
ir tų pinigų procentais gali pa- 
<lpngti nuostolį. Draugijos narys 
Ložinskis perskaitė šitame susirin
kime savo pranešimą jo ke
tinamąjį leisti trimis kalbomis (ru
siškai. lietuviškai ir lenkiškai) 
laikraštį “V andens Kultūra". Ant 
galo išrinkta valdybon keletas nau
jų narių vieton atsisakiusiųjų ar 
mirusiųjų, o taip pat revizijos ko
misija.

IŠ EIŠIŠKIŲ,
\ ilniaus gub.. Lydos pav.

Jeigu kur yra kokia saujalė len
kų. tarp lietuvių gyvenančių, tai 
jiems Dievo žodis skelbiamas jų 
prigimta kalba. O Eišiškiuose. 
nors lietuvių yra nemažai, 
vienok ne tik pamokslų, bet ir 
evangelijos lietuvių kalboje ne= 
girdime. Pasako pėc atlaidus kai
mynai kunigai arba musų kamen- 
dorius keletą žodžiu lietuviškai ir 
džteugkis visu-tuo, lietuvi!

Regis, per kunigų susivažiavimą 
Vilniuje nuspręsta, kad *ten, kur 
yra lietuvių, butų pamokslai sa
komi lietuviškai. Aplinkinių pa
rapijų kunigai, parvažiavę, taip 
ir padarė. Dabar tenai lietuviai 
džiaugiasi. Mes gi/čišiškiečiai lie
tuviai, tos malonės dar neturime.

Iš kunigų susirinkinu? parvažia
vęs, musų klebonas, sušaukė /lietu
vius ir klausė jų, ar nori jie lie
tuviškų pamokslų. Visi atsakė, 
kad norį.

rius Kukuškinas sustatęs raštą apie 
liaudies apšvietos stovį Kauno gub. 
Tame rašte direktorius aiškiai nu
rodo, kad toje gubernijoje būti
nai dar reikia naujų mokyklų.

Rugsėjo 22 dieną prie vieno iš 
augštesniųjų dvasiškių prikibo ne
toli miesto ‘Egonbučio kažkoks 
žmogus, kurs grasydamas kumš- 
čia, pradėjo kolioti jį už kalbėjimą 
lietuviškai. Incidentas pasibaigė 
tuo, kad nežinomasai liko nugaben
tas nuovadom Suimtasai pasisakė 
esąs St. Sonecko. Kad tikrai su
žinojus jo pravardę, jis nuvaryta 
Karmelitų policijos skyrium

(“Lietuvos Žinios”).

Iš SKIRSNEMUNĖS, 
Kauno gub., Raseinių pav.

Praėjusiais metais buvo kelios 
sueigos, kad mokytoją permainytų 
(nes čia buvo lig rudeniui rusas), 
bet veltui visi prašymai ir nutari
mai. Kadangi mokytojas pats at
sistatydino nuo mokytojavimo, tai 
buvo lig laiko paskirtas iš Jurbar
ko jaunas mokytojas lenkas, bet 
lietuviams prielankus. Žmogus 
gan buvo darbštus. Per mėnesį 
laiko didelė žymė tarp mokinių pa
sirodė. Bet direkcija jį pakeitė 
vėl jaunu tik-ką mokytojų semi
nariją baigusiu rusu, kuris nemo
kė lietuviškai, nors ir supranta 
gana gerai. Lietuvystei dideliai 
priešingas. Pamokė šis mokytojas 
vaikus lig vakącijų ir išsidangi
no kur ten į Vilniaus gub. pasi
viešėti ir jau, kaip girdėti, gavęs 
tenai vietą.

Mes gi ir vėl likom be mokyto
jo! Jau metas butų pradėti moks
lą, o apie mokytoją nieko nei ne
girdėti. A’—umf J—as.

(•Šaltinis").

Iš MAŽEIKIŲ, 
Kauno gub., Šiaulių pav. 

Ten. kur pirm trijų dešimtų 
tų stovėjo tankus miškas, kur 
vo sunkiai pereinamos pelkės, 
riose miškų paukščiai vaikus
gindavo, dabar stovi gana diktas, 
dailus Mažeikių miestelis. Prie jo 
pakilimo daug prisidėjo stotis, ku
rioje susieina dvi gelžkelio šakos: 
Rygos-Orlo ir Liepojaus-Romnų. 
Dėlei to čion pakilo ir prekyba, 
kasdien bųva turgai. Gatvės iš
grįstos akmenimis. Daug visokių 
sankrovų, bet iškabų su lietuviš
kais parašais patėmijau vos dvi, 
o su latviškais parašais yra gana 
daug. Iš mokyklų yra “Saulės”, 
cerkvinė ir gelžkelio mokykla. Yra 
keli fabrikai, kaip tai: koklių, eu
forijos ir kiti. Miestelį puošia ru
sų cerkvė ir latvių muro1 kirkė; 
musų gi bažnyčia stovi už gelžke
lio, labai nepatogioj vietoj, nes ke
lio per gelžkelį privažiuoti prie 
bažnyčios nėra.
gelžkelį dažnai atsitinka nelaimės, 
kaip girdėjau. Mažeikiai didinasi 
beveik kasdien, o su laiku gali 
tapti didelis miestas.

Motiejus G uogas. 
(“Šaltinis”).

IS PUMPĖNŲ, 
Panevėžio pav.

Rugsėjo 23 d. per Pasvalį
Pumpėnus ėjo kareivių dvi divi
zijos. Pumpėnuose stovėjo dvi 
dieni. Blėdies padarė nemažai: 
numynė laukus, iš daržinių šieną 
išėmė. Komisija apžiurėjo, apkai- 
navo ir ketina visus nuostolius už
mokėti. Ištuštino sinkius, alines 
ir provizijos krautuves. Žydai net 
dvigubai buvo pakėlę kainą ant 
valgomų daiktų ir tai pristigo vi- 
soko. Žydai dąįaugiasi turėję ge
rą “gfšeftą”. Pasvalietis.

(“L. U”).

IŠ KAUN
Kauno gubernijoje

16 naujų liaudies mokyklų, 12 vie
tų antrųjų mokytojų ir 3 liaudies 
mokyklos perkeičiama į dvikliases 
mokyklas.

čių. Iki šiolei jis nėra dar įvykin
tas. Davatkiniams pritaria ir mu
sų kunigai. Kol mūsiškiai viens 
kitam pinkles audė, atsidangina 
latvys iš Kuršo ir atidengė pre
kybos mokyklą. Tuotarpu progim
nazija mums butų labai ir labai rei
kalinga. Gėda visiems tiems, ku
rie tą

IŠ ŠIAULIŲ.
Vilniaus Teismo Rūmai, atvykę 

į Šiaulius, 6 dienas nagrinėjo by
las — 1905 metų palikimą. Bylos 
daugiausia monopolinės, tik keletas 
už mitingus ir už prigulėjimą prie 
partijų. Paminėsiu įžymesniąsias 
jų: 1) Eršvilkiečių byla: mitingas, 
prakalbos, nudraskyta ligonbučio 
rusiška iškaba, sudaužyta caro por
tretai. Kaltinamieji — studentas 
Br. Sipavičius išteisintas, Kotrina 
Gudavičiūtė (buvusiojo 2-sios d«- 
mos atstovo Dr. Gudavičiaus se
suo) — metų tvirtovės, Am
brazaitis ir šveištys — po 1 me
tus, ir Kmita — paliuosuotas. 2) 
Mosčdiškitf byla — monopolio iš- 
d raškymas. Kaltinama buvo 24 
žmonės, tarp jų du elgetos, vienas 
ant kojų vargiai pastovįs seniukas, 
keletas moterų, — visi kiti valstie
čiai, į plėšikus mažai panašus. Liu
dininkai — tie patįs valstiečiai — 
prirodė, kad matę kaltinamuosius 
tai nešant, tai grobiant degtinę. 
3) Tokį-pat, tik dar sunkesnį įspū
dį daranti skundų byla. - Apkaltin
ta net 53 žmonės visokio ūgio ir 
amžiaus, nuo 18 ligi 70 metų. 
Liudininkų 70 su viršum.

Čia brolis ant brolio rodė, ma
tęs ir girdėjęs, kaip tas prakalbą 
sakęs, monopolį draskęs, tuotarpu 
kiti litsdininkai. tarp * jų dargi 
urėdininkas visai pateisino: mal 
brolis dėl žemės su kaltinamuoju 
bylojęsis.... Žemaičiai geriau 
kaip prokuroras, moka kaltinti sa
vo kaimynus. Nutarta 6 žmonės 
areštantų rotosna nuo ij^ ligi 3 
metų: Gurcekienė, Prialgauskis, 
Budreckis, Baltruška, Razmų s ir 
Gavrilavičus. Keli jų jau trejus 
metus sėdėję prieš teismą. Beto 
nuteistiemsiems uždėta užmokėti iš
laidas ir monopolių nuostolį, dau
giau kaip 2 tūkstančių rubliu. 4) 
Birželių byla — pinigų ir paspor- 
tinių blankų išplėšimas iš valsčiaus 
ir monopolio. Vienas (Dilis iš 
Kulių) išteisintas, kitas Talačka 

|(iš to-pat sodžiaus Zarasų pav.) 
nuteistas 12 metų katorgos. į) 
Šiaulių kalinių byla už pabėgimą 
iš kalėjimo. Sugautieji pabėgėliai 
(12 žmonių) stojo prieš teismą 
geležiniais retežiais surakinti, — 
jau anksčiau jie nuteisti į katorgą. 
Naujoji bausmė susilieja su seną
ja, tik teisėjai ir publika pasiklau- 

grąpdžios retežių muzikos.
Gk.

nes mato, kokia iš to nauda bu
tų, bet atsiranda ir tokių, kurie 
sako, kad jų proseniai apsiėjo be 
to, tai apsieisią ir jie: nereik girdi 
tokių stebuklų daryli, prieš Dievo 
valią žmonės norį eiti.... Rugsėjo 
7 d. tie inžinieriai žadėjo vėl at
važiuoti ir išmatuoti, kurioj vietoj 
turėtų grovis eiti. Valstiečiams 
reikėsiant po 5 žmones leisti kas
dieną, valdžia žada tam reikalui 
pinigų paskolinti, per 5 metus reiks 
atiduoti be palūkanų. Topolis 

(“Žemė”).

Iš KĖDAINIŲ, 
Kauno gub.

Spalių 1 dieną bus čia smulkes
niųjų žemdirbių gyvulių paroda. 
Dalyvauti parodoje gali tiktai Kau
no pavieto ūkininkai, turintieji ne
daugiau kaip po du šimtu dešim
tinių žemės. Parodai galės staty ti 
ūkininkai tik tokius gyvulius, ku
riuos jie patįs užaugino. Paro- 
don priimama: buliai ligi 6 metų 
amžiaus, karvės ligi 15 metų ir 
kumelės ligi 9 metų. Statomieji 
parodon gyvuliai turi kuo non 
atsižymėti.

(“Žemdirbys”).'

IŠ GIRDIŠKIO, 
Raseinių pav.

Spalių 1 dieną š. m. Girdiškyje 
bus ūkio ir gyvulių paroda. Ren
gėjais tos parodos bus Raseinių 
ūkio draugijos nariai ir padėti 
rengti pakviesta vietiniai kunigai 
ir trįs ūkininkai.

Ūkininkai, mokėkite naudotiei 
parodomis, kad pakelti savo ūkį 
kuris dar taip žemai stovi, o rei
kalai

.. IŠ ŠEDUVOS.
Spalių 7 dieną rengiama paroda) 

kumeliukų, eržilų, kumelių, teliu- 
kų, karvių ir jaučių.

Šioji paroda rengiama valstie
čių ir smulkiųjų dvarininkų nau
dai. \

Valdžia duoda parodos įsteigi
mui 62 rub. su kapeikomis. Dau
giau kapitalo apsiėmė sudėti apie- 
linkės dvarininkai.

Geistina, kad kuodaugiausiai da
lyvautų parodoje valstiečių.

Komiteto vardu, P. Stutkus. 
(“Žemdirbys”).

IŠ RIETAVO, 
Telšių pav.

Kaip jau skaitytojai žino, mirė 
Rietavo valdovas, kunigaikštis 
Bagdonas Oginskis. Jis paliko 
milijonus turtų: daugelį dvarų ir 
palivarkų ir didelias girias. Buvo 
tai šykštus milijonierius. Nors ūkį 
vedė prastai ir daugume palivarku 
žemė gulėdavo dirvonais, dėlto vii 
dar pirkdavos daugiau žemės, kw 
galinamas. B. Oginskis buvo be 
vaikis ir, jei kas jį, sveiką beesan
tį, paklauzdavo, kam patiksiąs dva
rus, sakydavęs, kad grovui Za- 
moiskiui. 
nigaikščio 
prieš ligą 
nedaręs.
pasklydo Rietavo apygardoje, kad 
Peterburgo apskričio teismas pat
virtinęs kunigaikščio testamentą, 
sulyg kurio visi jo turtai patenką 
kokiam ten oficierui Vonliars- 
kiui, kurio sveikas būdamas vė
lioms nei minėti neminėdavęs. 
Tą žinią gavę, rietaviškiai labai 
nusiminė ir kiekvienas tik galvoja, 
kokia busianti Oginskių dvarų lik
tinė. Kasžin, kaip į tai pažvelgs 
grovai Zamoiskiai ?

Kabariteika.
("V-ti8”).

IŠ SUVTALKŲ GUB.
Mokyklų direkcijos viršininkas 

neseniai išsiuntinėjo mokytojams 
cirkuliarą (rugsėjo 5 d. 
kuriame kalbama, buk 
ministerija sumaniusi 
žmonių švietimo darbą

IŠ PASVALIO, 
Panevėžio .pavieto.

Rugsėjo 18 d. naktį žandarai 
policija krėtė Ant. Bartoševičių
Paėmė apie 30 knygučių, ant ku
rių tik nebuvo “dozvoleno ccnzu- 
roju”; net ir ta nabagė kliuvo — 
“Ar bus geriau, kad sįcijalistai 
gaus viršų”. Paėmė ir laiškus ir 
kt. Labai gailėjosi, kad nesurado 
bombų, revolverių ir prokliamaci- 
jų. Paties A. B. neareštavo. Gai
la tų žmonių darbo, kurie apskun
dė — dovanų negaus! Alkis.

Iš ŽAGARĖS, 
Šiaulių pavieto.

Seniai jau prakilnesnieji lietuviai 
sumanė įsteigti Žagarėje progim
naziją ir leidimą iš vyriausybės 
gavo. Vienok sis užmanymas iš

Yra 
vanduo 
nuomos 
Tris kartus per metus dalei s ta yra
žvejotu Aplink ežerą yra daug 
valstiečių pievų ir ganyklų, taipo
gi didelės balos ir lieknos — gyvu
liai negali įeiti, nei žmonės šieno 
išvežti; griovio nei kokio nėra van
deniui nuleisti, nes tai brangiai at
sieina ir nėra tarp žmonių sutari
mo.... Rugpiučio mėnesio 21 die
ną atvažiavę buvo iš Panevėžio 
du inžinieriai, apžiurėjo ežerą ir
jo apielinkes. Vanduo galima bu- mokyklų organizuoti. Ministerija 
tų nuleisti arba į upę Lavėną arba 
į Pivosą, į Lavėną apie 4 viorstai, 
į Pivosą — 5 viorstai. Daugelis 
valstiečių nori vandenis nuleisti,

1909 m.)į 
švietimo 

padidinti 
šalę mon

kyklos. To dėlei, direkcija rciar- 
lauja, idant mokytojai kuogrei- 
čiausia atsiųstų jai plačiai moty
vuotą savo nuomonę apie tai, ku
rie ministerijos sumanytieji švieti
mo,budai butų pageidaujama šalę



ėjo pradedamąjį mokslą; 3. Skai
tymai ir knygynai prie mokyklų; 
4. Pedagogiškieji muzėjai; 5. Eks
kursijos. Mažutėliams šviesti, siū
loma: a) vaikų sodai, b) vasarna
miai vaikams, c) atvertieji sodai 
ir pliaciai žaislams.

Drauge viršininkąs įsako atsiųsti 
tr sąmatą, kiek apsieitų kiekvieno 

f paminėtųjų švietimo būdų įvykdi- 
nimas, nurodant, kiek pinigų rei
kėtų pradžiai ir kiek vėliau nuo
latos reiktų tam dalykui skirti.

(“Mokykla”).

Vaidinimas nusisekė. Kluonas me- stas turi būti privatiniu budu; 
džių šakomis išdabinta* scena, de- kiti-gi komiteto nanai, įskaitant
koračijos — viskas atrodė kuopui- 
kiausia. Dainos nuėjo 
kai. Reikia pageidauti, 
veikalų kuodaugiausia 
galėtų pamatyti. Nors
vietos ir buvo ne visiems supranta
mos, bet užtai daugiau prasilavinu
sieji neatsidžiaugė. A. R.

Vidutiniš- 
kad tokių 
kaimiečiai 
kai kurios

IŠ VEIVERIŲ, 
Marijampolės pav.

Veiverių mokytojų seminarija, 
galima sakyti, yra vienintelė šios 
rųšies mokykla, Keturiais užkimš
ta. Gana tik nurodyti, kad šįmet 
ją baigė tik vienas lenkas, vienas 
baltgudis ir keturi vokiečiai, o risi 
kiti (19) — lietuviai.

Prie to reikia pridurti, kad vo
kiečių visai mažai. Šįmet, suly
ginant, baigė mokyklą tiek daug 
vokiečių užtai, kad pirmais me
tais po streiko jie buvo greičiau 
priimti kaipo tykus žmonės. Su 
laiku, galima tikėtis, kad jų skai
čius mokykloje sumažės, nes ir 
dabar kituose kursuose jų, sulygi
nant, visai mažai.

Bet nežiūrint į tai, kad vokiečių ir 
ypač lenkų tiek yra mažai, vienok 
išrodo, kad Veiverių mokytojų se
minarijoje šeimininkauja svetim
taučiai.

Ir taip, III kurse lenkas buvo 
tik vienas. Vienok dėl jo vieno 
tikėjimas būro išguldomas lenkų 
kalba ir ne.atskirai, bet per pusę 
valandos, tikėjimui paskirtos. Ge-- 
ra teisybė! Lietuvių 19 — klauso 
tikėjimo pusvalandį, lenkas vienas 
— klauso 
Čia jau nei 
bet netinkama ir iš mokymo at
žvilgio. Nes lietuviai, nesuprazd'ami 
lenkų kalbos, nenorams tikėjimo 
lekciją paverčia — ot taip 
Taip-pat galima pasakyti ir 
lenkus, kurių atsiranda kurse 
du ar trįs.

(“šaltinis”).

susi

IŠ GRAŽIŠKIŲ, 
Vilkaviškio pav.

Sekmadienį po pamaldų 
rinko pas A. L. kokia 20 vaikinų,
kurie gerai įsigėrę ėmė glostyti 
vieni kitiems antausius ir j ieškoti 
“neprielankių”, grasindami akme
nimis, jeigu neduos gerai įsigert 
degtinės. Sargybiniai dar išsyk 
šoko malšint, bet paskui apstojo. 
Turbut labai gražu.... Tie vai
kinai ištoli, ne* ne šios parapijos 
(daugiausiai Sausininkų ir Šiba- 
lių kaimų kaikurie vaikinai), bet 
ant tolumo jie nežiūri,, bile jaučia, 
kad gaus stiklelį. Getla tam, kuris 
slapta pardavinėja degtinę.

K. Bijūnėlis.
(“L. U").

i beveik pusvalandį, 
lietuviams skriauda.

Iš VILKAVIŠKIO, 
Suvalkų gub.

Rugsėjo 18 d. atgabeno į 
j imą Slibinų kaimo Jur. Bagda- 
naričių. Kaltina už vedimą emi
grantų. Rugpiučio 31 d. pas jį bu
vo krata ir paėmė 12 užsienio 
spaudos knygučių. Tuokart pačio 
J. B. nerado namie. Paskui kelis 
kart lankėsi žemsargiai ir žanda
rai, kol ant galo neužklupo. — 
J. B. jau sėdėjęs gmėnesius kalė
jime už pasikėsinimą ant parube- 
žės sargybinio gyvybės. Buvo iš
teisintas. Antanas Barzdyla.

("L. U").

kalė-

paties kun. klebono, priklauso len
kų tautai. Tokiu tat budu dides
nę parapijos pusę — lietuvius — 
atstovauja 1 lietuvis, kitą-gi ma
žesnę — 13 lenkų. Kodėl taip yra, 
kodėl tokioj užuomaršoj liko lie
tuviai? Ar jau lenkai turi ypa
tingus gabumus rinktinį turtą var
toti, ar jau dievobaimingai lietuvių 
liaudžiai nebeprivalo rūpėti šio 
svieto reikalai, taip artimi jos pa
linkimu! ? Nejaugi tarp 12 tūk
stančių lietuvių nesirado daugiau 
išmaningų ir protingų vyrų, kad 
ir poniškos kalbos nemokančių? 
Netik nepasiūlyta • rinkti, o ir ne
kviesta. Juo .labiau mums nesu
prantama, kad pats kun. Visbaras 
lietuvy* ir šiame dalyke taip 
rūsčiai pralenkė savo viengenčius, 
nepasinaudojęs proga parodyti, 
kad ir lietuviai bendram reikale 
moka uoliai darbuotes draug su 
kitais. Lenkiškas komitetas sau. 
— aukojanti lietuvių minia sau. 
Kaip gerai mums pažįstamas, bet 
drauge kaip skurdus apsireiškimas, 
kurio net atsidavęs žmonėms vy
ras perspėti neįstengia I... < To
kia jau galybė įtekmių iš senovės 
laiko paveldėtų.

Liepa jaus Lietuvis.
(“Lietuvos žinios").

; joras ar miestelėnas, — tai kad jis 
t pagal gyvenimo budo niekuo 

nesiskirt* nuo valstiečių. Minė
tąjį p^ųdijimą valstiečiams turi 
išduoti. jCaurip, Vilniaus ir Gar
dino gub..— valsčiaus valdyba (vo- 
iostnoje cbpravdenije), o Suvalkų 
gub. —j.gmjnų vaitas. Bajorams 
ir miestelėnam^ gi tokius paliudi
jimus gali duoti ne tik 
valdyba ąr .gminų vaitas, 
pogi žemiečių^ viršininkai, 
riai, miesto valdybos ir tt. 
paliudijimuose turi būti nurodyta, 
kiek pirkikas turi pirktos žemės

i ir kiek “nadielnos" tame valsčiuje 
ar gminoje, kurioje jis gyvena, o 
taipogi, kiek jis turi žemės kituose 
valsčiuose ar gminuose. Pagalios 
notaras turi reikalauti, o pirkikas 
privalo pasirašyti, jog daugiau že
mės, apart toSy kuri yra nurodyta 
Šiame paliudijime, jis niekur ne
turi. 7 *
. Tai yra tie, reikalavimai, kurių 
neišpildžius, negalima būti paliuo- 
suotu nuo į mokėjimo rinkliavų už 
sustatymą pirkimo akto. Valstie
čiai, kurie gali ir turi teisę šio įsta
tymo palengvinimais pasinaudoti, 
turi rūpintis išgauti minėtąjį pa
liudijimą ir, statant pirkimo^Nt* 
įteikti, jį notarui. Vis keli grašiai

M.tiks kišenėje.

Ikad Žemaičių kaimiečiuose nesą

bet tal
kam iso-

Šiuose

sau. 
apie 
nors

UZ*
už

IŠ ŪDRIJOS, 
Šųvalkų gub., Kalvarijos pav. 
Didesnę Ūdrijos parapijos dalį 

«pima dvarų žemė. Tai ir darbi- 
ninkų-dvarokų čionai nemažai. 
Koliai buvo geri dvarininkai,! tai 
ir darbininkas žmogus buvo guo- 
dojamas ir priderančiai užlaiko
mas. O dabar kitokia tvarka vir
to. Meno dvaro savininkė gyvena 
Varsavoj, klauso gal kasdien gra
žaus griežimo ir dainavimo ir tuo- 
mi savo širdelę graudina.... ale 
kasžin ar ji nesusigraudintų, išgir
dusi išnaudojamų darbininkų ai-

■ ‘manavimą.... Dabar dvaro 
veizda laiko darbininkus ne
žmones, keikdamas juos, kaip tik 
įkabina plačiai kultūringą lenko 
burnelė.... o tasai pats “papro
čių gerumas” skabo nekaltybę gra
žesnių mergaičių ir gudriai perse
kioja tas, kurios save brangina.

Apie darbininkų išnaudojimą 
štai kas liudija. Per visą mėnesį 
neduoda, darbininkams ordinarijos 
javais, tik pinigais ir tai rubliu pi
giau už kartį (32 gorčius). Dar
bininkas turėjo sugaišti dieną, 
kad nusipirkus ant rinkos duonos 
ir da pridėti rublį iš savo kišenės,' 
Už sugaišuotą dieną taipgi reikia 
užmokėti bausmė (1 rublis).

Kur čia teisybė?' arba geriau 
paskius, kokia baisi neteisybė!

Jeigu susirgęs darbininkas pra
leis kokią darbo dieną — jis štruo- 
puojama.

Iš dvaro lydint nabašninką rei
kia arkliai samdyti.

Ir daugiau da yra "viso gero” 
musų dvaruose, tik tos žinios ge
riau tiktų teisme, negu kokiam- 
nocs laikraštyj.

Dvaro užveizda nors girdėt esąs 
katalikas, bet bažnyčion niekad ne- 
teikėsi apsilankyti, kaip visi musų 
parapijos ponai, vieną-du tei.Šsky- 
rus.

Kitam vėl dvare, nors ponai bu
tų geri žmonės (katalikai, ale baž
nyčion neina), bet duoda visą va
lią savo užveizdai, kurio liežuvė-

das. Dvarčinkas.
(“Šaltinis-).

IŠ

Buvo paduotas pra- 
pasirodė daug kliu 

viršininkas pareikala- 
užtvirtintų įstatymų,

IŠ MARIJAMPOLĖS.
“Marijampolės Ūkininkų Drau

govė" manė taisyti kas rudenį ir 
pavasarį “Ūkiškas paskaitas", šią 
vasarą norėjo ji jau pradėti užma
nytą darbą, 
šymas. Bet 
čių: pavieto 
vo originalo
paskui pareikalavo surašo visų na
rių draugovės. Narių surašąs bu
vo reikalingas žandarų viršininkui 
KislinskuL Kada- buvo užganė
dinti reikalavimai vietinės valdžios, 
prašymas nuėjo pas gubernatorių. 
Tą pačią' dieną, kada turėjo būti 
paskaitos, atėjo nuo gubernato
riaus “leidimas" — bet koks:.... 
“kadangi profesionalinės draugijos, 
pagal senato paaiškinimą 1907 m. 
neturi teisės taisyti spektaklių, vie
šų lekcijų, viešų susirinkimų ir 
paskaitų, taigi ir šiuo kartu ant 
‘Mar. Ukinr. Dr.” paskaitų gali 

būti tiktai Draugovės nariai”. Vie
nok “Draugovės” įstatymuose, ku
ri užtvirtinta taipogi 1907 met., 
yra punktas, kuriame pasakyta, 
kad draugovė turi teisę daryti 
spektaklius, riešas paskaitas ir tt. 
Matyt, kad Senato paaiškinimas 
išėjo po užtvirtinimui Draugovės 
įstatymų, jeigu tiktai ištiktųjų jis 
yra? X.

IŠ LlEPOJĄŲS.

BARZDASKUTYKLOS NE
DIRBS NEDĖLIOMS.

Madison, (Vis. Augščiausiasis 
teismas pripažino, jog teisės drau
džiančios dirbti nedėlioms lytisi ir 
barzdaskutyklų, kurios iki šiol bu
vo atidarytos. Nuo dabar 
Wisconsino valstijoj vyrams 
barzdas skusti subatoms.

GAISRAI
Lynchburg, Vai Sudegė Shel* 

ton College. Sudegė teipgi 
mokiniai, kurie, už 
buvo kambaryj ant 
bų ir jiems ugnis užkirto 
bėjimo kelią.

ten dvarininkai dalyvavę socijafi- 
niame judėjime. Telšių, 
ir Raseinių apskrityse esą 
lietuvių viršus. Kauno g/ apskri
tyje (be miesto) esą 53 tūkstančiai 
lenkų ir 94 — lietuvių. Teise ap
skrityse ir miesteliuose daugiau 
esą lietuvių. Tiktai Kaune lietu
vių tesą 4700 prieš 16000 lenkų. 
Kauno gub. Rytuose (Kauno aps. 
Rytiį dalis, Panevėžio, Ukmergės 
ir Ežerėnų apskrityse) tautinis su
sipratimas kilęs vėliau. Ir ten lie
tuvių gaivalas esąs stiprus, bet ir 
lenkų nemažas. Kauno apskri
tyje daug lietuvių esą sulenkėju
sių Kėdainių, Jaųavos ir Žeimės 
apylinkėse. Ukmergės, Panevėžio 
ir Ežerėnų miestuose lenkų esą 
daugiau, nekaip lietuvių.

Į pakraščius galima esą pr i skai
tyti Vilniaus gubernijos dalį ir 
Gardino gub. atkraštėlį. Vilniaus 
gubernijoje- lietuvių esą tik 17% 
Tiktai • dviejuose apskr. lietuvių 
esą daugiau kaip lenkų: Vilniaus 
(neskaitant" miesto) ir Trakų. 
Švenčionių apskrityje lietuvių 59- 
976, b lenkų ir baltarusių apie 73 
tūkstančiai. Kituose apskričiuose 
lietuvių esą labai mažai. Vilniaus 
gubernijos lietuviai noriai lenkiną- 
sis: tam padedąs lenkiškasis Vil
niaus miesto gaivalas. Iš čia kilęs 
pašėlusis litromanų atkaklumas: 
svajoją vėl sulietuvinti sulenkėju
sias ir subaltarusėjusias savo tau
tos dalis. Jų geidimas — atgriebti 
Vilnių kaipo istoriškosios Lietu
vos sostapilį. Vilnių vėl norį pa
daryti sostapiliu, bet jau kultūriš
kai ir tautiškai atgaivintos Lietu
vos. Bet litvoenanams nepavykstą 
tai padaryti, nes iš 98402 Vil
niaus miesto gyventojų katalikų— 
lietuvių kun. Michalkevičiaus sta
tistikoj esą tiktai du tūkstančiu su- 
viršum. Vilnius esąs lenkų mie
stas: miesto durnoje ‘— lenkų 53, 
rusų 5, žydų 4, lietuvių I. Taigi 
tautiškai atgimusiai lietuvių tautai 1 
reiksią j ieškot kito sostapilio etno
grafiškoje Lietuvos dalyje.

Kokiais tikslais lenkai, taip stro
piai renka tas žinias? — Manau, 
kad čia Jiems rupi tie patįs tikslai, 
apie kuriuos kalbėjau pirmiau.

V, Perkūnas.
(*V-tis").

►iaulių gaisri

todėl 
reiks

iss i_

NEŽINOMA LIGA.
Atlanta, Ga. Į čianykščius 

gonbučius atgabeno 40 studentų 
kariškos akademijos, nes jie ser
ga kokia ten * nepaprasta liga, kuri 
smarkiai terp studentų platinasi. 
.Akademijos užveizda ir ligonbučių 
daktarai nenori sakyti, kokia liga 
užpuolė akademijos studentus.

Ii

3 vaikai farmerio 
į tvartą, prailėjo 
ir uždegė tvartą,

Lėkitgh, Kas.
Kissnerip, nuėję į tvartą, 
degtukus dagioti ir 
kuris sudegė: sudegė ir 
kai. .

St. Louis, Mo.
Rowlings ^fg. Co 
Nuostolius gaisro 
to ant 250000 dol.

Sudegė . čia 
Co. dirbtuvės, 
padarytus •K.7.

TEISMAS NUBAUDĖ ŠERIFĄ.
S’^riHg/*eW, III. šerifas Cook 

paviečio Strassheim turi mokėti 
teismo uždėta bausmę 500 dol. už 
neišpildymą teismo nusprendimo. 
Mat jam buvo prisakyta teismo su
areštuoti teisėją Abnerą Smith o 
jis to nepadarė.

MOTERIS SU PERPIAUTA 
GERKLE.

lacksonville, Fla. Avayon hote- 
lyj, savo kambaryj rado su per
plauta gerkle moterį Mabel Bean- 
chum iš Bostono. Nors daktaras 
gerklę užsiuvo, bet ji / porą valan
dų pasimirė.

-VĖTROS.
N ome. Alaska. Behringo j 
visose Alaskos pakrantėse 
spalių siautė smarkios 
kendo San Francisco garlaivys 
Olga. Vėtra išmetė ant kranto 
daug mažesnių laivelių ir daug jų 
sudaužė.

ntėse 26 d. 
vėtros. Pas-

NELAIMĖS ANT GELŽKELIŲ.
Madison, I4fis.. Netoli nuo čia, 

pasažierinis Chicago Northwestem 
gelžkelio traukinys susimušė su 
gabenančiu galvijus. Prie to vie
nas vyriškis likosi užmuštas, o trįs 
sunkiai sužeisti.

1 Rockester, N. V. Gelžkelio trau
kinys įbėgo į netikras vėžes ir su
daužė keletą ant kelio stovinčių 
vagonų, dvi lokomotyvas, išgriovė 
sieną gelžkelio krautuvės. Prie i to
2 gelžkelio tarnai likosi užmušti, 

du nors

PASKENDO GARLAIVYS.
Eastport, M e. Netoli nuo čia 

paskendo oceaninis garlaivys Her- 
tia. Manoma, kad mažiausiai 25 
jūreiviai prigėrė. Minėtas garlai
vys plauki nė j o terp Glasgow, Ško
tijoj ir Baltimorės.

“RŪTOS" DRAMATIŠKOSIOS 
LITERATŪROS KOMISIJOS 

PRANEŠIMAS.
Dabartinė lietuvių dramos lite

ratūra, augant liaudies reikalams 
gilyn ir platyn, pasirodo esanti 
silpnoka ir veikalų skaičiumi ir jų 
turiniu. Patįs gi veikalai ,origina- 
liniai ir versti, turi daug ydų. 
Pasirenkant vaidinimui vieną ar 
kitą veikalą, prisieina imti, kas 
papuola, nes tam tikrų dramos vei-( 
kalų recenzijos ar kritikos nėra 
ir vaidintojai dažnai nežino, ko 
vertas šis ar tas veikalas. Sulyg 
verstų dramos veikalų pastebėta 
dar tokia yda,** būtent, parenkama 
nevisuomet tinkami veikalai ir 
kad, vietoje versti prisilaikant ori
ginalo, dažnai taip “sulietuvinama", 
jog išeina tik originalo gadinimas 
ir svetimų minčių be autoriaus lei
dimo prisisavinimas. ‘ Maža : to. 
Originaliniai ar verstieji veikalai, 
nors jie butų ir geriausi, dažnai 
negali pasirodyti scenoje, nes nė
ra atspauzdinti ir dramatiškosios 
cenzūros, peržiūrėti.

Toms spragoms užkišti susitvėrė 
ši komisija. Savo darbą ji mano 
taip atlikti: peržiurinės prisiųstuo
sius originalus ię verstuosius vei
kalus, rūpinsis gauti tinkantiems 
scenai veikalams leidėjus, steng
sis išgauti cenzūros leidimą, per- 
kratinės esančiąją literatūrą, spauz- 
dįs laikraščiuose naujai pasirodžiu
sių veikalų kritikas ir, pagaliaus, 
organizuos vertimą veikalų iš sve
timų kalbų, parinkdama veikalus 
ir parūpindama vertėjus.

Į komisiją tuotarpu įeina: M. 
Biržiška, M. Sleževičius, K. Gri
nius, J. Grigaitis, J. šlapelis, A. 
Janulaitis ir St. Bytautas.

. Autoriai ir vertėjai gali kreipties 
šiuo adresu: Vilnius, Jurgio pr. N. 
22, "Puta".

"Rūtos" dramatiškosios literatū
ros Komisija.

P. S. Meldžiame kitų laikarš- 
čių šį pranešimą perspauzdinti.

"Rūtos*" Komisija.

ko-
pu- 
ne-

du mirtinai sužeisti, o 
sunkiai bet ne mirtinai.

1S LIEPOJĄŲ^. *
Rūpesčiu buvusiojo Liepoj aus 

kleboųo kųn. Ropo musų mieste 
stojo gr|ži j,r didelė bažnyčia, ku- 

dvidešhnties tūkstančių katalikų: 
lietuvių, lenkų, latvių ir vokiečių. 
Nežiūrint tačraus į jos talpumą, 
vienos bažnyčios Liepoj aus kata
likams neužtenka; todėl dabar su
manyta mūryti antroji bažnyčia ki
tam nūetso gale, kur miesto valdy-i 
ba jau davė dovanai pliacių. Var
gas ir rūpesčiai dėl bažnyčios sta-> 
tymo teko naujam musų klebonui, 
kun. Visbarui, kurio energija ir 
parapijiečių duosnumas, reikia ti- 
kėties, pergalės visas sunkenybes. 
Tokiam didžiam darbe daug, ži
noma, sveria vienybė ir santarvė 
bažnyčios šeimynmko su parapijo
nams. Lig šiolei, renkant parašus 
nuėsto valdybai dėl pliaciaus nebu
vo pralenkti, kaip ir pridera, nei 
vienas luomas, nei viena tauta Lie
poj aus katalikų visuomenės, ir to
liau, žinoma, kraunant aukas ne
bus tarp jų išskirtų, nebus panie
kinto skatiko, ar jis iš kapšio tie- 
tuvio-praščioko, ar iš lenkiško del- 
mono butų ant bažnyčios aukuro 
padėtas. Taip ir turi būti. Vie- . _ s
nas tik dalykas jau pačioj pradžioj daugiau kaip 60 deš. ir Gardino

< ■ .1 V z
41 n aprūpina dvasiškus reikalus virš

VALSTIEČIAMS ŽINOTINA.
Gegužės 24 d. š. m. tapo išlei

stas įstatymas, pagal kurio: val
stiečiai ir tie kitų luomų žemval
džiai (bajorai, miestelenai), kurie 
ūkininkauja ir gyvena taip kaip 
ir valstiečiai, pirkdami .žemę ne
privalo mokėti jokių. rinkliavų už 
sustatymą tam tikrų pirkimo aktų. 
Yra tai gana svarbus palengvini
mas perkant žemę. Todėl čia no
riu nurodyti, kuomet ir prie kokių 
išlygų virš minėtieji žmonės yra 
paliuosuojami nuo tų rinkliavų, 
jeigu valstietis, visai neturintis že-

LENKŲ SPAUDA RŪPINASI 
LIETUVOS REIKALAIS.

“Dzienn. Powsz.” iškeltas klausi
mas apie lenkų išeivystę svarsto
mas yra toliau. To paties laikraš
čio No. 261 grafas Roger Lu-‘ 
bienski, nors žada pažiūrėti į 
lionizaėijos klausimą iš kitos 
sės, bet ištikrųjų nieko naujo 
pasako, sulyginant su tuo, ką
niau kalbėjo Viltyje" apie “Dz. 
Powsz.” sumanymus. Ir pataria 
ant visados išsižadėti Paranos, 
Brazilijos, Jungtinių Žiemių Ame
rikos Valstybių, nes ten lenkai il
gainiui būtinai turėsią susilieti su 
kitais vietiniais^pventojais. Len
kams šimtą 4»rtų esą maloniau 
regėti lenkų kolionijas Vestfalijoje, 
lenkų kaimą »le Berlyno, moky
klą Moravuosc. Silezijoje ir Ka
šubuose. f Kiekviena parapija, 
klebonas, biblijerteka ir kolionija 
Tobolske/ Cehabinske, Buchdtoje 
esanti brat^esnė už Amerikos ko
lionijas. Ar negeriau — klausia 
— kaiminystėje turint stiprias, su
vienytas, turtingas kolionijas mu
sų brolių (lenkų), kuriuos riša 
su Lenkija tūkstančiai medžiagi
nių, moralinių;ir vaizbos reikalų?

Tame straipsnyje, kaip tyčia, 
nėra nei vieno žodžio apie Lietuvą. 
Graf., tarsi, sako savo tautiečiams: 
“Nekalbėkite taip atvirai, nejudin
kite tų meškų. — tegu sau plaunasi 
savo miškuose; o mes, \ aršavos 
sirenos, atvykę pas Lietuvos “oW- 
vatelius" aptarsime, kas reikia da
ryti, begerdami karštą arbatą”....

“Dzienn. Powsz.” redakcija, ma
tyti, puikiai atspėjo grafo R. L. 
mintis.. Surankiojo žinias apie tai, 
kur Lietuvoje lenkų gaivalas yra 
stipriausias, ir į tas vietas atkreipia 
atidžią savo skaitytojų, kurie vėl 
supras, kad: “ten stumkime musų 
išeivius". Žodžiu sakant, to pa
ties laikraščio -No. 271 yra ilgokas 
straipsnis apie tautinius Lietuvos 
klausimus, kuris maž daug taip iš
rodo:

Svarbiausias šių dienų Lietuvos 
klausimas — sako laikraštis — esąs 
tautų klausimas. Tuo klausimu 
labai užsiėmusi pati valdžia: ir 
žemiečių įsteigt* busiančios suriš
tos su tautų klausimu. Neseniai 
buvusieji Vilniaus miesto rinkimai 
parodę rusų reakcijonierių pralai
mėjimą. Tačiau reakcijonieriai ne
nusiminę, ketinę pasiūlyti du
rnai visus Lietuvos ir Baltarusijos 
rinkimus sutvarkyti pagal tautų ku
rijas. Iš matyti, kad visiems 
rupįs ' tautųf -kluasimas. Lietuvių 
ir lenkų santykius aprašąs p. Pet
ras ZubrzidūisairPracoje”, “Bibl-

MAŽAS SULYGINIMAS.
1896 m. Amerikoj kainos maisto 

produktų buvo sekančios: bačka 
kiaulienos $8.50, lašinių 4%c. sva
ras, taukų 4^c. sv.; bušelis pupų 
$1.15; bačka miltų $3.25. Da
bar gi: kiaulienos bačka $21.75, 
lašinių svaras iij^c. svaras, tau
kų ne. sv., sviesto 27c. sv., pupų 
bušelis $3.05, miltų $6.oq. Taigi 
kainos maisto produktų pasidvigu- 
bino, bet darbininkų uždarbiai ne- 
pasidvlgubino.

Fort Wayne, Ind. Netoli nuo 
Tocsin susimušė Vežantis ateivius 
traukinys su prekių traukiniu. Prie 
to 35 ateiviai tapo sunkiai sužei
sti; terp jų yra ir mirtinai su
žeisti.

IŠ DARBO LAUKO.

rioje vietoje įstatymais su banko 
pagelba leista yra pirkti, arba jau

iki leistojo dešimtinių skaičiaus. 
Taip, Suvalkų gubernijos vąlstietis

KETURVALAKIŲ,
Vilkaviškio pav.

Rugsėjo 5 ir 8 d. artistų-mylė- 
tojų kuopa, prisidengusi vietinio 
“Žiburio" skyriaus frrraa surengėjgal įžeisti vienybę ir sukelti nesu-|girt>. \ne daugiau kaip 45 deš. 
vakarą.. Vaidino Suchodolskio 5 
veikmių dramą “Lakamose”.- Pas
kui buvo dainos, r Pasakiau, prisi
dengusi “Žiburio" firma, — nes 
visi 
arba

artistai, apart - vieno, 
— buvusieji šviesiečiai, 
šiaip sau žmonės iš šalies.

sipratimą. Metiniuos laikraščiuos

tvirtino bažnyčios statymo komi-

Todėl perkant žemę, teikia prista
tyti notaro polindijimas, kuriame 
butų nurodyta :i) klek išviso vy-j

kurių lietuvišką parapijos pusę
(keliolika tuksUnSų) atstosią _ -e-valsas, o ba |-sa ypatinga
vienas tik lietuvis, klebono palme P'**“* ■* TUsnro

šeimynoje (posemetnyj - spisok) <

Žinios selfc^oės? 1897 metų. Pro
sų Lietuvoj^’ tautiško susipratimo 
nesą, ir nes$ joteų ryšių su Didžią
ja Lietuva.? Jeirites užsiimąs Pro
sų lietuviais, tai tiktai mokslo žvilg
sniu. Iš Prdsų ^Lietuvos Didžiąja! i 
Lietuvai tokia tebuvusi nauda, kad 
ten buvę spaazdinama knygos ir 
laikraščiai lotynų raidėmis. Pane
munės Lietuva takiausiai esanti su
sipratusi, ypač Suvalkija. Toliau 
eina Žemaičiai, pagaliant menkiau
sia susipratę Kauno gub. Rytų 
apskritįs. Pakraščiai lenkinusia po 
Vilniaus įtekme arba tirpsta Bal
tarusijos juroje lietuviškųjų Suv. 
gub. apskričių net miesteliai sulie
tu vėję. Tvirtas ,e*ąs lietuvių susi-

1$ AMERIKOS
UŽMUŠTAS IŠRADĖJAS.

Lupos te, Ind. Harry May iš 
New Yorko, išradėjas skystimo, 
kuris sudrutina ir padaro neperlei- 
džiančiais vandens padirbtus ak
menis, likosi prie mėginimų ex- 
pliozijos to skystymo ant vietos 
užmuštas. Padirbtų akmenų dirb
tuvės savininkas Harding, kuris 
nuo išradėjo pirko išradimą, tapo 
sunkiai apdegintas.

NORĖJO NUO VELNIO PASI- 
LIUOSUOTI.

New York. Edwin Hurley, ga
vęs proto sumaišymą, sau įkalbėjo, 
kad velnias prie jo* pristojo. Su
kūrė ugnį ant 50 gatvės ir šoko 
į ugnį tikėdamas tuom vplnią nu
baidyti. Policistams su dideliu 
vargu pasisekė jį iš ugnies ištrauk
ti, nes jis gynėsi iš visų pajiegų 
nuo gelbinčių.

| Pereitą sanvaitę Jungtimuost 
valsčiuose buvo 217 nusibankruti- 
nimų, arba ant 27 mažiau negu 
užpereitą. .... Ji ’

f New Brunsmick, N. J. Su
streikavo čia 700 merginų dirban
čių cigarų dirbtuvėse.

TjLudlow, Mas. Dėl streiko 
maišų audėjų Ludlow Mfg. Co. jos 
dirbtuvės likosi 
tose dirbtuvėse 
ninku.

uždarytos. Minė- 
dirbo 3500 darbi-

LYNČIUOTI KETURI
„ NEGRAI.

New Orleane, Keaper pavie- 
tyj farmeriai rado su perplautu ka
klu kromininką Kaliną. Prekes jo 
rado paskui vienuose negrų ap
gyventuose namuose,
turis negrus, tų namų gyventojus, 
ir visus pakorė.

Išvedė ke-

ŽEMĖS DREBĖJIMAI KALI
FORNIJOJ.

Reddings, Cal. 28 d. spalių 
mieste ir aplinkinėse siautė smar
kus žemės drebėjimai. Namai mie
ste siūbavo kaip sūpuoklės. Tas 
atsitiko naktyj, kada daugumas gy
ventojų miegojo. Kadangi iš Red- 
dingo negaunama nė jokių žinių, 
tai mano, kad telegrafo vielos že
mės drebėjimo likosi nutraukytos.

MERGINA IŠVAIKĖ 40 UŽ
PUOLIKŲ.

Lerington, K y. Maron pavie- 
tyj, 40 naktinių raitelių atkako ant 
fanuos Kreitzo su mieriu jį nu
plakti. Bet jo duktė pagriebė dvi
vamzdį karabiną ir paleido abudu 
šuviu, kurių teip nusigando nakti- 
tiniai raiteliai, kad tuojaus išbė
giojo. Kreitz pažino daugelį už
puolikų ir jų vardus suteikė val
džioms. Laukiama dabar arešta-

NAUJI AUKSO LAUKAI 
ALASKOJ.

Trįs aukso jieškotojai prie Idi- 
tarod upės, kaip užtikrina atka
kęs į Seattle Colonel George T. 
Cooke, netyčia užtiko naujus auk
so laukus, kurių pieska išduoda 
labai daug aukso. Ten buk dir
ba dabar 2500 aukso kasėjų. Kiek 
teisybės yra Cooks pasakojime, tik
rai nežinia.

BIAURI ŽUVIS.
Parkesburg. W. Va. Gyvenan

tis čia negras William Johnson 
meškeriojo Ohio upėj ir manė, kad 
jo meškerė pagavo didelę žuvį. 
Ištraukęs meškerę, ant jos vąšo 
lado prikibusią jaunos moteriškės; 
galvą.

POLITIŠKOS MUŠTYNĖS.
Jackson, Ky. Breahbit pavietyj 

rengiami urėdninkų rinkimai. Čia 
gi paprastai laike rinkimų būdavo 
kruvini partijų pasekėjų susirėmi
mai. Šįmetgi partijų nesutikimai 
dar didesni negu būdavo kitais 
metais. Todėl daboti tvarką laike 
.rinkimų atsiuntė valstijos kariu- 
menę.

PROTESTO SUSIRINKIMAI.
Detroit, Mich. Pereitos nedė

lios dieną buvo čia didelis susirin
kimas pakėlimui protesto prieš Is
panijos valdžią dėl nužudymo re- 
voliucijonieriaus Ferrero. Svar
biausiu kalbėtoju buvo profesorius 
valstijos Michigan universiteto, 
William E. Bahn.

Pa. Pitt>burg &I Pittsburg, 1
i Lake Erie gelžkelio Co.' pakėlė 
darbininkų algas ant 15c. už die
nos darbą: nuo dabar gaus jie f* 
$1.65.

LIETUVIAI AMERIKOL

vienų.

VIENA DIENA NUŽUDĖ TRE- 
. JATĄ VAIKŲ.

Cheyenue^ IVyo. Gyvenanti čia 
moteris Lena Hepderson viena die
ną neteko trejatos vaikų. Išėjus 
jai su mažiausiu vaiku ant kiemo, 
į gyvenimą įlindo barškančioji an
gis ir sukandžiojo didesniusius yii-’ 
kus teip, kad jie nuo to pasimirė. 
Tuom laiku ir (našiausiasis vai- 

pratimas Žemaičiuose, bet kas tenĮkas, kieme ^be priežkiros paliktas,

EKPLIOZIJA.
. .Johnston, Pa. Kasyklose Cam- 
bria Steel Co. atsibuvo dinamito 
expliozija, kurios 12 darbininkų 
likosi užmuštų. Visi užmuštiejie

IŠ RAC1NE, VIS.
31 d. spalių, L. S. S. 124 kuo

pa parengė visuomenišką susirin
kimą. Susirinko apie' 80 ypatų. 
Kalbėtojai buvo: J. P. Krūmas iš 
Chicagos. Jis aiškina priežastis 
atsiradimo socijalizmo ir darbi
ninkų priespaudos. S. Dargužis 
iš Milwaukee aiškino žmogaus iŠ- | 
sivistymo kelią, išvadžiojo, jog . 
žmogus ne nuo Adomo ir Jievos, 
bet nuo žemesnių sutvėrimų paei
na. Tas keliems klausytojams ne
patiko, tie išsinešdino laukan.

Įstojo į kuopą 5 nariai. Aukų 
surinkta $2.60 kuopos reikalams.

Jonas L.
IŠ RUSSELTON, PA.

Čia yra apie tuzinas tikrų lietu
vių. o kiti pusiau sulenkėję. Žino
ma tie sulenkė j usie jie yra daugu
me dzūkai. (

Čia yra trejos anglių kasyklose 
vienos senos, o dvejos naujos, ku
riose kątik pradėjo dirbti. Viso
se galima darbą gauti. Dirba ge
rai kas dieną. Čia nėra vietinės 
unijos. Už darbo valandą moka: 
po mašinoms po 28c., po pikio 42c. j

Neseniai pribuvus. '
IŠ BOSTON, MAS. j 1

Bostone, kaipo dideliame mieste, į 
yra vi»kių išdirbysčių, yra visokių 
fabrikų ir visokių amatininkų.

Cianykščių lietuvių apšvietimą*
buvo ateiviai, neamerikonai. Pra-lbvnt tūlų, pakilęs ant augšto faips- 
vardės užmuštų dar nežinomos. |mo. Kaip girdėt, Bostono mte|i+

PRAtRIJŲ GAISRAI.
Dalias, S. D. šitose aplinkinėse 

siautė prairijų gaisrai, kurie viską 
išnaikino ant ploto 60 ketvirtainių 
mylių. Nuostolius ugnies pada
rytus skaito ant 100000 dol. J

nio. . Kaip girdėt,. Bostono inteli
gentai: Antonov, Dr. Matulaitis 
ir Michelsonas nori čia surenk

ologijos ir Geologijos.
7 d. lapkričio, bažnyčioj ( 

South Church -profesorius H 
\ vardo universiteto, Elliot turės,

ik.



Roma angliškoj kalboj, pranešimą 
apie naują, ateities tikėjimą.
— - 3/. Stakenas...

IŠ TROY, N. J. I 
Čia susitvėrė T. M. D. kuopa. 

Prisirašė iš karto 10 narių, (var
dai narių bus pagarsinti centrališ
ko sekretoriaus pranešime); vi
si užsimokėjo po 60c. apart 'vieno, 
kuris įmokėjo tik 15c. Pinigai, Is 
viso $5.55 pasiųsti centrališkam T. 
M. iždininkui A. J. Povilaikai.

. . J. Danielius.

žus vaikučius, vyriausia mergaitė rteligentljo^ Ar tai butų irgi pro- 
apie 4 metų, Teofilius Dambraus
kas paliko pačią ir porą mažų vai
kučių, Juozas Žmuidinas, vos apie 
tnėnesis atgal antru kartu atva
žiavo iš Lietuvos. Lietuvoje pa
liko pačią ir penketą vaikučių. Me
tai atgak Žmuidino vieną brolį už
mušė expliozija kasyklose, o į še
šis mėnesius antrą, o dabaF ir 

patį tokia pat nelaimė patiko.
N. Vengrinauskas.

ii

]> HUGHES, OKLAHOMA. | 
Čia yra tik anglių laužyklos.

Lietuvių tik viena šeimyna ir dvi 
persiskyrusios poros, vyrai kitur 
gyvena. Pačiame Hughes yra: vy
ru 5, moterų 3, vaikiukų 2. Vy
rai visi dirba anglių laužyklose. 
Uždarbiai ir pragyvenimas toks 
kaip \Vilburton. F. P.„

1$ \VILBURTON, OKLA.
\\ ilburtone yra tik anglių laužy

klos, kitokių darbų dabar nesiran
da, o pagal valstijos Oklahoma tei
ses. dar negreitai atsiras kokia dirb
tuvė. nes Oklahoma jauniausia 
valstija Amerikoj uždėjo didelius 
mokesčius ant kapitalo ir dirbtu
vės savininkas turėdamas kokią 
dirbtuvę, turi toje valstijoj gyventi. 
Oklahoma yra valstija blaivybės. 
Čia sunkiai baudžia, jei kas duoda 
kitam svaiginančius gėrimus, 
užsigėrasių ypač tarpe lietuvių ga 
Ii gana pamatyti.

\Vilburtone lietuvių yra 55 
mynos, viso: vyrų 101. moterų 57, 
(prisideda dvi našlės), vaikiukų 
56, mergaičių 54 ir dvi suaugusios 
mergelės. Savastį turi -52, vertės 
$58750, be skolos, bet žemė dar nė
ra visų savasčia, nes Okkla. buvus 
teritorija, o dabar valstija pastojus, 
dar tikrai nežino, kiek reiks už 
pliacius mokėti. Iš draugijų yra 
137 kuopa S. L. A. su 58 nariais, 
tautiška dr-ja Didžiojo Lietuvos 
Kunigaikščio \ y tauto su 60 naritt 
ir turtų $250 suvirs; yra tęip- 
pat bažnytinė draugija vardu šv. 
Juozapo. Sąnarių turi 60. turto 
$920. Bažnyčios nei parapijos nė
ra, melsties eina į airių bažny
čią. Velykinės išklausyti pribū
davo kun. Gadeikis iš E. St. Louis. 
III. Per pasidarbavimą p. J. Kut- 
sin (Kučinsko), kuopos S. L. A; 
ir draugijos D. L. K. Vitauto lie
tuviai Wilburtono turi lietuviškas 
kapines. Kapinės yra gražioj vie-

• toj, aptvertos ir prie įėjimo viršuj 
turi parašą angliškoj kalboj: “Lith-. 
uanian Cemetery ”., Tautiečio p. 
J. K. tapo organizuotos kuopos S.

‘ L. A. ir draugija D. L. K. Vitau
to ir Hartshomo 199 kuopai ne
mažai jis pagelbsti, pagelbsti ir 
pavieniems lietuviams visokiuose 
įeikaluose, už ką paskui atsidė- 

.jkavodami, tie jo sušelptiejie pra
vardžiuoja jį šliuptamiu ir bedie
viu. Wilburtono lietuviai, išėmus 
du, kurių vienas turi agentūrą ap
saugojimo nuo. ugnies randavoji- 

1 mo ir pardavimo namų bei ūkių.
antras pardavinėja nuo vežimo vi
sokius mažmožius, visi dirba 
anglių laužyklose. Už 8 vai. dair- 

' bo dienos į dvi sanvaiti uždir- 
I. ba nuo $35 iki $75. Pragyveni- 
y mas ant mėnesio nuo $25 iki $30.

JI

f'

Iš KANSAS CITY, MO.
Lietuvių yra čia vienas našlys; 

paeina iš Suvalkų gub.„ nuo 
nų, Andrius šviežauckas, 
sas City j gyvena nuo 1880 
Vaikai lietuviškai nemoka;
to yra dvi šeimynos, viso: vyrų 5, Į 
moteris 2 ir dvi margaitės. Trįsl 
dirba dirbtuvėse, vienas laiko ger
tuvę. Laisnis ant metų $1400; 
randos $200 mėnesyj; antras siu
vėjas. Vienas turi savo namus 
vertės $4500; skolos ant jų yra apie 
$1400. K P.

Prie- 
Kan- 
metų. 
apart

Bet

šei

Iš KANSAS CITY, KANSAS. ' 
Grynai lietuviškų šeimynų čia 1 

yra 39, maišytų 3 (du lenkes ve
dę, o vienas su amerikone apsi
vedęs), dvi poros persiskyrusios, 
vieno moteris pabėgo, paliko tre- 
jatą vaikelių ir vienas vyras pame
tė moterį su mažu kūdikiu; viso 
yra: vyyų 125, daugelis pas ameri
konus randavoja kambarius, tų 
skaitlių negalima sužinoti), mote
rų 39, vaikiukų 47, mergaičių 52, 
suaugusios mergelės 7. Savo na
mus turi 19 lietuvių, jie verti $45- 
050. Skolos yra $1600. Vienas 
lietuvis turi valgomų daiktų krau
tuvėlę; kitoknt vertelgų lietuvių 
nėra; visi dirba prie y vairių dar
bų. Uždarbis: už 10 valandų dar
bo $i.6o—3.00. Pragyvenimas maž 
daug į mėnesį atsieina $16—20. 
Kansas City j Kansas, gertuvių ne
turi, todėl visi trokštanti traukia 
į Misouri pusę, nes abu miestai 
iš vieno, rubežius valstijų eina be
veik viduriu miesto Kansas. Lie
tuviai turi ir draugiją vardu šv. 
Kazimiero. Ji turi apie 30 narių 
ir turto apie $500. F. P.

gresas ?
Berods, tas raštelis neliko be 1 

pasekmių, jis nemažus šiurpulius | 
įvarė “stockolderiams” bendrovės, 
ypač p. V. Dauksiui, sekretoriui. 
Bet kodėl jie nesako teisybės, kodėl 
jie, vietoj atsakymo ant užklausi
mo, išėjo su ašmenims aštriausio 
ginklo ir tuomi nori užgniaužt tei
sybės žodį ir naudotiesi iš lietuvių 
nepaisimo šių persergėjimų. Ne
manau, kad ponų kompanijonų tas 
ginklas tvers ilgai. Kodėl nepasa
kot, kad beveik visi pažymetiejie 
ip. Jocio kompani jonai, per įkalbė
jimą pono ir jo agentų, davė po 
doliarį,' negalėdami atsiginti nuo 
nuolatinių urzgimų nors, tuom jie < 
neatsikrato, bet dar labiaus su 
menoriu susiriša. Lietuviams bū
tinai reikalingos kooperacijos, bet 
joj turi būt budavojamos ant tvir
tos uolos, ne ant supuvusio kehno 
liekanų. Jei dirbam, tai žiūrėkim, 
ką dirbam, kad darbas butų. Bet 
šitoj komponijoj nėra ką manyt 
paveldėt ža<lamuo$ius 'penkiolika 
milijonų, nėra ką norėt paveldėt 
nei tuos tumus ant "Broad" gat
vės, kurie yra globoj kompanijo- 
nams neprieinamos kompanijos. 
Čia nėra ką pykt ant tų žmonių, 
kurie klausia, ar tas pats Jocis, tu
ris buvo Chicago, III., Brooklyne. 
N. Y. ir keletas metų atgal Phi- 
ladelphijoj, Pa.? Sakykit teisybę. 
Tie namai yra globoi Real E s ta t e 
Co., kuriuos nei Jocis nei jo pati 
negali nei parduoti, nei sau pasi
imti. G. 1’. J.

pakvituosiu laikraštyje. Butų ma
lonu, jeigu vienas ir kitas laikraš
tis užsiimtų rinkimu tų atikų. Šiaip 
prašau pinigus siųsti mano antra
šu, pažymėjus, kad yra skirti pa- 
gelbai išguitinio SiberijOn.

Bus mums visidms džiaugsmas, 
kada susilauksime.'<tą fšguitinį 
keliavusį į Ameriką 1 '

Dr. J. šliupas,"
, 1419 N. Main av*.,

Scranton

at-

Pa.

3) Turėtų būt išrinktas darbo 
komitetas iš kelių ypatų suradimui 
vietos, kur galima kasyklose dar
bas gaut, ir vietinės unijos (loko- 
lai) turi žinot komiteto adresą, kad 
neturintis darbo mainieris, atėjąs 
į vietinę uniją žinotų, kur dar
bas galima gaut.

4) Kelionės lėšas turėtų apmo
kėt unija fteturintiems pinigų ke
liaut į kitą vietą dirbt.

Tąsyk sustiprėtų ir unija visoj 
Amerikoj; tąsyk teptų galinga ar
mija. Uunijistas A. M.

FONDĄ VADOVĖLIAMS LEI-f prastu piliečiu v.- u-< 1STI” APSIIMA PAIMT MOKS-' * ~ pradeJ° rert-

LO DRAUGIJA.
Nuo Dr. J. Basanavičiaus atėjo

tokia žinia: Vilniuje 1—14 X, 1909

į HARTSHORNE, OKLA? 
liueid^ngi gyvenam toli nuo dides- 
J Į P mietsų, tai pas mus ne atsi- 
L J apšviestesnis lietuvis, kuris 
UntctŲ mus ko nors <naudingo pa- 
yhiokyti. Atsilankius pas mus V.
■ Puikia, sumanėm, vardu S. L. A. 
W kuopos, parengti prakalbas. Pra- 
'■ kalbos buvo 17 d. spalių. Susi-
■ sirinko apie 50 lietuvių, kalbėjo 

\ . Pūkas apie mierius ir naudin
gumą S. L. A., apie atbudimą lie
tuvių/ Paskui kalbėjo vietinis. J. 
Vasiliauskas, apie stoką terp lietu
vių vienybės, apie persekiojimus

1 viens kito. Jam pabaigus antru 
kartu kalbėjo V. Pūkas apie Dr. 
Kudirką, jo pasišventimą lietuvių 
tautai. Ragino paaukaut nors po 
keletą centų išleidimui Dr. V. Ku
dirkos raštų. Aukų Surinkto 
$3.45. Pinigai pasiųsti T. M. D. 
kasieriui. V. Pukui paaiškinus 
apie naudingumą T. M. D., susi
tvėrė kuopelė iš* 19 narių, vėliaus 
ketinama užsidėti knygynėlį.

Čia anglių kasyklose No. 8. 20 
' d. spalių atsitiko didelė nelaimė, 
> kaip sako, per kaltę kompanijos 

ir fejerbosio. Kadangi nebuvo at
sakančio oro traukimo, tai daug 
prisirinko dujų. Nuleidus darbi
ninkus dirbti vienas turėjo uždegti 
dujas. ' Atsitiko didelė expliozija, 
kuri 10 darbininkų ant vietos už
mušė ir baisei apdegino; terp jų 
yra: 3 italijonai, 2 slovakai, 1 ne-

■ gras. 1 anglas ir 
į zas Seilius, paliko pačia ir 3 ma

ti moksleivius. Apart tam tikrų 
draugijų ir stippendijų prie uni
versitetų ir labiau pasiturį žmonės 
nuo savęs skiria vienam-Iytom 

m. Liet Mokslo Draugijos Komi- moksleiviui stipendijas, bet- stato ; 
tetas, posėdyje rugsėjo 30 (spalių jam į pareigą, pabaigus mokslą, 
13) dieną nutarė priimti savo glo- stipendiją grąžinti, tik ne tai ypa- 

ibon rankvedėiių leidimo priežiūrą tai, kuri ' stipendiją duoda, bet 
ir jiems konkursų tvarkymą. Apie įstaigai, kur moksleivis' nbokslą 
ką Tamistai (kun. J. Žilinskui) baigia (universitetui). Kad tik- 
pranešdamas turiu garbę Tamistos rai moksleivis atiduotų stipendi- 
prašyti, idant teiktumėtės, kas ame- ją, turi už jį laidoti du pasiturį 
rikiečiams prigul atlikti ir duoti piliečiai. Ir mokslą pabaigę, moks- 
žinią Mokslo Draugijai. leiviai šventei išpildo savo priža-
Dr. J. Basanavičius, pirmininkas, dus — stipendiją grąžina mokslo 

įstaigai; jei gi kuris turėdamas, 
~ nenori grąžinti, tai būna be pasi

gailėjimo boikotuojamas ir sti- 
KAIP REFORMUOTI MOKS- pendija išjieškoma iš laidojusiųjų. 
LEIVIŲ RĖMIMO DRAUGI- Pusė visų Japonijos universitetų 

jĄg? moksleivių gauna paskolas-sti-
Kadangi tokia draugija tirėtų pendijas. Rėmimas moksleiviu Ja- 

statyti sau tikslu—remti besimoki ponijoj yra kokiu tai šventu die- 
nančius, kadangi grynasis moks- vu ir bočių įsakytu daiktu. Taigi 
las yra bešališkas; kadangi, paga- nestebėtina, jei Japonija teip greit 
lios' ne kiekvienas iš moksleivių liko kultunnga šalis. Mes, žino- 

■ turi aiškiai išdirbus politikos pa- ma, to greit pas save nesulauksi-

REIKALUOSE SUS. PAŠELP. 
DRAUGIJŲ.

Baltimorėj, Md. 7 d. spalių, 1909 ' 
m. buvo laikytas susirinkimas 5 
draugijų: šv. Jono1 Krikštytojo, 
N. Koperniko, D. L. K. Keistučio, i 
Dr. V. Kudirkos ir Simano Dau- 1 
kanto centrališko komiteto. Bu- ■ 
vo svarstoma apie “Susi vieny j imą 
Pašelpinių Draugijų" ir kokiu bo
du geriausiai susivienyti be jokių 
iškaščių . Nutarta:

1. Kad draugijos pasiliktų sa
vistoviai po senovei.

2. Kad sąnarys, persikeldamas 
į kitą miestą, išsiimtų draugijos pa
liudijimą, o atvažiavęs į naują vie
tą persistatytų draugijai, kuri pri
guli prie susi vieny j imo. Atsitikus li
gai. bus siunčiami prižiūrėtojai,

, kaip ir į tą draugiją butų prigulė
jęs, ir Draugija išduos paliudijimą, 

. kad tikrai sirgo ir kiek laiko, o 
: su tuo paliudijimu galės gauti be- 
i nifitą iš tos draugijos į kurią pri

gulėjo. Tokiu budu patarnaus vie
na draugija kitai ir nebus jokių 
iškaščių nei draugijoms, nei jos są
nariams.

Link padarytos “pliatformos”, 
kurią draugijos pristojančios prie 
Susiv. jau gavo, viršminėtos drau
gijos visai nepristoja.

Centro 5 draugijų sekr.
. K -Chepalis. .

STOVIS IŽDO “JšONDO VA
DOVĖLIAMS LEISTI”.

Čia pagarsiname visas “Fondo” 
įeigas ir išlaidas nuo pradžios, ka
da įsteigdami fondą, pradėjome 
rinkt aukas, iki 1 dienai lapkričio,
1909 m.

Į eigos nuo prakalbų:
Berželio mėlt., So. Boston,

Mass. ................ ;.... $186.02.
Berželio menes.. I^awrence,

Mass. . ^. ........ $50.00.
Berželio HaverhilIMas, $13.92. * ui moksIeiviM' plaSoji rė- me, bet, ir nedideliais žin^snitus
Berželio m Lowel. Mass. $22.00. mimo ,un
Liepos men., Brooklyn. N. ;nė, tai yra—ji turi remti moksleivius Kad butų didesnis susirišimas 

$50.00. neįurint į politiškas pažiūras; ži- terp skolininkų-moksleivių ir drau- 
noma draugija negali remti tų, gijos, reikia įvesti, kad kiekvienas 

$38.63. kurie jau pagal savo profesijos, draugijos stipendijatas būtinai kas- 
tamaus tik dalei visuomenės, ku- met parašytų bent vieną maž daug 
rie jau iš to atžvilgio yra party- 15—20 spaudos puslapių referatą 
viškais, pvz. — einantieji dvasiš- iš savo specijališkumo. Iš tų refe- 
kąjį mokslą. Pirmiausiai turėtų ratų butų keleriopa nauda. — vie- 
buti remiami darbštus, milintieji na, patįs moksleiviai paprastų ra- 
mokslą moksleiviai, iš kurių su lai- syti, įprastų pildyti pareigas; antra 
ku gali išeiti ar tai mokslo vyrai, — tie referatai galėtų būti skai- 
Įar tai literatai, ar pagalios daili- tomi draugijos kuopose; kuopų su
kinkai, kurie bus naudingais vi- sirinkimai butų gyvesni, didėtų per 

mėn., Athol, Mas. $8.00. suomenci ar ui savistoviais tiri- tai skaitlius kuopos narių: paga
ili., Boston, Mtss. $48.41- nėjjinais, ar tai sumaniu populiari- liaus iš tų referatų butų nauda ir 

m., ? New Britain, ....

Liepos m., Philada-Richmond,
Pa...................................... f /* '

Liepos m., Elizabethport. N.
J...............................-•••- #$<9-2O

Liepos m., Newark, N. J. $38.67.
Liepos m., Paterson, N. J. $22.00.
Liepos m., Nashua. N. H. $44.30. 
Rugpiučio menes., VVaterbury,

Conn. .................. ........... $40.00.
Rugpiučio bnėn., New Haven, 

$1430.Conn.
Rugsėjo
Rugsėjo
Rugsėjo

Conn.
Rugsėjo

Conn. ___
Rugsėjo m., Meridan.Conn. $>3-5°- jy>s tyri būti atmestos.
Rugsėjo m., Hartford,Con. $i7-°°- 1

AR PRITARS TAUTIEČIAI? j 
Pirma negu parašysiu savo pra- , 

šymą į Lietuvius Amerikoje, čion 
pernšau laišką (sų pralaidomis 1 
neatbūtinomis), gautą iš Rytinės 
Siberijos, kurs visą reikalą aiškiai 
perstato. štai tasai laiškas: - 

“Guodotinas Tautieti! Siunčiu 
daug labų dienelių, sveikindamas 
Tamistą ir draugus lietuvius, gy
venančius laisvos Amerikos šalelė
je. Gyvenau Lietuvoje ant Duby
sos kranto netoli Nemunėlio,.... 
miestelyje, Kaubio gub. Dabar iš
tremtas esriii Irkucko gubernijom 
rytuosna Siberijos; ten gyvenu 
jau nuo 5 d. berželio 1908 m., 
perėjęs per visas žandarų lepšes 
ir Tindaliaus pragaro kančias. Nuo 
18 d. gruodžio 1905 m. nemačiau 
laisvės, iki tos dienelės, kada bu
vau etapu nugrūstas netoli Baika
lo. Labai blogas gyvenimas', už
darbių nėra, o kad atsitinka koks 
uždarbėlis, tai tik ant miežių duo
nelės ir žolinės (“kirpičnyj čai”), 
kurį maistą tiktai turime. Vieti
niai gyventojai tamsus labai, apie 
laikraščių skaitymą nėra ką ir 
kalbėti! Vargstu ir medžiagiškai 
ir doriškai. Pūslėtos rankos nuo 
sunkaus darbo, o negalima nė ant 
žmogiško pramitimo uždirbti 1 Lie
tuvišką kalbą tik sapne girdžiu ir 
daineles, vieną paguoda, kada pa
imu “Lietuvos Ūkininką" pasi- 
siskaityti, kurį gaunu iš Vilniaus 
kas 15 dienų L Meldžiu labai to
mistų, kaip išgalėdami, prisiųskite 
man laivakortę ir paaukaukit ant 
kelio bent 50 rublių; gavęs darbą 
Amerikoje, atsilyginsiu. Čia Si-1 
berijoje pražūtis kaip medžiagiškai 
taip ir dvasiškai. Ne atsakykite 
mano reikalavimuose,nes visą blogu
mą, kokį čia matau, sunku apra
šyt. Gerai pasižįstut su......, ir 
rodos darbavaus, kiek galėjau kaip 
tautiškuose dalykuose, teip ir ant 
laisvės 
užmirš manę tautiečiai ir paduos 
ranką. Pasilieku sn guodone lauk
damas greitos žinios nuo tomi
stų....”. (Parašas kurį užslepiu^ 
dėlei suprantamų priežasčių.”

Gavęs laišką to nelaimingo tau
tiečio, mėginau privatiškai rinkti 
pinigus jo pagelbai; bet mažai te
surinkau, ir suriktus y dol. pa
siunčiau. Kreipiausi į Kankinių 
Kasą, bet iki šiam laikui neturiu 
jokio palinksminančio atsakymo 

’ Teip pat nenusisekė mano pakla- 
btnimas į tūlą draugiją Chicagoje. 
Matydamas, kad privatiškais ta
kais nebus galima surinkti reikalin
gų pinigų išvadavimui minėtojo iš- 
guitinio, aš pasidrąsinau paklabinti 
į širdis tautiečių per laikraštį. Aš 
pats 
jam 
mokėti.

Union City,

žavimu mokslo šakų. visai visuomenei, — geresniuosius
$32-7°- Draugija remia moksleivius tik referatus, į krūvą sudėjus, butų 

suteikdama jiems paskolas. Viso- galima išleisti kaipo rinkinėlį.
kios vienkartinės ar laikinės pašei- Kas be labai svarbių priežas- 

Mokslei- čių neparašys referato, tam atei
viai ne elgetos, jie ne pavargę nantiems metams negalima suteikti 
žmonės, kuriuos visuomenė turėtų paskolos. Geistina butų, kad sti- 
šelpti; nė; jie tik laikinai nedaly- pendijatai kasmet pristatytų dnau- 
vauja produkcijoj, bet paskui ak? gijai profesorių paliudyjimaa. apie 
tyviškai dalyvaus. Moksleiviai pas- mokslą ar atliktus darbus. Toks 
kui galt ir turi grąžinti įimtus pi- pat paliudyjimus eikėtų įteikti 
nigus. Taigi reikėtų moksleivių draugijai ir prašant paskolos.
šelpimo draugiją reformuoti į Kuomet bus terp draugijos ir 
moksleivių skolinamąją draugiją, moksleivių didesnis ryšis, kuomet 

Moksleiviams turi būti pabrėžia- bus išduodama vien tik paskola, 
kad visuomenė juos remia ne tai baigę mokslą moksleiviai nepa-

....,----------- F
KAM REIKALINGA IMAINIE- Rugsėjo m., Plymouth, Pa. $52.90.

RIŲ UNIJA? . Rugsėjo m., Pittston, Pa- $33-57- 
Besitrankant man pof Jungtines Spalių menes., Forestj City, 

\alsdjas, teko patėmvti mainie- Ra- 
rių unijos naudą. <Taigt ką ji ge- Spalių 
ro daro vargdieniams 1 darbiniu- Spalių 
kams, prigulimiems j tą didžiąją Spalių 
organizaciją — United Mine Wor- Spalių m., Chicago, Iii.. $128.50. 
kers of America? Spalių i.L---- , " y-'’ "■

Teko girdėti nuo pačią organi- Krugerį ........ ..
zatorių unijos apie gąhma naudą, --------- ----
unijon įstojus, jai sustiprėjus. Illi- Viso labo laike prakalbų 
nojaus valstijoj 12 apskrityj (di- surinkta .............?_•••• ’
strikte) yra pusėtinai drūto unija, k’gos nuo draugijų ir susivieny- 

jimų:
Ką JOS geru u.rv Apart 14 dr-jų Chicagoje, kurių 

Drąsiai galima at- pinigai pridėti prie abelnos iš Chi- 
__ j cagos prisiųstos sumos į “Fondą” 

darbininkus: dar aukavo šios draugijos: 
užmoka Susiv. Liet. Amer. ($100 dar

neprisiųsta)....................................
Susiv. Liet. R. Kat. Am. $300.00.

Drg. Sv. 
............ $3-<»- 
Drg. Sv.

ua pu- 1 j ——» .   $5-00.
darbą, Brooklyn, N. Y., Draugija S.

1 - e

••••%........................ $«7-65
m., Wanamie, Pa. $21.60. 

m., Cambridge, Mass $9.11. 
m., Brighton, Mass. $12.41.

I§ WEST HAMMOND, IND.
2 d spalių čia susitvėrė Lietu- j 

viška Tautiškai Moksliška Teatra- j 
liška Fašelpinė draugija D. L. K. 
Vytauto. Tikslas jos yra: platinti , 
mokslą terp lietuvių, tobulinti lie- , 
tuvišką kalbą, platinti literatūrą. ( 
Jikloš teatrus, rengs paskaitas, už
laikys knygyną, kuriame bus lietu
viškos knygos ir laikraščiai, ir sve- 
timtoutiški raštai, bet tik toki, ku
rie eina teisybės keliu platina moks
lą ir gina laisvę. Iš sykio prisi
rašė 22 ypatos, o sekančiame su
rinkime, t. y. 17 d. spalių, pri
sirašė šeši nauji nariai; dabar yra 
iš viso 28 įtariai. Draugija jau tu
ri ir čarterį.

Yra čia nemažas lietuvių būrelis, 
bet veik visi sulenkėję. Dabar 
pradėjus agituoti tūlam inteligen
tui, sutverti draugiją, jį kiti apšau
kė 'chamu”. Bet jo darbas ne 
nuėjo ant niekų. Nors ir “cha
mu” apšauktas, ne paliovė agita
vęs ir kovojęs su lenkomanais ir. 
kaip matyt, darbas jo ne nuėjo 
vėjais.

Darbai čia žymiai pasigerino: 
Standard Steel Car. Co. Ham- 

mond Works” pradėjo dirbti pil
nas valandas. Paprastai galima 
uždirbti nuo $140 iki $2.00 į 10 
darbo valandų, Amatininkai už
dirba nuo $3 iki 6 už 10 darbo va
landų. Bet iš kitur pribuvusiems 
sunku darbas gauti* ypač nemokan
tiems amato. Amatininkai čia la
bai reikalingi. Antra dirbtuvė yra 
nuo čia nėpertoli, tai Westem Steel 
Car and Foundry Co. Hogewishe, 
III. Pradėjo ir joje dirbti pilną 
laiką, bet ne visose dalyse. Pir
miau čia dirbo apie 16000 darbi
ninkų, bet užėjus bedarbei, dirbtu ’ 
vė istovėjo 18 mėnesių. Dabar dir
ba apie 600 darbininkų. Manoma, 
kad po naujų metų pradės dirbti 
visose dalyse. Čia daugiausiai dir
ba prekinius karus geležinius ir 

inius. Chamo Draugas.

menes., Bostone pas p.
$2.50.

surinkta

jimų:

dirvos.... Tikiu, kad ne-

KODĖL JIE NESAKO TEISY- 
v BES?

Tūlas žingeiduolis “Lietuvoj’4 
prašė prigulinčių prie “Atlas Tra- 
ding Association” ypatų, paaiškin
ti, kas tai per bendrovė ir kas 
tie Jociai — prezidentas ir iždinin
kas minėtos bendrovės. Kaip ma
tosi, iki šiam laikui nieks ant to 
nieko neatsakė, nors prašyme pa
minėta pravardės gana gabių vyru
kų, keletas net socijalistų. Tylėji- 

’Galime tikir 3 lietuviai: Juo-Imas tas.gana keistas.
i-< pasidžiaugt Smetona lietuviškos in

tarpu neįstengiu 
kelionės ap- 

nmru, mv. jeigu tautiečiai 
malonės, pagal savo išgalę, pa
aukauti, tai nuo savęs visados pri
dėsiu, Įdek galėdamas (nuo 10 iki 
25 doliarių). Lėšos kelionei išneš 
nemažiau 150 doliarių.

Tai-gi dar sykį meldžiu tautie
čių prisidėti savo skatikais prie iš
gelbėjimo to vargstančio išguitinio; 
gal atsiras labdariai, kurie malo
nės terp pažystamų savo parinkti 
aukas. Kiek kas malonės prisiųsti,

> - '--►..A 5'

tuom 
lėšas

bet

ir kitose valstijose yra gana stip-j y 
rios unijos. Bet ką jos gero daro 
vargdieniams? 1 _ ‘
sakyti — nieko; tik apsunkina tuos 
pačius neturtėlius 1 
įstojant į uniją, sąnarys 
$10 ar tai butų neturtingas, ar 
turtingas. 2 metus neišdirbus ant 
viršaus, ne leidžiama darbininko Pliiladelphia, Pa 
į kasyklas (teip yra konstituci- . Mar. Magd. 
joj). Philadelph’a, Pa.

Kol dirba pilną laiką, tai da pu- Juozapo .....1 
sėtinas gyvenimas: gavęs tūuu«, --------,darbininkas gali svietiškai gyvent, Daukanto............................ $3.00.
bet kaip tik pradės dirbt po 2—3 Newark, N. J., Draugija Sv. 
dienas sanvaitėj, tai vos maistui Mikolo .............................. $3-°°-
galima užsidirbti, o jeigu kri- Newark. N. J., Draugija Liet, 
zio laikas, jeigu sustojo visai ša f- Pol. Kliubo........ ■...............$3-0°-
tas neaprubežiuotom laikui, tai ir Newark, N. J., Draugija Pol. 
kraustykis visai iš tos vietos, krep- Neprg. Kliubo .............. $5.00.
sius užsidėjus ant nugaros. Išsi- Newark, N. J., Draugija Sv. 
krausčius iš tos vietos, jeigu darbo Juozapo .............   $5.00.
negauni, praslinkus trims mene- VVaterbury, Conn., Draugija 
siams ir išmeta tavę iš unijos, nes šv. Juozapo........ .. $iaoo.
negali užsimokėti mėnesinės duo- Union City, Conn., Draugija 
klės, o kartais unįjistai pamato ir šv. Juozapo ...........  $5.00.
badą. Pašelpos iš unijos negali So. Boston, Mass., Draugja 
gaut, nes pinigai kam kitam su- šv. Kazimiero .............. $12.00.
naudoti. Juos reikia darbininkams So. Boston, Mass., Draugija 
uždirbt ir sumokęt į unijos kasą, Liet Dukterų .............. $5-°°-

o bus kam sunaudot, nes netrūksta 
valdininkų.

Negana, kad valdininkai sunau
doja vargdienių pinigus, bet ir 
dirbant, už mažiausią; prasikaltimą rinkta .............  >942.77.
baudžia. -——į---------------

Laike straiko pašelpos per kelis Labų i “Fondą pinigų 
mėnesius visai negaunama, darbi- įplaukė ...................... $1301.83.

ninkas blogoj vietoj dirbantis vos 
uždirba pragyvenimui)- tai prasi- * Išeigos:
dėjus straikui, priverstas badaut. So. Boston, Mass., plakatai 
Ir iš tų pinigų ką^gappi pašelpos, įr tr.............................  $11.00.
negalima gyvent, įsigĘ neturi sa- Kvitas aukoms ................... $6.60.
vo kapitalo. Gaujy vįs kelis do- Slankos statist  .................$12.00.
liarius, iš tų pinigų negali išsimai- Blankos, apdarai, konvertai $27.00. 
tyt- : 1 Leidimas pinigų p.Gabriui $5.00.

Konstitucijoj gražiai skamba: -------------------------
“Suvienyt visus kalnakasius į vie- Viso išeigų ........ 4- $61.60.
ną galingą armiją, jr paderint jų “Fonde Vadovėliams leisti” 
būvį ir tt., ir. tt”, bet tik ant po- yra ...........................   $1240.23.
pietos teip skamba, patiems mai- H tų p. Gabriui Geografi- 
nieriams reikia pasirūpint savo jakjeisti paskolinto ir jau 
gerove, reikia apsvarstyt nors šiuos pasiųsta . ..j... 3..... $500.00. 
dalykus: --------------------

1) Ką daryti su tais, kurie, nes 
galėdami gaut darbo; ir neturėda
mi pinigų užsimokėt duoklę, po 3 
mėnesių tampa išmestas iš unijos?

2) Sąnariui, negaunančiam dar
bo per 3—4 ar 5 mėnesių, turi būt

Viso labo nuo draugijų ir 
susi vieny j imu.......... $359.06.

Viso labo prakalbose su-

"Fondo” ižde pasilieka $740,23.
“Fondo V. L.” iždininkas 

Petras Ceplikas.
Liudiju, kad skaitlinės sutinka 

su mano rokunda ir su pakvitavo- 
jimais pagarsintais “Tėvynėje”.

nta. I
dėlto, kad jie “atsižymėję”, ar kad 1 
norima juos "į žmonės” išvesti, j 
bet dėlto, kad iš jų laukiama, kad 
jie, studijas pabaigę, bus naudin- ■ 
gaiš žmonijai. Reikia, kad moks
leivis, priimdamas paskolą, jaustų, 
jog duodami pinigai — visuome
nės pinigai, kad jaustų, kokias pa
reigas jis imdamas pinigus kartu 
su tuo ant savęs pasiima. — Jis 
privalo raštu pasižadėti, mokslą 
pabaigęs pinigus grąžinti. Kiek
vienas moksleivis privalo rūpintis 
draugiją didinti, ir stiprinti. Rei
kia, kad tarp draugijos ir jos sko- 
Ininkų-moksleivių butų didesnis ry
šis; reikia, kad draugija sutikus 
katram suteikti paskolą paskirtų 
laiku ją prisiųstų, nes tik tada 
moksleivis gali sąžiningai atlikti 
savo darbą. ,

Lig šiol pas mus, jei ir yra kat
ras remiamas, tai labai neregulia- 
riškąi; nežino kartais ar jam su
teikiama pašelpa ar paskolą,; pa
galbaus tankiai nežinai ir kam pi
nigus atiduoti. Atsitinka, kad 
moksleivis, didžiausio vargo pri
spirtas, parašo kokiai ypatai laišką, 
kad paskolintų pinigų. *Ta ypata 
papasakoja kitiems, ir galų galais i 
moksleivis gauna pinigus nuo visai 
jam nepažįstamo, bet pagarsėjusio 1 
“vekėjo”. — “Dasižinojęs nuo X. 
ir tt. siunčiu Tamistai 5 rwb.” 1 
Toks ir toks. Kas gi tai, auka ar 
paskola? Kam gi ją atiduoti? Tas 
pagaliaus žemina moksleivio ypa- 
*4-

Reikia teip padaryti, kad tokios 
ypatos siųstų ne moksleiviams bet 
draugijai, o ta jau suteiks pasko
lą tam ar kitam moksleiviui. Pa- 
dėkim “Vilties” No. 284 yra kvi
tuojami pinigai 781 rub. per tre
jus metus daugiausiai iš kunigų 
surinkti ir įduoti konservatorijos 
mokiniui J. Taliat-Kelpšui; kvituo
ja kun. J. Tumas, kurs tuos pini
gus renka. Reikia paklausti, kam 
J. Taliat-Kelpšas turėtų tuos pini
gus pabaigęs grąžinti, nejaugi tu
rėtų po kelis rublius siuntinėti at
skiriems kunigams?

Įdomu susipažinti, kaip šelpia
mi moksleiviai Japonijoj, kuri pa
rodė tiek daug stiprumo, sumanu
mo, kulturingumo. Kuomet ta 
“Užtekančios saulės šalis”, stojo 
į naujas vėžes, tai mikado (kara
lius) išleido atsišaukimą, kad visi 
remtų moksleivius, nes tik mokslas

- padaręs stipriomis ir laimingomis 
Europos šalis. Pradedant nuo pa
ties mikado ir didikų, baigiant pa-

mirs atsilyginti su draugija ir rems 
j?-

Kad kuodidžiaustam moksleivių 
skaitliui suteikti paskolą, draugija 
visas savo spėkas turi atkreipti į 
tai, kad padidinti iždą. Narių mo- 
kessčių, nors jie butų ir • dideli, 
niekados negali tam reikalui už
tekti. Reikia jieškoti pašalinių
jeigu. Manau, tikriausias butų ke
lias spektaklių ir koncertų rengi
mas; ar juose, ar skyrium įrengia
muose vakaruose galėtų būti skai
tomi moksleivių referatai. Be to 
Amerikos teatrališkos kuopos turė
tų imti iš Lietuvos tokių pat kuo- 
pų pavizdį: kaip Lietuvos kuopos 
rengia “Žiburėlio” naudai vaka
rus, teip ir Amerikos kuopos, tu
rėtų rengti “Aušros" naudai va
karus. Butų gerai, kad “Birutė” 
pirmutinė duotų pavizdį surengda
ma “Aušros” naudai vakarą; pas
kui pasekėjų atsirastų. Reikia ti
kėtis, kad lankantieji Ameriką dai
nininkai ir muzikai teip gi neuž- 

[ mirs moksleivių ir prisidės prie 
■ surengimo nors vieno vakaro “Auš- 
, ros” naudai.

Amerikoj yra daug įvairių ap- 
švietos ir pašelpinių draugijų, — 
jos irgi turėtų neužmiršti “Auš
ros”. S. L. A. jau davė gerą pa
vizdį skirdamas kasmet keletą šim
tų doliarių “Aušrai". Žinoma ne
reikia iš visų draugovių geisti di
delių sumų, užteks, jei kiekviena 
draugija paskirs 1—2% savo jei
gu, ir tai bus didelė “Aušrai" pa
spirtis. Čekija duoda gerą paviz
dį: ten kiekviena draugija skiria 
žinomą procentą apšvietos draugi
jai, kuri remia moksleivius. \

Be to draugija kas met galėtų 
išleisti geresnių savo stipendijatų 
referatų rinkinėlį; kadangi musų 
literatūroj toki rinkinėliai da dide
lė naujiena, tai iš to irgi butų drau
gijai pelnas.

Lig šiol “Aušros” kuopos buvo 
tik Suvienytose Amerikos Valsti
jose; labai butų reikalinga pasi
darbuoti, kad “Aušros” kuopos įsi
kurtų ir už Suv. Valstijų rybų: 
Kanadoj, Argentinoj, Škotijoj, 
Londone, pigaliaus ir Pietinėj Af
rikoj, žodžiu visur, kur tik yra lie- 

1 tuvių kolionijos.
• Jei bus įvesta, kad moksleiviai, 

baigę, paskolas grąžįs (Žinoma, 
i negalima reikalauti, kad tuojaus ii 

karto viską grąžintų, bet maž daug 
per tiek metų, kiek bus ėmę stipen
diją). tai draugijos iždas turCą 
nuolat augti ir didesniam mok ski
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vių skaitliui, galima bus paskolą 
suteikti.

Iždui padidėjus, draugija turėtų 
rūpintis įsteigti Sent vieną amžiną 
stipendiją iš 100—150 dol. Tam 
tikslui reikalinga butu turėti dides
nė pinigų suma, kad iš vienų pro
centų butų duota stipendiją^ o su
ma kad pasiliktų amžinai gulėti. 
Klės lietuviai dabar tokių stipen
dijų neturime, pas kitas gi, kad ir 
mažiausias tautas, jos yra ar tai 
draugijų įsteigtos, ar teip kokios 
privatiškos ypatos paliktus.

Laikas lietuviams pagalvoti, kaip 
čia įsteigus nors vieną amžinąją 
stipendiją. Žinoma, kad butų Vil
niaus universitetas, tai butų gali
ma jo globon pavesti tą stipendiją, 
pakol kas, galėtų būti “Aušros” 
globoj. ;

Daug reikalų, daug darbo. Kad' 
kaip reikiant pastatyti moksleivių 

— «€mimo draugiją, kad ji kuo- 
daugiausia išduotų paskolų, reikia 
daug triūso padėti, be jo niekas 
neįviksta. Rikia atminti, kad to
kia draugija suteikia ne paprastą 
labdarystę atskiroms ypatoms, bet 
prisidėdama prie padidinimo skait- 
liaus mokytų vyrų, kelia tuom 
kultūrą, žmonių apšvietimą. Prie 
darbo, pastiprinimo draugijos, turi 
prisidėti patįs moksleiviai, labiau
sia gi tie, kurie tik-ką baigė moks
lą. kurie da atmena mokyklos troš
kimus jaunųjų vargus, kas, susidū
ręs su gyvenami, pamatė visą tam
sumą, dirvonais gulinčius laukus. 
Tegul gi prisideda visi, kad butų 
jdaugiaus sumanių dirvonų piešėjų.

P. Mikulis. !

Tikėjimų Istorijos Rankvodis
«*■  Su paveikslais

*) čion turime paminėti du E. von Hartmanno veikalus, Phaeno- 
menelogie dės sittlichen Bevusstseins, ir: Das religioese Bevuutsein 
der Menachheit. Protinantis straipsnis buvo teipgi parašytas O. Fluegelio, 
Ueber dle Entwicklung der sittlichens Ideen (Zeitschr, f. Voelkerpsyeho- 
logie und Sprachvrissens Chaft, XII.

stebėjimus sulyg šito dalyko, kadangi kitaip musų apsireiš- 
kiamajai daliai truktų vieno svarbaus dalyko.

.Nors dievai neveda savo pradžios nuo d&ros suopročių, 
bet jie įgauna dorai didelę svarbą. Sritis, kurią jie išreiš
kia, yra gamtiška ir kultinė; bet ji yra žmogui kaipo daly
kas, kuris turi būti, kaipo dalykas, kuriam jis turi pasiduoti, 
žodžiu, doriška tiesa. Šitas gamtiškos, ceremoniškos ir do
riškos svieto sričių vienumas apsireiškia labai aiškiai ke
liuose lygiai senuose tikėjimuose, pav., Giinų tikėjime. Bet 
dievai yra teipgi žmonių darbų dabotojais ir baudžia prasi
žengimus. Šita mintis yra išreikšta keliuose hymnuose į 
\ arumą Rig-Vedoje. Čion mažiau svarbu, kaip dievai 
sprendžia apie žmonių pasielgimą ir ar jie paiso tik apie 
garbę, duotą jiems. Aišku yra, jog pamatinė priedermės 
mintis rišasi su tikėjimišku dievų garbinimu ir jog šiteip 
abu įgija gilesnę prasmę. Be abejonės, yra laipsniai, ku
riuose tikėjimas į dievus, patvirtintas tikybos, neleidžia pa
siekti augštesnį doros laipsnį, nes dievai suprantami žmo
giškame pavidale, nepastebiamai stojasi doros ar idealų 
pavyzdžiais. Taigi doros principams šitas dievystės, su
tvertas pirmesniuose, žiauresniuose laikuose, pralenkus, 
mokytojams doros yra skaudu, matant, kaip bedoriškos pa-. 
sakos, sakomos apie dievus, buvo priedanga visokioms ne
lygybėms. Dėlei šito tai graikų filozofai nuolatos užpul
dinėjo mytologiją, kuri parodo dievus apgaudinėtojais ir 
svetimoteriais.

Pačioje tikėjimiškos priedermės mąstyj yra tikėjimo 
ir doros sąryšys. Kaip tik gultas stojasi šiek-tiek kitokiu, 
negu saumyliškas vien veiksmas, jis tuojaus įgija dorišką 
pobūdį. Tą patį pobūdį jis teipgi turi išsižadėjime savęs, 
kurį jis perduoda, ir susivaldyme, kurį jis prileidžia; Tei
sybė* jog stačiai doriški elementai kulte, ir ypatingai auko
jime, tankiai buvo perdaug perdedami. Nusidėjimo ir at
sipirkimo, mąstys lengvai susekamos visokiuose išsireiški
muose ir būduose, anaiptol, neturi tokių gilių šaknų, ko
kias daugelis mano esant. Tikėjimišką dora perėjo sekan
čius tris laipsnius: viena, dievai reikalauja vien akylo užlai- 
kvmo apeigų ir daboja patys savo tiesas teip kulte, kaip ir 
draugijiniuose padavadijimuose, ant kiek jie yra tikėjimii- 
ko budo. Antra, dievai reikalauja žmonių užlaikyti tam 
tikras priedermes sulyg vienas kito ir daboti visus gerui 
darbus. Gabaus, jie žiuri į mot jaus, jie nori, idan žmo
gus butų doras iš širdies ir jiems patinka nusižeminimo ir 
meilės dorybės. Šitas atskirimas tikėjimiškos priedermės 
nuo paprasto ceremonijos užlaikymo yra viena svarbiausių 
Izraėliaus pranašų veiklumo pusių. Dievas nesidžiaugia 
aukadavyba, tik teisingumu ir sąjauta. Indijoje ritualas 
labiausiai buvo pakeistas ne doros, tik filozofiškų. teorijų 
ir magijos. Širdies dorybės, anaiptol, nėra svetimos, teip 
vadinamiems, pagonims. Pedsų dorumas reikalauja ne tik 
teisingų darbų ir žodžių, bet ir teisingų mąsčių. Buddiz- 
mas teipgi deda didelę svarbą ant šito, o pas graikus, 
hybris ypatingai buvo niekinamas dievų. Tokiu budu kul
tas kaipo ir doriškas veiksmas stojasi priederme ir gryna 
širdis su kultu ar be jo yra laikoma tarnybės Dievui dalimi

Doros įtekmė į tikėjimą apsireiškia trečiame svarbi? » 
me dalyke, būtent, mąkyboje apie svieto, kaipo ir ypat? I 
ateitę. Mokybą apie svieto amžius, apie jo katastrofas ■ 
atsinaujinimus visuomet remiasi doros mąstimis ne f I 
persų ir šiaurės mytologijoje, bet ir pas indus, pas Heziodą q 
ir pas meksikonis. • Budas, kokiu dorybė veikė išpradžių į J 
animistišką tikėjimą būvio neliovai, yra įdomiausias. Pas 1 
daugelį tautų pomirtinis gy venimas yra tik gyvenimo ant ] 
žemės tąsa ar tai šešėliniame buvyj, ar palaiminimo sto- I 
vy je; teip buvo Homero laike. Bet doriškas elementas tųj>J 
jau ateina, atlyginimas ir nubaudimas laukia už gerą ar ’ 
blogą aname gyvenime, paprastas aprašymas žemesnių ti
kėjimų stojasi rimtu doros pamokinimu: discite justitiam 1 
moniti: iš kitos gi pusės dora gauna žmogaus troškime lai
mės jiegų, nors truputį pavojingą draugą. Laimiška ir J 
naudiška linkmė, kylanti iš tikėjimo ir doros susirišimo ir d 
atsiliepianti ant mokybos apie ateinantį gyvenimą, turi sa- 1 
vo pavojus, bet ar teisinga butų peikti doros ir laimiškumo ] 
vienybę, kaipo visiškai nedorą, tai yra kitas klausimas. :

Tokiu budu matėme kaip tikėjimas ir dora ryboja ir 
gelbsti vienas kitą įvairiais budais. Tikėjimas priima tokias 
doriškas mąstis kaipo priedermę ir dorybę, šiteipos suteik
damos doros įstatymui jo pripažinimą ir pozityviškos, ap
reikštos ir dieviškos valios pobūdį. Kad yra teipgi pavojai 
kylanti iš šito ankšto susijungimo, tai matėme jau vienpu
siškos laimiškos pakraipos dievotumo ir doros dėstyje. As
ketizmas išreiškia tą, kas priešinga gamtai kaipo tikėjimiš
kos doros reikalavimą ir noro baudimą savęs iki susęiai- 
kinimui, o neprigulmingumą nuo svieto iki pilnam nuo jo 
atsižadėjimui. Rituališkas ir nomistiška's dievotumas pai
so tik apie griežtą apeigų ir įstatymo ceremonijų užlai
kymą, o ir tokiu budu veda prie kozuistikos, prapultingos 
visai dorai, pasekmės galimos matyti talmudiniame juda
izme ir jėzujitybėje.. Teip vadinamas doriškumas pačią do
rą stato dievotumu ir teisingą žmogų apšaukia viso< tikė- 
f

Parašė, bendradarbiaujant kitiems mokslininkams,

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

Verte J. Laukis
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^,-konsulis Ispanijoje praneša apie 
ten išsiplatinusią paslaptą prigavė- 
jų draugiją, kuri akylai daboja iš
važiuojančius į kitas šalis, ten pa
siliekančių gimines, ir potam ra
šinėja jiems laiškus, pasilikusių 
tėvynėje vardu, kad jų koks ten 
giminietis nekaltai, ar dėl politi
kos. pakliuvo į kalėjimą ir reika
lauja tam tikros pinigų sumos iš- 
siliuosavimui. Todėl niekas jeib 
laiškams neturi lengvai įtikėti ir 
duotiesi išnaudoti. Tie prigavė
jai gerai susiorganizavę ir išsiplati
nę ne tik Išpanijoj, bet ir kitose 
šalyse ir jie gudriai pasinaudoja 
iš kiekvienos progos.

ir kaip toli jų tikėjimiškos mąstys priklausė nuo jų ir at
simušė juose.

Šiteip suprantant, užduotas mytologijos darbas be abe
jonės darosi labai sunkus ir lengva yra ųiatyti, jog musų 
mytologijos moksle visuomet bus daugybė spragų. Pirm 
viso ko reikia, idant visa medžiaga, kuri yra išlaikyta, butų 
pilnai surinkta ir kritiškai sutvarkyta. Šita pamatinė są
lyga nėra dar išpildyta; kaip daug tas reikalautų, galima 
matyti, pa v. iš nuopelningo W. H. Roscherio darbo, kurio t 
labai pilnas graikų ir romėnų mytologijos žodynas, atliktas 
su keletos gabių filologų ir istorikų pagelba, yra pirmu nuo
dugnaus medžiagos rinkimo bandymu su palietimu jos 
versmių.

Negana autentišką medžiagą rinkti ‘ ir perkratinėti; 
didžiausia svarba yra aųalyzuoti mytus ir atrasti jų sudėti
nius elementus. Lengva matyti, kam šitas darbas turi 
patraukti antropologus ir padavimų rinkėjus; teisybė sa
kant, tai liaudinių pasakų rinkimas, ką davė pirmą stūmį 
apdirbimui pamatinių mytiškųjų pasakojimų typų ir for- 
mulų. Ant kiek man žinoma, tai buvo J. G. von Hahn*),

•) J. G. von Hahn, Griechische und Albanesisehe Maercheri (2 tom.. 
1864); R. C. Temple atiymioj prakalboj prie The Legenda of the Panjib 
(2 tom., 1886); mytiikųjų ypatingumą klasavimas buvo bandomas dau
gelyje išleidimų įdavimų Draugijos. '

ką pirmutinis bandė nuveikti šitą sistematiškai. Lang se
kė jį; neseniai gi keli kiti, k. a. R. C. Tempia dirbo maža- 
daug šitoj pačioj linkmėj. Yra ištikro akyva, kad tos pa
čios pasakos kaipo pamatiniai typai, atsitinka teip dauge
lyje ir teip atokiuose mytuose ir liaudinėse pasakose. To 
kiais yra, išėjimas ir sugryžimas (penelopinė formula), iš
vadavimas nuo slibino (andromedinė formula), netikroji 
nuoteka, arba duktė (bertinė formula), ir tt. Šitų for- 
mulų aiškinimas mytologijoje ir padavimuose, drauge su 
budais ir papročiais vargiai buvo mąstomas, nors jis yra 
vienu iš svarbiausių klausimų mytologijos mokslui. Idant 
išaiškinti didelį šitų formulų išsiplatinimą net terp tautų 
nesančių jokiame istoriškame susirišime viena su kita, 
turime kreiptis prie psychologiško išlaukinių aplinkybių vie
numo ir panašumo. Šitas greičiau yra tiesapanašum, negu 
prileisti galimybę susinėsimo priešistoriškuose laikuose ati
tolintų veislių, sakysime vaizbuojant vergais ar vedant pa
čią iš svetimų burių per egzogomiją.

Šiteipos męs palytėjome visus klausimus, kuriais my- 
tologiškas tardymas yra užimtas. Apleidome neapšne
kėję tik tuos mytus, kurie yra grynai rašliaviškais prama
nymais, k. v. Eros Platono Puotoje, arba Heraklio ant kryž
kelių, arba gnostikų, neoplatonikų ir daugelio indiškųjų 
teologų mytai, kurie yra paremti abstraktiškais suopročiais, 
nes jie nėra mytais tikroje žodžio prasmėje.

U Vidurinėj Afrikoj, prigulin
čioj Belgijai Kongo viešpatystėj 
iki šiol viešpatavo biaurips sanly- 
gos, čiabuviai buvo nežmoniškai 
skriaudžiami ir išnaudojami. Nuo 
ateinančių metų, kaip pagarsino 
Belgijos kolionijų ministeris, Kon
go viešpatystėj bus įvestos refor
mos. Randas prižada daboti, kad 

, čiabuviai nebūtų skriaudžiami, mo
kesčius žada sumažinti; už darbą 
bus pinigais mokama. Mokesčiai 
nuo maisto produktų bus panai
kinti. Priverstina nešėjų tamysta, 
kuri nesiskyrė nuo verguvės, bus 
panaikinta. Čiabuviai bus paliuo- 
suoti nuo maitinimo rando agentų. 
Išnaikytos guminių medžių girios 
bus iš naujo užvestos. Kongo 
viešpatystėj bus įrengtos moky
klos, ypač ūkio mokyklos.

|| Anglijoj iš. laivyno ministeri
jos tapo pavogti plianai dabar ant 
jūrių nuleisto milžiniško ka
riško skraiduolio Indefatigable. 
Minėtas laivas išstumia vandens 
19000 tonų. Mašinos jo turi 45- 
000 arklių pajiegą. Greitumas jo 
— 27 mazgai valandoj. Manoma, 
kad minėto laivo plianai pateko 
Vokietijos laivyno ministerijai.
r

Į| Paryžiuj suėmė kokį ten vy
riški, grafą Gubutą ir jo moterį, 
omerikonę. Juodu mat prigavo Pa
ryžiaus jubilerius, nuo kurių be 
pinigų paėmė daug deimantinių 
auskarų.

|| Prancūzijos vyskupai smarkiai 
agituoja, rengiasi prie visuotinų 
rinkimų, kurie atsibus sekančiuo
se metuose; tikisi pervaryti dau
gumą savo šalininkų parlamentan 
ir su jų pagelba panaikinti visus 
dvasiškuos aprubežiavimus. Ar tas 
pasiseks, galima abejoti. < Įtekmč 
kunigijos Prancūzijoj visai nupuo
lė- ' '' '

H Prie Havai salų yra maža sala 
Malicola, ant kurios su prievarta 
gabena raupais sergančius, kad jie

* neužkrėstų liga kitų gyventojų, 
j Tuom tarpu dabar pasirodė, kad
• beveik puse ten sugabentų raupų 

visai neturi, taigi ten gabeno svei-
■ kus žmonis ir •žinoma, tokių daug 

’žsikrėtė.

26. TIKĖJIMIŠKOS MOKYKLOS, DOGMATIŠKOS 
IR FILOZOFIŠKOS FORMOS.

Visi tikėjimai, bent civilizuotų tautų tikėjimai, išdir
bo mokymo pobūdį. Toki mokymo elementai gali būti ma
tomi visur mytuose, ar yra maža-daug nuo jų atskirti, bet 
visuomet teip, jog jie niekuomet neparodo savo mytologiŠ- 
kos mąsties ir išraiškos formos išvirkščiai. Konkretiškas 
supratirnas ir abstraktiška nuovoka visuomet, maža-daug, 
yra sumaišyta tikėjimiškoje mokyboje; pirmoji stojasi pa
laikytoja antrojo, nuovoka gi negali visai atmesti vaizdų 
ir simbolų. Ką męs esame jau pasakę apie dvasinimą gam
tos dievų, tas liečia, teipgi mytus. Max Muelier, Asmus, 
Darmesteter ir kiti davė įtikinamiausius pavyzdžius. Pa- 
vyzdin, šviesoje, perėjimas nuo medžiagiško supratimo į 
dvasišką mintį yra labai gamtiškas ir nepaimamas: šitai,' 
vaiskumas, aiškumas, teisybė ir grynybė. Žodžiai begalė ir 
tvarka (taikliškumas, įstatymas) tuo pat laiku išreiškia 
supratimus ir mąstis. Kaip tik žmogus suima gamtiškų 
nuotikių prasmę, jis tuojaus ateina prie supratimo visatos 
ir permano pavienius apsireiškimus jų susirišime su svieto 
bėgiu. Šiteip tvėrėsi mytai apie svieto sutvėrimą, svieto 
atsinaujinimą ir svieto pabaigą, arba geriaus, mytai saulės 
užtekėjimo ir nusileidimo, gal teipgi perkuniniai mytai ir, 
be abejonės, metinis mytas bei gamtos katastrofų mytai 
yra išplėšti į s vietinius mytus, kuriuose vienok negalima ne- 
patėmyti kosmagoniškos ir kosmologiškos mokybų. Musų 
noru nėr^ pasakyti, kad šito mokyminio pobūdžio pradžia 
yra randama pačiuose mytuose, kad dualizmas, pav., kilo 
iš įspūdžių tik, kuriuos gamtos kova padarė į žmogų; męs 
■tik parodome, jog mytiškoji forma ir mokymiškas pobūdis 
neatmeta vienas kito, bet priešingai jie patraukia vienas . 
kitą daugelyje tikėjimiško vystymosi laipsnių. Jei chinai 
kalba apie svieto tvarką, tai jie supranta medžiagišką dan
gų. Nė vienas nesisvarstys skirti graikų pasakų apie Ha- 
des prie mytologijos, b bet šitos pasakos buvo svarbiausia 
forma, kurią graikai apvilko savo mokybą sulyg to, kas 
dėsis numirus. Šitas maišinys labai puola mums į akį 
persų tikėjime, įteikusiame didelę svarbą sutvėrimo dog
moms ir svieto pabaigai ir išdirbusiame jas mytiškai.

Bet, nors mokymiški elementai įsiskverbė mytologijon 
iš visų pusių, vienok jie yra laikomi teipgi neprigulmingai. 
šitas atsitinka arba, mokymiškus elementus apvelkant my
tais ir duodant jiems gilesnę ir alegorišką prasmę, kaip tas 
buvo pas egyptinius kunigus ir graikų orfikus, arba tikė- 
jimiškai minčiai išsiliuosuojant nuo mytiškos formos, kaip 
ve pas indų manytojus; arba net pasidarant tiesiame prie
šingume jai, k. v. pas daugumą graikų filozofų ir izraėli- 
tiškus pranašus. Bet net antroje dėstyje tikėjimiškas su
pratimas niekuomet negali pilnai apsisiausti grynos mąsties 
ir abstraktiškos nuomonės rubu; jis reikalauja teip būtinai 
paveikslinės formos ir konkrėtiško kūno, jog jis žudo savo 
tikėjimišką pobūdį stengdamasi būti gryni filozfija. Ti
kėjimo ir per tat tikėjimiškos mokybos Dievas visuomet 
yra suprantamas antopopatiškai arba antropomorfiškai; 
abstraktiška mintis tokia, kaip štai abstraktiškas negali nie
kuomet turėti vietos tikėjimiškame supratime Dievo; todėl 
nuomonė ypatybės, kuri niekuomet nėra visai liuosa nuo 
paveikslo, yra absoliutiškai būtina. Daug mąsties painumo 
galima išvesti visuomet tikru laiku turint omenyj šitą pa- 
veikslinį kiekvienos tikėjimiškos mokybos sistemos pobūdį.

Ikišioliai šnekėjome tik apie tikėjimišką mokybą, o ne 
apie dogmą. Teisybė, žodis “dogma” pats reiškia prin

cipą ir,; todėl, visiškai butų leistina, jei męs tame, ką jau 
esame pasakę, butume apšnekėję dogmatiškus elementus 
įvairiuose tikėjimuose. Bet geriau yra supratimą dogmos 
apšnekėti arčiau, negu tą męs darėme pirmesniuose apra
šymuose, kuriuose svarstėme abelnus myto ir mokybos po
būdžius. Dogma paima bažnyčią, bendrybą, kurioje būti
nai yra tikėjimo bendrybą, kurioje tikėjimas yra pritvirtin
tas kanonu, šventa knyga, abelnu simbolu ar išpažinimu. 
Bažnytinė mokybą kaipo bendrybos ryšys, kaipo dievotumo 
išraiška, kaipo tikėjimo išpažinties augis padaro supratimą- 
apie dogmą tikėjimo istorijos. Męs nešnekame apie dogmą 
ten, kur.nėra bažnyčios, todėl nešnekame apšnekėdami my- 
tologiškus senojo svieto tikėjimus, nors jie gali turėti skait
lingus mokybiškus elementus, negi šnekame atskiruose 
tikėjimiškos mokybos besivysimuose, ar sektose, kuriose 
tikėjimišką bendrybą paremta ne bendru išpažinimu, o tik 
bendrais dievotais sentimentais, žodžiu, niekur, kur garbi
nimo bendrumas nėra teipgi tikėjimo bendrumu. Bet yra 
keturios bažnytinės bendrybos, kuriose dogmų vystymąsi 
gali būti prileidžiamas: jomis yra žydų bendrvba po ištrė
mimui, buddistų, krikščioniškos ir mahometoniškos bažny
čių. Judaizme, vienok, jokis tikras tikėjimo mokybos au
gis nebuvo atsiektas, bent jokis besirišantis su dogmatiška 
sistema. Žydų mokybą buvo iš Halacha, įstatymo apmą- 
stinėjimų bei apšnekėjimų jo sprendimų ir iš Haggada, pa
sakų kartais beveik fantastiškoje formoje žmonių pamo
kymui. Didesnį dogmų tvėrimąsi randame buddizme, kur 
prieglobos jieškojimo formula pas Buddą, Dhanną ir Sam- 
ghą padarė pradinį tašką dogmatiškam augimui, kurios iš
tikro nebenėra, nors kanone kaipo ir bažnyčios istorijoje 
grasos klausimai viršija dogmatiškus. Pilnas# dogmatiškos 
mokybiškos sistemos augis yra atsiektas tik kitų dviejų 
bažnyčių: jis buvo vienodas islame ir reikia pripažinti, la
bai įvairus krikščionybėje. Krikščionybėje ir islame dog
mų daugumai ir augis parodo pastebėtiną panašumą labai 
asmeniškuose dalykuose, bet teipgi ir ne mažiaus svarbius 
skirtumus. Paskutinių paminėsime tik vieną, nes jis yra 
grynai pavidalinis. Krikščionybėje dogma yra laikoma 
tik krikščionškojo tikėjimo mokybą, bet šito tikėjimo skrai
tas labai įvairiai yra apsklembiamas ir asmenybe ir apėmiu. 
Islame, priešingai, tikėjimas nuo pat pradžios apima visą’ 
valstietinio ir politiško gyvenimo plotą ir politiškos nuomo
nės be klausimo priklauso vyraujančioms islamo nuomonėms.

Be šito bažnytinio augio tikėjimiškos mokybos, kurią 
męs vadiname dogma, turime dar paminėti atskirų mąsty
tojų ir mokyklų sistemas, kurios, nors tankiai laikomos fi- 
lozofija, neužginamai turi tikėjimišką pobūdį. Žinoma, 
visiškai klaidinga butų tikėjimą laikyti kaip ir laudine fik> 
zofija, nes jis turi tenkinti visai kitokius reikalavimus, negu 
yra reikalavimai svieto teorijos. Negi galime filozofijos 
darbą laikyti vien tikėjimo dalimi, nes ji užsiima daugeliu 
klausimd; kiiVie visai 'tikėjimiškos mąsties neliečia. Bet tas 
yra tikra, jog tikėjimas tam tikrame laipsnyje stengiasi 
pamatuoti ir? išdirbti Savo mokybą filozofiškai ir jog filo- 
zofija nuo Ėlatono iki Hegeliui ne tik buvo užimta tikė
jimu, bet savino sau tikėjimišką pobūdį. Jei išskaitysime 
Indijos mąstytpjus, Egypto kunigus, islamo didžiuosius mo
kytojus ir vidurinių metašimčių pedantiškuosius filozofus, 
tai kiekvienas tuojaus išvys, kaip sunku yra pravesti ruožes 
terp teologijos ir filozofijos. Tikėjima's padaro filozofiškos 
teorijos, teisybės asmenybę, kurią filozofija nori išvesti ir 
apginti savarankiai. Arba gi filozofija eina laisva, bet ti
kėjimą laiko draudžiama vieta ir atsargiai vengia visokio 
susidūrimo su guodojama tiesatikybe. Arba teologija ir fi
lozofija bando sutikti viena su kita per teip vadinamą dvi
gubą teisybę. Arba teologas, vis laikydamasi savo tvirtos 
vietos tikėjimiškoje teisybėje, apsiaučia ją filozofijos runiu, 
pasiskolindamas nuo jos savo dogmatiškai sistemai logiš
ką formą. Įdomu, kad krikščioniškoji teologija kuogiliau 
šiai atjautė Platono ir Aristotelio įtekmę, dviejų didžiųjų 
filozofų, graikų, vadinas, tautos, išauklėjusios filozofiją 
visai neprigulmingai nuo tikėjimo. Vienok kad krikščioriiš- 
koji teologija tiek daug perėmė nuo jų, tai tas yra ne vien 
dėlto, jog Platonas ir Aristotelis visuomet buvo geriausia 
mąsties mokykla, kokia yra buvusi sviete iki šių laikų, bet 
teipgi dėl vertės, kurią daugumas jų mąsties formų turi 
krikščioniškai teologijai. Čion ne vieta aprašinėti šituos 
istoriškus susirišimus, o dar mažiaus juos kritikuoti. Męs 
tik pastebėsime, jog teologiškose islamo mokyklose Aristo 
telis buvo' vartojamas tam pačiam tikslui kaip ir pedantiš
koje vidurinių metašimčių filozofijoje.

Bet yra dar kiti apsireiškimai apšnekėti. Senoviniame 
sviete filozofija tankiai visai nebuvo laikoma sistema svieto 
aiškinimui ar viso žmogaus pažinties permainvmui, bet gry
nai išganymo pabūklu. Teip buvo Indijoje, kur keletas mo
kyklų jieškojo pažinties, turinčios išvaduoti žmoniją nuo 
buito pančių, atidalintos nuo jos, .tikros versmės. Teipgi 
vėlesnės kliasiškos senovės sistemos kas sykis vis daugiau 
niekais dėjo logiką ir fiziką sulyginant su etika, ir sakėsi 
vedą į gerą ir palaimintą gyvenimą.

Tokia mokykla lengvai stojosi tikėjimišką bendrybą, 
kaip minėjome augščiau, ir filozofai, pav., prie Romos cie? 
corių tankiai lošė rolę tikėjimo mokytojų. Musų, metašim- 
tyj daug tolygaus buvo su uždėtoju pozitivizmo, A. Comte, 
leidusiu save augštinti didžiuoju žmonijos kunigu.

Apšnekėdami filozofijos susirišimą su tikėjimu, negali
me susiturėti nepaminėję vienas linkmės, turinčios savotiš
ką ir labai nubšalią vietą tikėjimo istorijoje, kur partraukia 
mažus rateliui, bet vargiai telypsto didžiąją pirmyneigą, 
būtent T^dfija. Teosofija Chinuose, Indijoje, islame, 
kaip neojiatoftizmas bei gnosticizmas vidurinių metašim
čių bažnyčioje, ir protestantizmas, daugiausiai visai nepai
so ant tikįimiškų, bažnytinių ir išpažinimiškų skirtumų; ji 
paliuosuojk? aštrią filozofiškos metodos grasą, bet eina tie
siog prie ‘Uu^Čiausių teisybių, paliesdama visatos dugną,, 
asmenų, tbbulhfną, kelius vedančius prie augštesnės pažin
ties, gamtiško Tr doriško, fiziško ir dvasiško vienumo. Te
osofija skrieja savo pačios sparnais iki svaiginančių augš- 
tybių ir dfąsiii sviedžia savo matuoklę į gilumas, apie ku
rias vaizdinimas vargiai teišdrysta miklinti. Ji sugėbia su
žadinti dvasią, tik negali įvesti jos į tinkamas vagas; bet 
ji turi tą pavojų, kad, nebūdama povaldžia logikos grasai 
ir doriškiems įstatymams,’ nuveda žmones prie manymo, 
jog juos galima nuvesti prie augščiausio teisybės čiukuro, 
ant kitokio, o ne ant alsaus ir bebaimiško teisingo pasisten
gimo kelio. , y*

Dar vieną dalyką turime paliesti, būtent, klausimą su
lyg medžiagiškos tikėjimo prie filozofijos atmainos. Nuo 
Kanto šitas klausimas stovėjo neišvengiamu. Filozofai ir 
teologai negali apsieiti neužsiėmę tokiais klausimais kaip: 
Kam ir kaip toli tikėjimas reikalauja filozofijos ? Kckią 
įtekmę daro ant pažiūros nekaltos, logiškos formulos, tikėj.’- 
rno perimtos nuo filozofijos? Ant galo ir ypatingai, kokia ; 
filozofija geriausiai pritaikoma tikėjimui? Sulyg paskuti
nio klausimo yra tūli, ką tvirtina, jog tik viena tėra tikrai

. nr - --- J m _ y. -■ * - j

tikėjimišką krikščioniškos filozofijos sistema, būtent, teiz- 
mas; kiti nuomoniauja, buk tikėjimas ir filozofija ištikrų^-*-  
yra šaltais vienas kitam ir buk tikėjimas gerai galįs si# 
teikti su kelioms lygiai, filozofijos sistemomis. Nuo istoį 
riškos atžvalgos turime pastebėti, jog tikėjimai, atmetanti 
filozofiją, pasmerkti yra apsistojimui. Šitas yra teisybė 
sulyg buddizmo ir islamo nuo Ghazzalio laikų. Antra, jog -T 
tikėjimas kuogeriausiai suteikia su dviem sistemoms, bū
tent, teizmu, ir panteizmu. Kaip labai jodvi nesiskirtų, 
bet istorija mokina, jog tikėjimas, krikščioniškas nemažiaus 
už kitus, gali atkristi atgal į panteizmo kalbą, ir nesimato 
jos bijant, nežiūrint į atkartojamus prasergėjimus apie di
džius šitos pažvalgos į svietą pavojus. Bet čion męs vėl 
liečiame kraštą, kurio žadėjome vengti, nes apšneka pačios 
mokybos medžiagos verstų sutverti pilną filozofišką sistemą.

27. TIKĖJIMO ATNAŠA PRIE DOROS IR PAILĖS.
Jau skyriuje 4 padavėme savo nuomonę sulyg tikėjimo 

bei doros neprigulmybės ir jų atskiro prasidėjimo. Bet, iš 
kitos pusės, tikėjimas ir dora teip ankštai susirišta su įtekmė 
vieno į kitą teip didelė, jog tikėjimo istorija visuomet turi 
liesti doros suopročius, ir antraip. Idant šitą susirišimą 
gerai apšnekėti, reikėtų ištirti tikėjimišką pamatinių doros 
suopročių vertę, o šitas turėtų būti atlikta su tiek jau fi
lozofiškos buklybės kaip ir istoriškos pažinties. Žiūrint 
nuo tikėjimo istorijos ir tautų psychologijos atžvalgos, ši
tas klausimas iš dalies buvo apšnekėtas, bet vargiai tebuvo 
paliestas savo visumoj*).  Čion padarysime tik kelis pa-

■
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I. Įžengiamosios pastabos.

juos ypatoms, 
klausimų, 2) 

ar gerai susta-

sta- 
ren-

pasiekti visus 
ant statistikos

Motto:
Statistika yra abipusiai aštrus karaas, 
jis kerta tuos, kurie nemoka ją vartoti.

STATISTIKOS MEDEGOS TVARKY
MAS.

Daleiskime, statistikos klausimai pripildyti

gyvena tyrinėjamoji šeimyna. Dirvos ypaty- 
| (Toliau bus).

Perkeisti statistikas lakštus į. skaitlinių 
lentas galima trejopai: 1) Klasifikacija (skir
stymu); 2) Brukšniavimu; 3) Holleritho ma
šina.

. PRIRENGIAMIEJI DARBAI.
Statistikoje labai didelę svarbą turi pri

rengiamieji darbai. Gerai išdirbtas plianas, 
Kiškiai pastatyti klausimai, — gera bus ir sta
tistika. Žinoma, jeigu skaitliuotojai sanžinin- nografijos susideda.

4. Visi pliano žodžiai turi būti aiškiai ap- 
rybuoti.

Čia paduosime pavyzdį tyrinėjimo pliano 
darbininkų šeimynos.

KLASIFIKACIJA (SKIRSTYMAS).
Pirm pradėsiant skirstymą lakštų, reikia 

juos peržiūrėti ar visi tinkamai yra pripildvti. 
Žodžiu, reikia peržiūrėti ir pertaisyti statisti-

Pasarga. Kiekvienas asmuo, neskiriant 
mažytėlių vaikų, turi būti užrašytas ant pa
vienio asmens lakšto paskirtoje skaitliavimo 
dienoje.

Kaip daryti statistiką lietuvių Suvieny- 
< tose Siaur. Amerikos Valstijose.

Parašė

Juozas Gabrys
rodyt dabartinį tyrinėjamo dalyko stpvį. 
noma. dėlto, idant galima butų daryti tokius 
sulyginimus, reikalinga, kad, ankieta butų vi
suose atsitikimuose vienodai daroma.

\ YRIAUSI PRINCIPAI STATISTIKOS 
TECHNIKOS.

Didelės upės pasidaro iš mažų upelių, ku
rie susiliedami vienas su kitu, galiausiai vir
sta -didžiomis upėmis.

Tokiu pat budu atsiranda ir svarbieji 
tistikos dokumentai. Smulkios skaitlinės,
karnos į krūvą, surinktos skaitliuojamos, su
skaitytos padaro didėses skaitlines.

Bet čia kyla dar du klausimu:
1) Kokiu budu pasidaro mažieji upeliai, 

iš kurių susitvenkia didžiausios upės, arba, 
kitaip sakant, kaip renkamos pirmosios stati
stiškos žinios?

2) Kaip mažieji upeliai susitvenkia į di
džiąsias upes, arba, kitaip sakant, kaip pir
mosios statistikos žinios vienijamos, sudeda
mos į kruz ą?

Atsakysime iš pradžių ant pirmo klausi
nio, kaip renkamos pirmosios statistiškos ži
nios. Yra trįs budai pirmųjų statistikos žinių 
rinkimo:

1) Skaitliavimas (emaž daug'*, šitos mc- 
todos vyriausia ypatybė yra tame, kad ji ne-

• v turi jokios metodos; nepridera, vienok, labai 
niekinti jos pasekmes, nes tai ris geriau, negu 
nieko.

Pavyzdin: kunigas, tūlos lietuvių parapi
jos Amerikoj, užklaustas, kiek yra jo para
pijoj lietuvių, atsako, — esą ^maždaug" tiek 
ir tiek.

Tai dar ne tikra moksliška statistika, tai 
tik statistika apčiupomis.

2) Registracija, su kurios pagelba yra už
rašomi įvairus statistiški atsitikimai, ilgainiui 
jiems atsitinkant. Pavyzdin: vestuvės, gimi
mas. mirimas ir tt.

Registracija gali būti įvesta tam tyčia, 
idant suteikti nuolatines statistikai žinias, bet, 
tankiai, registracijos tikslas esti statistikai pa
šalinis. pavyzdin: pilietiškas gyventojų sto
vus. Pastaram atsitikime, nors registracija 
stačiai ir nesirūpina statistika, tačiaus sutei
kia jai apsčiai medegos.

3) Pavienių lakštų sistema, ant kurių už
rašomas kiekvienas statistiškas atsitikimas 
skyrium. Kiekvienas asmuo, kiekvienas gi-

*■£11 mas, mirimas ir tt., užrašomas ant atskiro 
lakšto. Lengvumas, su kuriuom pavieni lakš
tai gali būti skirstomi ir skaitliuojami, daro 
šią metodą patogiausia.

Atsakę trumpai ant vieno viršui pastaty
ti: jų klausimų, kaip renkamos pirmosios sta
tistiškos žinios, pereisim prie antrojo, kaip 

x Txrjnosios statistiškos žinios vienyjamos į
I krūvą.

Šitas darbas gali būti atliekamas dvejo
pai: u

Surinktoji statistikai medega gal būti, iš
skirstyta į rųšis, suskaitliuota tenpat, kur ji 
buvo renkama. Tai bus dečentralistiskoji me
todą.

Surinktoji statistiška medega iš visur siun- 
1 čiama į vieną rietą — centrą, kur ji skirsto- 
L ma į rųšis ir skaitliuojama. Tai centralistiš- 
1 koji metodą. ,
Į Perkratę vyriausias statistikos technikos 
f "'Vtodas. paklausime dabar, kuri jųjų butų 

^ogiausia skaitliavimui Suvienytose Vaisti
ne lietuvių. (
Į Pirmųjų statistikos žinių rinkimui netinka 
I skaitliavimas maždaug”, nė registracija;

Jmasai skaitliavimo būdas nerimtas, nemok- 
r kas ir, kaipo toksai, negali suteikti rimtų, 
r irtų žinių apie lietuvių išeivystę; antrasai 
Kaitliarimo būdas — registracija, sulyg pa
ros savo esybės, teip-pat netinka rienlaiki- 
iam lietuvių surašymui, arba suskaitymui. 
i^ka tik trečiasis skaitliavimo būdas — pa- 

lakštų sistema.
Pastarasis statistikos žinių rinkimo būdas, 

aip jau viršuj buvo minėta, yra tobuliausias; 
is šiandien yra vartojamas veik visose sta- 
stikos srytyse. (Smulkus jo aprašymas sė
ji žemiau).

Priimdami pirmųjų statitikos žinių rinki
ni! pavienių lakštų sistemą, turėtume tuom 
ačiū priimti ir centralistiškąją ■ metodą, 
mktosios statistikos medegos tvarkymui.

pristatoma daug nereikalingų klausimų, ir 
antraip tankiai užmirštama pastatyti klausi
mus, kurie yra neišvengiami.

Užtatai ir mes, pirm taisysiant paiienių 
asmenų lakštus, paklauskime savęs, ką mes 
norime atsiekti, darydami lietuvių statistiką 
Amerikoje. Sužinojimas tikro lietuvių skait- 
liaus Amerikoje vien teužganėdintų musų žin
geidumą, bet naudos mums neatneštų ir butų 
tai bergždžias darbas.

Kokį gi tikslą privalytų tupėti lietuvių sta
tistika Amerikoje?

Vyriausia šios statistikos užduočia, man
ding, turėtų būti išaiškinimas materijališko, 
intelektuališko ir doriško amerikiečių stovioj 
pažinimas priežasčių ir pasekmių lietuvių iš- 
enystės Amerikon ir suvokimas įstetymų, ku-\ 
riais ta išeivystč valdos.

Teip plačiai užbriežtiems musų m istikos 
rėmams, turi būti lygiai plačiai išploti ir klau
simai. Pirm -statysiant, vienok, tuos klausi
mus, paklauskime statistikos (mokslo), kokių 
taisyklių reikia prisilaikyti statant klausimus.

Reikia vengti klausimų;
1) Neaiškių; Jp
2) Nemandagių;
3) Paliekančių vietą nuomonei užklausto; 

pavyzdin: **ar laikinai esi Amerikoj?” Teip 
užklaustas amerikietis nebežinos gerai ką at- 
sąkvtr; vietoj to, geriau paklausti “kaip seniai 
gyveni Amerikoj?”

Ant kiek galint, reikia statyti klausimus 
pozityriškus, nesvyruojančius, neužginčija
mus.

4) Visi žodžiai, kuriais naudojasi statisti
ka. turi būti aiškiai ir smulkiai aprybuoti, 
idant išvengti, kiek galint, neaiškumų. Pa
vyzdin: tūlas statistikas (skaitliuotojas) už
rašo, kad namas turi tiek ir tiek “augštų” 
(floorų); be abejo, svarbu yra žinoti, ką ji
sai skaito “augštu”, nes “augštas“ įvairiai 
skaitoma.... Lygiai reikalauja aprybavimo 
ir pats žodis ’ namas”.

Visos smulkmenos ir neaiškumai turi būti 
perspėti išanksto ir išaiškinti ant to pat sta
tistikos lakšto (ant kitos pusės, geriausiai). 
Be tokių paaiškinimų, ko gero, vieni skaitliuos 
vienaip kit^ kitaip, ir pagaliaus negalima bus 
suvokti tikrą skaitlinių prasmę ir nežinia bus, 
kas ištikrųjų buvo skaitliuota.

Klausimai matomai aiškiausi, tankiai rei
kalauja paaiškinimo; — tegul būna jų kuodau 
giausiai ant kitos statistikos lakšto pusės, te
gul būna jie aiškiai ir tvarkoj išdėstyti, idant 
atsakantis, abejojimui užėjus, galėtų nuvaryti 
savo abejojimą, skaitydamas paaiškinimus.

Pagaliaus, išaukšto galima spėti, kad, ne
veizint į visą klausimų aiškumą, tūli atsaky
mai visgi bus neaiškus. Užtatai šalę tų klau
simų. reikia pastatyti dar kitus, dapildančius, 
klausimus. Pavyzdin, sunku yra atsakyti ant 
klausimo, kokį kas turi užsiėmimą (profesi
ją). Taigi, šalę klausimo:, “koksai užsiėmi 
mas ?” reik pastatyti dar eilę da pi kiančių klau
simų (žiūrėk pa v. žemiau L

Pavyzdis .V. 1.
• ■ +

PAVIENIO ASMENS LAKŠTAS.
• Valstija (statas)................... Miesto dans
. (kvartalas)................

Miestas___ ____  Gatvė....
1. Vardas ir pravardė..........
2. Lytis: Vyras ar moteriškė 

(pabraukti žodį, katras atsako lyčiai viršui už
rašytojo).

3. Amžis: Gimęs............... metus...............
4. Pilietiškas stovis: vedęs (ištekėjus), ne

vedęs (neištekėjus), našlys, našlė, persiskyręs, 
persiskyrus (pabraukti atsankantj žodį).

5. Užsiėmimas (profesija). Užsiėmimo 
rųšys: a) darbininkas, b) amatininkas, c) 
pirklys, d) fabrikantas, e) valdininkas, f) 
raštininkas, g) daktaras, kunigas, advokatas.

6. Gimimo vieta........... (nurodyti smulk
meniškai guberniją, pavietą, valsčių, parapiją, 
sodžių — jei Didžiojoj Lietuvoj; kreisą (pa
rietą), valsčių ir sodžių — jei Prūsų Lietu
voj; štatą (valstiją) ir miestą — jei Ameri
koj)- .

7. Kaip seniai atvykęs Amerikon ?
8. Dėlko išsikraustė iš Lietuvos? a) ar 

nuo kariumenės? b) ar dėl politiško persekio
jimo? c) ar pelno dėl? (Atsakantį klausimą 
pabraukti). *

9. Ar buvo sugrįžęs Lietuvon? a) kiek 
kartų b) kada? c) kodėl vėl grįžo Amerikon?

10. Ar tarnavęs kariumenėj? a) Maskoli- 
joj? b) Vokietijoj? c) Amerikoj? d) I^okį 
laipsnį yra atsirijęs?

11. Ar įgijęs Suvienytų Valst. piliečio 
tiesas ?

12. Ar kalba angliškai?
13. Kokį mokslą išėjęs? a) augštąjį, b) 

vidutinįjį, c) žemąjį, d) niekur nesimokinęs. 
(Nurodyti, kada, kur, kokią mokyklą lankęs).

14. Ar žada grįžti Lietuvon? a) kas truk
do grįžimą Lietuvon? b) kariumcnė; c) sto
ka politiškos laisvės Lietuvoj; (pabraukti 
priežastį).

15. Tikyba: a) katalikas? b) protestonas?

I Pirmą vietą tarp prirengiamųjų statistikos 
darbų užima:

Klausimų sutaisymas. Pirm statysiant 
klausimus ant statistikos lakštų, reikia aiškiai 
įsivaizdinti tikslą, kurį norima atsiekti. Ro- 1 
^i, šitas teip yra aišku, kad nepriderėtų apie 

fui nė minėt, o vienok labai tankiai atsitinka, j 
ad užmirštama šį pamatinį dalyką; nekartą

16. Ar turi kokią įstaigą (dirbtuvę, saliu- 
ną, banką....)? a) kiek turi darbininkų ? 
aa) lietuvių? bb) svetimtaučių? cc) .katrie 
užvaizdais, vyresniais — lietuviai ar svetim
taučiai? b) ar vienas užlaiko dirbtuvę, ar kom
panijoj? aa) jei kompanijoj, tai su'kuom, lie
tuviu ar svetimtaučiu?

17. Prie kokių draugijų priguli? Ar visai 
prie tokios draugijos nepriguli?

18. Aklas, kurčias, ar nebylis?

f.. ■ I

ŠEIMYNOS LAKŠTAS.

Pavadis N. 2.
Valstija (statas1)..,............. Miesto dalis

(kvartalas)
Miestas...... 2?; Gatvė

| Pnbvard* 
ie imi trinka kautieji i i

1. Ar šeimininkas yra namo savininku ar 
tik samdininku vieno buto? ar tik kampinin
kas, ar gyvena, kaip namo užveizda?

2. Kuriam augšte*) yra butas?

*) Augštas, kaip viršuj buvo minėta, rei
kalauja smulkaus aprybavimo, sulyg vietos 
papročio.

3. Kiek kambarių*) yra bute?

♦) Kambariu vadinamas gyvenamas rui
mas, kuriame yra langas.

- - * • •!
2. Ar kambariuos vien tik gyvenama, ar 

naudojasi jais teip-pat, kaipo krautuve, dirb
tuve, saliunu, kontora ir tt....? (atsakančios 
vietos pabraukti).

5. Ar pravestas butan vanduo, gazas, elek
triką?

6. Kiek kainuoja j metus buto samdomas ?( 
Kiek kainuoja dirbtuvės, kontoros, jei jos yra 
skyrium?

7. Kaip seniai gyvenama tam bute?
Pasarga L Šeimynos lakštas turi būti pa

vidale atlapo voko (uždangalo), jame sudeda
mi paveinių šeimynos asmenų lakštai.'

Pasarga 2. Šeimynos lakštan užrašomi ne
tik esantiejie laike Nurašymo šeimynos nariai, 
bet ir neesantieji.

Pasarga 3. Tikrumą paduotų žinių patvir
tina savo parašu seimininkas arba skaitliuo
tojas.

s . r
KONTRO!.Ė (PERTIKR1MMO) SĄSIU- 

” VINIS.

kos lakštus, idant jie butų pilnai tinkami to
lesniam apdirbimui. Pertikrinus visus lakš
tus ir pataisius juos kur reikinat, galima pra
dėti jų klasifikaciją (skirstymą).

Skirstymas pagal lytis. — Idant sužinoti, 
kiek yra vyrų, kiek moterų, pridera paskirstyti 
paznenių asmenų lakštus į dvi dali: vyrų lakš
tus į vieną krūvą, moterų į kitą.

Skirstymas sulyg pilietiško stovio. — Pa
ėmę vyrų lakštus, paskirstysime juos į 4 
krūvas: 1) nevedusių, 2) vedusių, 3) našlių, 
4) persiskyrusių su pačia. Pagaliaus, reiks 
suskaidyt lakštus kiekvienoj krūvoj.

Norint persitikrint, ar teisingai buvo at
liktas skaitliavimas ir skirstymas, reikia su
dėti skaitlines visų keturių rųšių; jei suskaity- 
mas ir išskirstymas buvo gerai atlikti, tai ap
turėta skaitlinė turi būti lygi visam vyrų 
skaitliui.

Tokiu pat budu skirstomi ir skaitliuojami 
ir moterų lakštai.

Tai jau yra grynai mechaniškas darbas; 
dar, dėlei darbo palengvinimo, vartojama 
lakštai įvairių spalvų: vyrams — vienos, mo
terims — kitos. Teip išskirstytus lakštus 
skaitliuojama. Skaitliuotojams patariama, su
virinus pirštų galus keliais glicerinos lašais 
(kas labai palengvina ir pagreitina darbą), 
suskaitliuoti 25 lakštus, paskui kitus 25 ir pa
dėti juos skersai ir tt Toksai skaitliavimas 
palengvina kontrolę (pertikrinimą).

Sudėję skaitlius lakštų abiejų lyčių, aptu
rėsime pilną skaitliuojamų gyventojų skaičių.

Skirstymas sulyg amžiaus. — Norėdami 
ištirti, kaip skaitliuojami gyventojai dalinasi 
sulyg amžiaus, turėsime visus lakštus padalyti 
į tiek krūvų, kiek bus pažymėta įvairių amžių.

Lygiai tokiu pat budu skirstomi lakštai ir 
sulyg kitų gy ventojų ypatybių, pažymėtų sta
tistikos lakštuose.

Kiekvieną kartą, norint persitikrinti ar 
teisingai buvo atliktas skirstymas ir skaitlia
vimas, pakanka sudėti atskiras skaitlines, idant 
apturėti visų gyventojų skaitlinę.

Klasifikacija (skirstymas) patogiausia esti 
tuomet, jeigu skaitlius išskirstymų ne pervir
šija 20*).

♦) Leng^mmo dėl, skirstymas lakštų da
romas ant tam-tikrų juodų medinių stalų 1% 
metro ilgų ir 1 metro pločių, padalytų su lini
ja ir kreida ant lygių keturkampių, mažumą 
didesnių už lakštus. Visas tas labai palengvi
na darbą. >

vaikau ir 
taraitei

Gatvfs Vardui

(statas). Miestas
1. Sąsiuvinis daromas didumo

1 Valstija
Pasarga H _ _____________

24 pusi., lakštai padalyti j rubrikas.
Pasarga 2. Ant kiekvieno lakšto suveda

ma, kiek vra visu labu rubrikose a, e, f.
Pasarga 3. Prie sąsiuvinio turi būt in

strukcija skaitliuotojams.
Statistikos lakštų išskirstymas. Sykį sta

tistikos klausimai sustatyti, reik jais naudotis. 
Dėlei to pridera: i) išdalyti 
kurios privalys atsakyti ant 
surinkti atgalios ir pertikrinti, 
tyli atsakymai.

Tankiai esti labai sunku 
tuos, kurie privalytų atsakyti ______
klausimų, tariaus statistika, kuri nori būti 
rimta turi pasiekti visus savo klausimais, ki
taip bus ji nepilna.

Žinoma, sunku čia nurodyti taisykles su
lyg kurių skaitliuotojai pasiektų visus Ameri
kos lietuvius savo klausimais, tas prigulįs 
kaip nuo jų ypatiškos energijos, teip ir nuo 
pačios visuomenės pritarimo tam darbui. 
Vienintelis patarimas tegali būti tas, kad skait-. 
liuotojai turi bpti Išanksto apsipažinę su sta
tistikos principais įr tobuliausiomis .skaitliavi- 
mo metodomis,.ne^ kitaip jie pats klaidžioda
mi tik painios da^bą. Beto, dar nuo skait- 
liuotojų, dalinančių visuomenei statistikos 
lakštus, ir kontroliuojančių užrašytus, reika
laujamas absąlįutiškas paklusnumas ir prisi-

Tai yra tankiausiai vartojama statistikoje 
metodą.

Brūkšnių metodą. — Prie šito darbo rei
kalinga dviejų skaitliuotojų: vienas skaito 
lakštų turinį, kitas stato brūkšnius ant tam- 
tyčia išanksto prirengtų lentelių.

Šitos lentelės turi būti panašios į tas, ku
rias nori galutinai apturėti. Vienmtėlis skir
tumas tegali būti rėmų platume, kadangi pri
rengiamosiose lentelėse bus užrašoma daugy- 
bė brūkšnelių, vktoj skaitlinių, galutinai ap
dirbtose lentose. Rėmų tarpai turi būti įvai
raus platumo; jie bus juo platesni, juo skait
lius brūkšnelių tame tarpe bus didesnis.

Skaitliuojant, pridera brušnelius dėti se
kančiu budu: pirmą stačiai, antra gulsčiai 
žemai, trečią vėl stačiai prieš pirmąjį, potam 
ketvirtą vėl gulsčiai virš antrojo, o penktą 
įstrižai tarpe ir tt.; tokiu budu pasidaro ke
turkampis su įstrižu brūkšniu viduryj. Tok
sai 5 brūkšnių krūvoj paženklinimas labai pa
lengvina skaitliarimą.

V ienok šitas skaitliavimo būdas nevisuo-
met esti parankus; lakštų skirstymo metodą 
yra daug greitesnė, ji visuomet yra vartoja
ma, jei skirstjTnų skaitlius neperviršyja 20. 
Antraip vartojama abi metodi kartu.

Holleritho mašina. — Lakštų skirstymo 
metodą dar tuom yra patogi, kad yra tam-tik- 
ros mašinos, kurios mechaniškai skirstydamos 
lakštus labai pagreitina ir palengvina darbą.

Geriausia mašina, statistikos lakštų skait- 
liavimui, tapo išrasta amerikiečio Holleritho.

MONOGRAFIJŲ TAISYMAS.
Jau viršuje mes buvome nurodę, kame yra 

monografijos esybė. Yra vienok dar 4 vy
riausi įstatymai, kurių turi prisilaikyti mono
grafijų taisytojas.

Monografija, kuri nori būti pilnai moks
liška, turi:

1. Sekti ir tik dapildyti abelną visuotiną 
statistikos tirinėjimą. Tik visuotinąją stati
stiką padarius, paaiškės, kokius pavienius ty- 
pus reik pasirinkti monografiškam tyrinėji- 
mui.

2. e§itie pavieni typai neturi būti išimtinos 
vienatos, tai turi būti kuopaprasčiausi asmens 
Tiktai tokių paprastų vienatų aprašymas su jų 
geromis ir blogomis ypatybėmis, iš kurių su
sideda didžiuma visuomenės, gali būti naudin
gas mokslui tyrinėjančiam visuomenę. Ant
raip, jeigu tyrinėtojas aprašys išimtiną viena- 
tą (tobulą, ar ne tobulą), kokių visuomenėj 
suliginamai nedaug yra, — tuo mes nepa
žinsime abelno visuomenės storio.

3. Monografijos turi būti taisomos sulyg 
vienaip sustatyto pliano, idant galima butų

- ----------------
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geportiškč kuopa yra netik seniau- lig ChiCHCTOS LlCtti
ria, bet ir didžiausia, nes skaito ~

• apie 100 sąnarių, vienok ją greitai vių Gyvenimo,
veja 28 kuopa, kuri šiądien turi w ; D ijoJ y.
jau apte 70 s^anų. Nėra abejo- . ..Gtldrios 4
nes, jog gale metų 28 kuopa uz- Town of , (nim
ims p.rm, v.et, terp dueagisktų I . — nuji>d(. js
kuopų, jeigu augs su to tu pat jr pUsėtinai iš išpildo-
greitumu, katp iki stota. Š.ta kuo-1 gana pa
po susideda daugiausiai ts j'aunuo lpraęta ~ ūkininkų gyvenimo. Pir- 
manės: visa kuopos vadyba yra 1^^. dajnavo Rite.
jauni ir dar tus vyru ai, terp Ghoras jr dainavimas publikai 
sąnarių čia teipgi randasi energis-1 Dabar
kų vaikinų ugiaus, negu r ^a. ad^s trUp1]tį ganaus manyti
kitur. Tame ir vra paslaptis tos . .. .. a _ ...... ' socijalistus. pamatę,-kad irkuopos bujojimo. Kiekvienam su-Į.. _1 / j . jie toki pat žmones, o gal darsinnkime čia matyt ir merginų: . • . .- _ .. . . . ir geresni. Aktoriai savo roles mojau ne kartą teko patemyti, jog ..J „. .. .v \ ■ kejo gana gerai ir veik visi geraiMest Sidiesmergmos labiau atsi-Į _ . . . .. '__ .. nudavė. Paminėsiu tik i>ora pažymi už lietuvaites kitų Chicagos ..} , - 7 temyjmių: Daktaras (P. Vaictu-
dahų savo žingeidumu prie rimtės- 't-ra- u > • - • l .. ’ , „ ... .. lis) biski perdaug kaipėsi, bet sumų prakalbų, paskaitų ir panašių -- x-

t, . • •• lyginant, jis loėe neperprasčiausiai;— rr1 c."’** Ta,”e aUV,1P’$enas liniukas (R Poška) bu-
West Sides merginos kur-kas augs- .

. “t, .. .■ , vo perjaunas ant pažiūros. Genau-čiaus stovi uz Bndgeportietes. . /. ..._ . .................... . šia tose Ragana (M. Petraiciutc).Taunleikietes nr kitas. D . .. .. , . ... . ., - Buvo kokia ten, is lenkiškos kal-, 28 d. spalnj buvo paprastas me-t . . \ . . bos versta, deklianiacija, bet apienesinis 28 kuopos susirinkimas . •*a . a • o j- ją nieko negaliu pasakyti, nes 6 ei- (28 kuopa laiko juc« 28 dieną P“. 5 • . • j--. v t» x 1 pci sėdėdamas nieko negirdėjau, kiekvieno menesio). Buvo atsilan-l .. . , . -- Ant pat galo išėjo jaunas vaikinas <kęs centro pirmininkas ir pranese “ ? - . a , 1. ... • iz j- 1 ant pagrindų ir ką ten kalbėjo, ,kuopai kaip apie stovj Kudirkos! |. ... . • t • • • turbūt prakalbą laike, bet gaila, .rastų spaudinimo teip lygiai ir . .. ]
. . . — -ii 1S JO kalbos negabu pasakytiapie kitus T. M. D. reikalus. Nu- P ? . J . K . f“ .- 1

• v • • a • nei vieną žodi. Nepagirtina, jog , tarta parengti Naujais Metais va- ‘ /T®. ® 1. r . ... tz r mus nekune kalbėtojai žengia antkarą, panašų pernykščiam Kudir- ’ -.. ,r— j r_ j pagrindų, o savo energiją palieka-kos vakarui. Susu esimui su ki- K s .. 6 K.. . . . nanueje; netik nežino ką kalba, tomis kuopuomis išrinkta pp J ;
- p*- -t » u bet kas blogiausia — niekas jų Strumsto ir Ciniką. Vakaras bus . » .. . . . T • • - negali girdėti. — Kitus paminėjuspašvęstas atminimui Jaunio ir jo . , „ .

. . 1 a • -• • •„ neapleisiu nei komitetą. Kiek išdarbi:. Turbut bus toj pačioj vie- . . . . . .^. . . . .. ? . . t- ,- , „ įrodė, tai turbut jokių, tvarkai datoj, kur pernai buvo Kudirkos va- . ’ . į j’
, 1 z- 1 ■ . • -• nti komitetų nei nebnvo, neskaras — Mctormick svetainėj ant - . *

o.._ buvo kam paprašyti\Vest Sides. . ..(užsilaikytų tykiai ir 
Kuopos viršininkas, užklaustas Visur buvo

Centro pirmininko, kas gero kuo- ..^ degiojimas o 
poj girdėt, trumpai a e. Sąna I o bUVo tiek, jog publi-

— i<ai auga, kaip gry 1 po letau* L drabu2jai galėjo pakaktinai
— daugiau me negir t.... Laike perstatymo publika
Ta vakara pnsirasė apie keliolika ...* ‘ t visai netemyjo, visur buvo užimąs
naujų svnanų. F dideliam kermo-

, _ a . .. - Įšiuje (jomarke), ant rinkos Lietu-22 kuopa ant Bridgeporto laike / Y' . . . . ,. , voje. „ 7 en bures.■w savo mėnesinį susirinkimą 17 d.
spalių. Prisirašė apie 15 naujų 
sąnarių. Daugumas užsimokėjo Aušros Vartų P. š. J>arapijonai 
metinę mokestį: didesnė dalis są-\(pietrakarmianic Chicagos krašte) 
narių reikalavo Kudirkos raštų su \pradėjo vaidintis su saro klebonu. 
apdarais, primokėdami po 84c. kun. Ambrozaičiu. ( šitą parapiją,

■ 27 kuopa ant Tovm of Lake [priguli apiė .300 šeimynų. Iki tol 
laikė susirinkiipą 10 d. spalių. Iš- dalykai ėjo pusėtinai, bet paskuti- 
rinkta nauja -kuopos vyriausybė, nui laiku, dėl padidėjimo skolų ir 
girdi, nauja šluota geriau šluoja, dėl kitų tūlų priežasčių, prasidėjo 
Kuopa skaito per 40 sąnarių. Pri- Į vaidai. Dėl nedatekliaus kunigas 
sirašė keli nauji. < 
reitų metų susitvėrusi pašelpinė mas parapijonų, norėjo kaip nors 
dr®igija vardu “Tėvynės Mylėto- kitaip tą atlikti, arba susitaikyti šų deimantinį vainiką, 
jų Draugija No. 1”. Šita drau- su parapijonais. 24 d. spalių, jis 
gija nieko bendro neturi su T. sušaukė parapijos susirinkimą, ku- 
M. D. kuopomis, nei su platinimu riame pranešė, jog jam šįmet, dėl 
apšvietos: tai yra paprasta pašelpi- nedatekliaus ir mokėjimo procen- 
nė draugija, kuri, dievai žino, kam tų, reikia 3000 dol. Parapijonai pa- 
užsimanė užsilipinti sau ant kak- reikalavo, kad išduotų.jis visų mė
tos svetimą vardą — vieni sako, tų išlaidų atskaitas, kokių iki šiol 
kad tas vardas jiems labai patiko, neduodavo. Jis sutiko, bet tas, 
kiti-gi kukžda, kad tai dėl biznio, sakė, negalima bus greitai atlikti, 
Draugija nešioja prisidėjus p£ie sa- >r kol bus atskaitos surengtos ir 
vo vardo “No. 1”, kas išrodo lyg atspaudintos^Jįs ketino ' 
pumeris kuopos. Ar šeip, ar teip Parapijonai nesutiko ir
— tas neyra gražu, nes vienodas triukšmą, išmėtinėdami 
vardas klaidina žmonės. Štai ir das ir pasielgimus — 
pereitą nedėldienį 23 d. spalių, toji kyklą panaikino (mat 
draugija lošė kokį ten “teatrą”. 
Skaitome “Lietuvoj”, kad tvarka 
ant to vakaro buvo visai netikusi, 
lošimas teip pat buvo negeresnis.... 
Na, o daugumas mano, kad tai 
tikroji Tėv. Myl. Daugija rengė 
tą vakarą. Girdėjome, jog tatm-|u?etas atskaitų neišduoda ir tt. 
leikiečiai skundėsi Centro Pirmi
ninkui ir žada tą reikalą sutvarky
ti. Toji pašelpinė draugija buk 
turi čarterį, bet žinovai sako, kad 
galima bus priversti ją permainyti 
savo vardą, nes čia aiškus noras 
prisidengti svetimu vardu. Jeigu- 
gi ji nori pasilaikyti tą vardą, tai 
gali prisijungti, kaipo T. M. D. 
kuopa (kartu ir- pašelpinė). Tas 
butų išmintingiausiu užbaigimu rei
kalo, nes tas netik užčėdytų iškas
ei ų ir nesutikimų, bet dar žirniai 
prisidėtų prie gero darbo — plati
nimo apšvietos. Ar minėta drau
gija tą padarys — tai priguli nuo 
jos sąnarių ir vadovų.

Apie tai greitai išgirsim.

ne-
kad
ci-

publikos, 
nerūkytų 
girdėti brie- 
jau durnelių

II Sulyg surinku žinių, pirmame! įf, Ulinį DMĮSTAT t 
pusmetyj s»ų metų Prancūzijoj nu -n’ 11 n. U (f I 
mirė ant 28205 ypatų Baugiau ne “»n------
gu užgimė. Prancūzų skaitlius Tėvynės įffiuktįose. Apysaką 
mat pradeda mažintiesi. Maskoliš- rinkinys. ParašlJoraras. tšlei-
kiejie raštininkai ramina prancu- ita ^onių ^nyįyno. Pittsburg. 
žus, kad dėl to nėra ką nusiminti, Pa'> Baltrušaičių spaustu-
nes Prancūzija gali svetimiems *9 11
ateiviams atidaryti savo rubežius. Telpa apysakaitės: Tėvynės 
o tie padaugįs Praucuzijos gyven- laukuose. Kalėjime. Kodėl Ta- 
tojų skaitlių. Kad ateiviai gali ^ia nėni?* Po etapu, 
gyventojų skailių padauginti, nieks vainikas. Drąsios moters, 
ne abejoja, bet tie ateiviai bus ne ny** 1
prancūzai. Prancūzai ir civilizaci- 
jai ir žmonijai daug gero padarė, KLAUSYMAS:
jie turi daug tokių tautiškų ypa- Teiksitės paaiškinti man 
tybių, kokių trūksta kitoms tau- klausymą. Heilpernas ir 
toms. Besimažinimas jų vodingas sako, jog ties ekvatorių aplink vi- 

. . __ są žemę yra 5400 lietuviškų mylių,
, o maskoliškas autorius Baranov

|| Rytinėj Afrikoj, mieste Wind- tvirtina, jog tik vienos Rusijos 
huck, likosi pakarti penki juod- viešpatystės plotas užima 406000 
parviai sukilėliai, kurie buvo pa- ketv. mylių. Tai mano nuomonėj 
bėgę į angliškas pietinės Afrikos butų per ankšta kelioms viešpaty- 
valdybas, bet jos valdžia juos iš- stėms. Tai katras iš tų autorių 
davė vokiečiams, o tie juos pako- turi tiesą? 
rė; kitus nuo mirties paliuosavo, . »
bet pasmerkė retežių nelaisvėn. ATSAKYMAS:

Abudu autoriai turi tiesą. Heil-
|) Koreoj prasideda žmonių su- pern sako apie ilgį rato apskrieto 

kilimas, kuris kreipiasi prieš ja- aplink žemę ties ekvatorių, arba 
poniečius. 30 d. spalių 300 sukilę- apie ilgį ekvatoriaus, o Baranov 
lių užpuolė ant Turan gelžkelio apie Maskolijos plotą. Heilpem 
stoties Secule ir triobą uždegė, ima tik ilgio mylias, o Baranov 
Kariumenė juos išvijo iš -miesto, ketvirtaines. Tame bet yra labai 
bet jie nutraukė į šiaurius, kur ti- didelis skirtumas. Paimkie, pa
kis! sukelti visus gyventojus. veikslan, Tamista kvadratą (ketvir- 

, tainį), kurio vienas šonas turės
|| Londone, laike rinkimų, į rin- 10 mylių, tai jame tilps 100 mylių, 

kimų ruimą atėjo viena iš moterų o ketvirtainėj, kurio vienas šo- 
kovojančių už savo lyties teises, nas turės 100 mylių, tilps 10000 

Taigi matai 
Tamista, koks tame bus skirtumas.

moteris Chapin ir į balsavimo ur- Į ketvirtainių mylių, 
mą metė butelį pripildytą juodyto “ 
ir sieninės rūgšties. Butelis sutru
ko, jame buvęs skystimas ištiško 
ir daugelį prižiūrinčių rinkimus 
urėdninkų apdegino gana sunkiai. 
Kitur jauna mergina kitame rin
kimų ruime panašiai padarė.

Varpų 
Serme-

sekantį
F Albas

Draugysčiyeikala?. Į 
“BIrutčs” Teatras-Bali u s 
Jhicaco, III. “Birutės” Draugovė sta- 
x ant scenos p.-M. Petrausko operetę 

“Kaminakretls ir Malūnininkas” 
ir vieno akto komedijų 

‘‘Vienas Iš muaų tur apsivesti’' 
Nedėlioj. 7 d. Lapkričio (Nov.), šv. 
Jurgio parapijos svetainėje. Po val- 
denlmo balius su lietuviškais ir pui
kiausiais svetimtautiškais šokiais. ' 
Pradžia Lygiai 8 vai. v. 
Orchestra iš 16 muzikantų; nariai gar
siosios Theodor Thomas Orchestros. 
Tikletsi: 15c, 50c, 75c Ir fl.OO.

"Birati".
40-METIN18 IMIGR. JUBILUAU8 

APVAIKŠčiOJIMAS.
Pietvakarinėje miesto dalyje, drau

gystės suvienytomis jiegomis rengia 
40 metų imigracijos apvaikščiojimų. 
A p vaikščiojimas bus 14 d. lapkričio, 
5:30 vakarę, salėję McCornrtc Work« 
Kllubo. ant Blue Island avė.,' terp 
Leavitt. ir Oakley avė. Užprašome 
gerbiamų* tautiečius kuoakaltltngiau- 
siai atsilankyti. Bus geri kalbėtojai, 
dekliaĮnatorlal Ir dainuo* didžiau
sia* Chieagoje, Birutės choras. Įžan
ga moterims 10c., vyrams 15c. Pir
mos sėdynes po 25c. Draugijų sąna
riai, su ženklais, bu* leidžiami dykai.

Komitetai.

KETVIRTAS DIDELIS ROžINIS 
BALIUS!

Parengtas rūpesčiu Draugijos dv. 
?. M. Ražančavos Panų ir Moterų. 
Atsibus subatoj, 20 d. November. 1909 
n., Freiheit Turner salėje. 3417—21 
3o. Halsted st Prasidės 6 vai. va
kare. Įžanga 25c. porai. Moterimi 
15c. Užprašome nuoširdžiai visus lie
tuvius ir 'lietuvaites atsilankyti ( 
musų Rožinį Balių, ant kurio kož- 
nas (eidamas ( salę, gaus gražių 
kvepiančių rožę. Ne pasivėlyktte pri
būti, nes kas bus vėliaus, tai rožės 
negaus. Muzikė bus labai puiki, gė
rimai visokį, kvepianti cigarai, o 
jau apie priėmimų svečių, tai nėra 
nė kų kalbėti, nes visi jau žino, kad 
moterys žino, kaip priimti f r pa
linksminti savo svečiu* Su guodone

Komitetai.
WA8HINGTONO VALSTIJOS 

LIETUVIAMS.
3-čias Metinis Balius Draugijos D. 

L. K. Gedimino, atsibus 1-mų dienų 
sausio, 1909 m? Washington Panish 
Bros Hall'ėj. 153 14-ta avė., kampas 
Fir st., Seattle, Wash. Daveža Jesler 
karai. Svetainė atsidarys 1-mų vai. 
po pistų. M u zykė ir šokiai prasidės 
nuo 4-Vių Ir trauksis ĮJci vėlyvai nak
čiai. širdingai užprašome atsilankyti 
lietuviu*, ir lietuvaiteš iš yiaos apie- 
llnkė*. Įžanga vyrams 50c., moterims 
dykai. Vardan draugijos, sekretorių*

A. Kalvaiti!.

Juozapo Tum- 
kmargės pav., 
irdoklų parap..
Meldžiu atsi-

Pajieškau pusbrolio 
Jos, Kauno gub., 
domygalos volosties, 
Melešiškių sodžiaus, 
šaukti adresu:

John Kelley 
Box 526,

Aš Juozas Bacevičius 
Juozo Armino, Suvalkų 
polės pav.. Garlevos 
atsišaukti:

Juozą* 
3252 S. Haisted

čius pajieškau 
tų <ub„ Stara- 
parap. Prašau

Baeevičia
A, Chicaąo.IlL

Ant Pardavimo

“Chicagos Lietuvi* Draugija Savi
tarpini Patalpos", 8. L. A. kuopa 
No. 226, laiko savo susirinkimus 
antrų pėtnyčių po pirmam kiekvieno 
mėnesio, 7:30 Vai. vakare, salėj po 
-No. 233 We*t Clyborn place, kampas 
Glrard st Nariai priimami be skir
tumo lyties ir tikėjimo. Pašalpa su
teikiama ligoje. Tuom tarpu (stoji
mas da tiktai vienas (91.00) doleris. 
Norintiejie (stoti ( viršminėtų drau
gijų, malonėsite ateiti ( susirinkimų. 
8ekr. Jonas Degutis, 1138 
avo., Cbicago, 111.

Cherry

Pajieškojimai.
Aš Antnaa Lipinėk**, pajieškau sa

vo brolio Pfjušo Llpincko, 20 .metų 
gyvenančio Amerikoj. Teipgi mano 
moteries, po. tėvais Ona Kisieilaus- 
kiutė, pajieško dviejų dėdžių, Mate- 
ušo ir' Povylo Dunčikų, 25 metai, 
kaip gyvena Amerikoj, šie pastarle- 
jle paeina Iš Suvalkų gub., Kalvari
jos pavieto, Rudaminos gm. ir para
pijos, Alvariškių sodžiaus. Jei kas 
žinot apie juos, meldžiu pranešti, ar 
jis pats malonės atsišaukti antrašu:

A. Llpinckas
1919 Lorain avė., Cleveland, Ohio.

Pigiai parsiduoda 
liūnas geroje vietoje, 
dirbtuvių. Gryno pelno 
nes( nuo <100 iki 
pardavimo — nusipirkimo 
Atsišaukite adresu:

Šatkauskas
Cor. 35 ir Morgan st, Cbicago, IIL

Labai pigiai panUuoia bučeml Ir 
grosernė. lietuvių apgyventoj vietoj, 
prie 1302 S. Canal st. Dasižinokite 
pas:

Kristupas Jakštas
1302 80. Canal st., Chkago. III.

Parsiduoda pigiai grosemi ir bi> 
černė, lietuvių apgyvento! vietoj. Gė
rės biznis. Atsišaukite pas:

- V. Ambrazevičių 
178 Ferry st, Newark, N. J.

PARSIDUODA UK1.
Gera lietuviui proga nusipirkti ūkę 

tarp 3 lietuviškų ūkių. Ūkė yrii 174 
akrų žemės; 40 akrų dirbamo* ir ap
tvertos, 12 akrų apsėta žole, o liku
sieji — giria. Naujo* stabo* Ir tvar
tai ir kiti reikalingi budinkai. — 
delis soda*. Kaina tik 11,300. Dal( 
įnešus, kitus galima išmokėti ant 
sukalbėto laiko. Jeigu norima iškar
to užmokėti visus ir pilna* popiera* 
gauti, galima pusę savai* užmokėti, 
o kitų pusę gauti pasiskolinti iš vie
tinės bankos. Ta ūkė lauks pirkika- 
per mėnesį laiko. Po mėnesiui bus 
išnuomuota (išrandavota). Nuomuot 
galės ir lietuvy* Per metus bėgy* 
vendamas galės viską patirti ir jų 
nusipirkti. Norėdami gauti platesnes 
žinias klauskite žemiaus paduotu ad
resu:

J. Gedsrill, 
Ellls Prairie, Mo.

PARDAVIMUI BARBER&APfc.
Waterbury, Conn, Barberšapė ge- • 

' rai įtaisyta t r geroje vietoje. Gera 
proga lietuviui. Atsišaukite greitai, 
tai pigiai pirkaite. Teipgi pranešu 
visiems, kad parduodu lotus ir fer
mas, darom visokius raštus, kekių 
kam reikia; esmių notarijušas (No- 
tary Public). Jeigu kam prisieis su 
kokiu nors reikalu, gyvenant Wa- 
terbury, arba netoli aplinkinėj, kreip
kitės prie manęs, o aš padarysiu vis
ką kuo teisi ogiausiai.

Thomas Stockus 
824 Bank st., Waterbury. Conn.

Reikalavimai.
Reikalauju 10 kriaučių, mokančių 

gerai siūti vyriškas tr moteriškai 
drapanas. Darbas eina gerai ir mo 
kestis nuo >10.00 iki 815.00 ir dau 
giau sulyg darbininko gabumo. No
rinti gauti gerų darbų malonės atsi
šaukti adresu: ■

L. L. Kasper 
3129—3131 Wentworth avė,, Chicago.

Reikalingos 2 moterys išsilavinu 
išrlnkinėti popiera*. Grossrnan Reg. 
A Metai Co., 1338 So. Canal st, 
Chicago.

■ Reikaiaujaams bendras (partnerys) 
darbininkų samdymo ofise, sti >100. 
— George Martin, 772 
avė., Chicago.

Reikalinga lietuvaitė 
tiktai gerai žinanti tą 
Alga >8.00 ( sanvaitę ir 

Stern’s Dry Goods 
3442—44 Halsted st.

žale didelių 
atneša | mė- 

L Priežastis

Db

DIDELIS BALIUS. 
Cbicago, III. Jaunų vyrų 

kas Kliubas, parengė balių, 
Turner Hali. 3417—3421 80.__ ____

st, nedėlioję, lapkričio (Nev.) .7, 
1909 m. Prasidės 6 vai. vakare. Mu
zikė Fred E. Canisius. Įženga 25c. 
ypatai. Kviečiam malonei visus lie
tuvius ir lietuvis* atsilankyti ant šio 
baliau*, kuri* bus smagiausia* 'ir 
linksmiausia*, ne* stengėmės kuoge- 
riausial kiekvienų atsilankiusį svečių 
užganėdinti musų prilenktum patar
navimu, palinkamiBti puikia muzike 
ir pavaišinti skaniais gėrymais ir 
gardžiais užkandžiai* Neapleisk® 
tos progos, nes jau šiame mete kitos 
tokios nebus. 8u godone

Komitetai.

Nematytas Chicagoje 
Teatras.

Dramatiškas Ratelis Liet 80c. 8ų-
- -._(

Chicagoje garsių K. Jasiukaičio 4rių 
veikmių dramų: “Alkani žmonės”, 
nedėlioję. 7 d. lapkričio, (November), 
1909 m. “Hull House” salėje, kertė 
Halsted ir Polk gat Įėjimas iš Polk 
gatvė*. Pradžia lygiai 6 vai. vaka
re. Kaina tikietų: 50c, 35c. ir 25c. 
Drama “Alkani žmonės” aiškiai, kaip 
ant delno*, perstoto vienų iš ydų 
dabartiniojo musų gyvenimo. Dra
ma parašyta gabaus ir garsiojo musų 
laikų rašytojo K. Jaaiukaičlo. Lo
šime dalivauj* geriausios ir galiau
sios Chicagcs artistiškos upėkos. Ti- 
kietus galima pirkti: P. Kaltis 1844 
W. L jrth avė., J. Bruževičia 1001 
W. 32nd st, B. Vaitiekūnas 3252 8. 
Halsted st, I. černis 1909 So. Jot- 
ferson st, ir pas Ratelio narius.

Kviečia visus atsilankyti,
Rat. Komitetai.

Draugiš- 
Freiheit 
Halsted
■■■7,

Nuo ‘‘Birutės”
Pranešame gerb. Chicagos vi

suomenei, ka^l pąskutiniose dienose 
buvome priversti perkeisti valandą 
pradžios savv^vakaro, 7 d. lapkri-

|| Meksiko respoblikoi, Santa čia Tas atsiliko U tos priežasties, 
Rosa apskrity, užgimt tvanai vėl savo
pridirbo labai daug nuostoli,. Pri- vakaru' nanus g'nai«'<” Chtca- 
gčrė ir daug žnranių, bet tikras orthestr<e5.. .' Theodor Tho- oa-

. , . ... . mas orchestnL lafri earsi visoie -Jungaa stato aut scenos pirmą syk}prigėrusių skaitlius dar nežinomas. g visoje KZZJZ —v
Materijališkus nuostolius apskaito '*rncr,k°Je»- ’ 
mažiausiai ant 5 milijonų dolia- °rc^lcstros n* 

‘ kaip aštuntą '.valandą, o norėdami 
— - suteikti gerb/ publikaj tokį muzi*

II Lenkijoj, Cniakave, nesugauti kos Prograu’»‘ k®1“0 Chicagoje Be- 
vagiliai pavogė iš bažnyčios dei- >'lvia'uo“ ^karuose negirdėjo, 
mantinį vainiką nuo" stebukliugo P“irZ«»ie padaryti šitą permainą, 
abrozdo Motinos Švenčiausios. Po Todėl vakara. pasidės dabar ne 

_____ ______________  ...... .. piežius zokoninkų pauliny jenero- «>**»•». vai., kaip buvo garsmta, 
Čia vra nuo pe-l norėjo eiti kolektuot, bet bijoda- lai, kuriems priguli Cąstakavo baž- ašluntę valandąC.a yra nuo pe | .............................. .< nok v^aras nU51({s valand;Į

vėliau. — Orchestroje bus 16 mu
zikantų, tai didžiausia ir puikiausia

II Abisinijos cieeoriu. Mene|ik |orch«tra, kuri kada nor. buvo Jie- 
vėl apsirgo, pajiegos jo puola, lau
kia jo mirties. Provincijų vadovai 
jau prie to rengiasi. Jam pasimi
rus, gali terp provincijų vadovų 
užgimti besi varžymai sosto ir na
minis karas.

Aš Aleksandra Azerskis pajieškau 
apslvedlmul merginos arba moteries 
— našlės, kad nebūt jaunesnė kaip 
20 metų, o ne senesnė kaip 30 m. 
aš paeinu iš Kauno gub., Laukuvos 
parap. Esmių 29 metų našlys, turiu 
vienų septynių metų vaikų. Jei kuri 
teiksitės atsišaukti, meldžiu atsišauk
ti šiuo adresu:

Mr. Joseph Smith 
Boone Co., - Ogden, lova

Pajieškau Juosapo Cuirko. Kauno 
gub.. Veleno volosties. Kalių kaimo. 
Jei kas žino j|, arba jis pats, meldžiu 
atsiliepti šiuo adresu:

Andrius šukaukas 
Box 208, Unionville, Conn.

d * kalląngi nariai tos 
legali pribūti anksčiau

tu viskame vakare Amerikoje. Lai
ke baliaus bus šokama nauji lie
tuviški šokiai.

Su pagarba “'Biruti”.

Pajieškau savo mylimo draugo Pet
ro Lokuševičiaus. Kauno gub., Šiau
lių apekr., šiadvoe parap. Treti me
tai kaip Amerikoje; pirmiau gyveno 
Scrantone, I Ilinojaus šteite. Labai 
turiu svarbų reikalų; jei kas apie j) 
žino, ar jis pats, meldžiu pranešti 
šiuo adresu:

J. V., Box 117, Wilson, Pa.

Pajieškau savo vyro Vincento Jur
kaus, Kauno gub., Raseinių pav., Ka- 
stantlnavo volosties, Kviedainos par., 
Višdžaugų sodžiaus. šeši mėnesiai 
atgal gyveno Nevrarke, N. J., ’po- 
tam, girdėjau, išvažiavo J West Vir
ginijos šteitų. Aš esmių jo pati; I 
keturi mėnesiai kaip pribuvau iš i 
Lietuvos. Jis pats ar kas kitas telk-j 
sis duoti žinių adresu:

Marcijona Jurkienė 
134 Jackson st., Newark, N. J.

Geš- 
rub.,

37 kuopa ant 18 gatvės yra jau
niausia iš visų Chicaginių kuopų; 
turi teipgi ir mažiausiai sąnarių, 
bet ir ji žada nepasilikti užpaka
lyje kitų kuopų. Pereitą susirinki
mą buvo keletas naujų sąnarių, 
šita apigarda yra sena ir gerai 
atsigulėjusi dirva ;*reikia tik gero 
arklo. 9

33 kuopa So. Chicagoje yra to
liausiai nuo vidurmtesčio ir apie 
ją daug negirdėjome, bet visgi ži
nome, jog ikišiolei laikosi gana 
gerai. “Lietuvoj” buvo klaidin
gai paduota, kad Chicagoje yra 
tik 3 T. M. D. kuopos.

. Korespondentas.
* 4 ■ ='-•

kolektuoti. 
ėmė kelti 
jo “khi- 

kam “mo
jis atstatė 

miinyškas, o priėmė šeip merginas, 
kas parpijonams-atžagareiviams pa
sirodė panaikinimu mokyklos ir jie 
neleidžia į ją savo vaikų), kam 
vargonininką atstatė, kurs “vi
siems buvo geras”, kam kelintas

Kunigas nurodė, kad tas viskas ne 
parapijonų, bet jo dalykas ir tik 
jis gali apie tai rūpintis. Tada pa- 
raptjonai apleido susirinkimą, sa
kydami : “jeigu viską vienas 
daryti, tai kam parapijomis 
šaukei ?” Parapijonai ant 
Ambrazaičio labai įniršę ir. 
kiasi prie archivyskupo, kad jį 
prašalintų. Antanas Žiogas.

gali 
su- 

kun. 
šau-

Iš visur.
Į| Grekijos laivyne kįlo revoliu

cija. Tūli laivyno oficierai perei
tos sanvaitės serėdoj nuplaukė ant 
salos Salamis ir užėmė arsenalą. 
Grckiškiejie kariškiejie laivai stovi 
porte Keratsini. Jūreiviai tų laivų 
iki šiol dar neišreiškė, ar jie lai
kys rando, ar revoliucijonierių pu
sę. Revoliucijonieriai apsikasė ant 
salos Salamis. Su jais laikosi 
didesnė dalis torpedinių laivelių. 
Rando laivams trūksta amunicijos, 
kadangi didžiausias arsenalas yra 
revoliucijonierių rankose. 29 d. 
spalių žemės artilerija ir didiejie 
laivai pradėjo bomborduoti revo
liucijonierių užimtą arsenalą ant 
salos Salamis. Revoliucijonieriai 
su mažais laiveliais pasitraukė nuo 
šūvių po augšto kranto uždanga. 
l£uom pasibaigs revoliucija, apie 
tai per anksti dar kalbėti.

J| Laivyno revoliucija Grekijoj 
pasibaigė. Paskutinis revoliucijo- 
nierių laivas Vėlos sugrįžo į arse
nalą. Revoliucijonierių vadovas 
pabėgo ir nežinia kur dabar yra.

ĮĮ Ant elektriškojo gelžkelio nuo 
Villefranche į Bourg Madame. 
Prancūzijoj iššoko iš vėžių elek
triškas traukinys ir nupuolė į gilų 
riavą. Prie to šešios ypįtos tapo 
užmuštos, o 12 likosi sunkiai su
žeistų. . .. ’

|J Pakrančių Morokko maufus 
jau paalsino karas su Išpanija: 
maurai Penon de la Gomera jau 
pradėjo tarybas su Išpąnijos ka- 
riumenės viršininku if'^'iiori pasi
duoti.

)| Vario ir anglių kasyklų darbi
ninkai Eislebene, Vokietijoj, pa
kėlė streiką už tai, kad kasyklų 
savininkai prašalino nuo darbo 45 
darbininkus už prigulėjimą prie so- 
cijalistų partijos.

|J Italijoj, mieste Genuoj ant 
kranto užplauk? didelė jūrių vilnis 
ir daug nuostolių pridirbo. Su
griovė daug namų, medžius išvar
tė. Daug ypatų tapo užmuštų.

Į| Belgijoj, miestelyj Boom, ne
toli Antverpeno* apsireiškė chole
ra: čia nuo tos ligos pasimirė de
šimtis ypatų.

H Japohiškoji kariumenė galuti
nai išvaikė Kereos revolitičijonie- 
rius, tik kasžis, ar jie. vėl kur ne
susirinks.

J| Valijdj, anglių kasyklose 
Glamorgaushire atsitiko, expliozija, 
kurios mažiausiai 25 darbininkai 
tapo užmušti. - v 
. : = - dit- e -i“? .»•

PAJIEŠKOJIMAI DYKAI.
Už dyką patalpiname pajieško- 

giminių, draugų, ar pažį- 
tik vieną sykį ant metų 
kurie turi užsimokėję iš 

$2.00 prenumeratos už

jimus 
štamų 
tiems, 
augšto 
“Lietuvą”. Už kitus visus sykius
turi užsimokėti po 50c. Už pajies- 
kojimus merginų ar vyrų apsive
dimui, partnerių, tarnų, pagelbi- 
ninkų, ar kitokius apgarsinimus 
turi mokėti kiekvienas ir už kiek
vieną sykį, nepaisant ant įmokėtos 
prenumeratos už laikraštį.

Kainos paieškosimų — 50C. ui 
kiekvieną sykį, jei pajieškojimas 
neužima laikraštyje daugiau vietos 
kaip i colį. Pajješkojimai už
imanti daugiau vietos kaip vieną 
colį apmokami pa 40c. už kiek
vieną colį, kiekvieną sykį. •

A. Olssemskis,
“Lietuvos” Išleist o jas.

LABAI GRAŽUS!!
Linksma* vakaras tiem* kurie at- 

silankįs Į musų šeštą Rudeninio Ru> 
do Lapo Balių, parengtą Lietuviškų 
Klerkų Sąjungos. Balius atsibus se
re** oje. vakare, 10 d. lapkričio (No- 
V'.mber), 1909 m.. Freiheit Turner 
salėje, 3417 Halsted st, Chicago. Pra
sidės 7:30 vakare. Salė aUidarįs 7 
valandą. Įžanga 2&t?. Atminkime, 
kad labai trumpas laikas musų pasl- 
linksmimul, nes tuojaus užstos Ad
ventai. Todėl dabar mes širdingai 
visus užprašome, kaip jaunus vaiki
nus ir merginas, teip senu* ir val
kus, pamatyt musų labai juokingą ir 
linksmą balių. Bus daug juokų ir 
visokių štukų iš to rudo lapo. Pra
šom atvažiuoti ir persitikrinti. Vi
sus apsilankiusius labai prašei pri
imsime. Prie geros muzykės balius 
trauksis Iki 1 valandai nakties.

Komitetai.

Pajieškau savo brolio Petro 
tauto Ir Jono Armono, Kauno 
Raseinių pav., Kaltinienų parapijos. 
Jis pats ar kas kitas malonės duoti 
žinių adresu:

Ona Milikauskienė 
3213 So Morgan st., Chicago, III.

savo draugų 
3 dienų lie- 
nuo manęs

Milwauke«

APGARSINIMAI
AIŠKI-TEISYBE.

čia gali būti tiktai teisybė. Mes 
per metų-metųs aiškinome, jog vi
sokiose gromnHejikno organų ligo
se Tr i nerio Ąipjerįfoniškasis Kar
taus Vyno EHstiras yra tikriausiu 
vaistu. Tas (buvo aiški teisybė. 
Mųeų žmonės per tiek laiko galėjo 
tą teisybę patirti ir persitikrinti 
apie pasekmes vartojamo jau per 
dvidešimts metų vaisto. Šio vai
sto pareikalavimas kasinėtas auga, 
kas yra geriausiu, paliudysimu, jog 
tas vaistas yra geras. Kada kur- 
nors šeimynoje atsitaikė kokia pil- 
valigė arba nervų nusilpnėjimas, 
kada sublogėjo kraujas ir žarnos 
perstojo veikę, Trinerio Ameriko
niškas Kartvynio Elixiras buvo 
greita pagelba. suteikėju apetito, 
sutvirtintoju nėrvų ir išvarytoju 
kraujo. Aptiekoee. Jos. Triner. 
’333 “ 1339 Ashland a ve 
Jiicago, 111.

■ ■

KEPURINIS BALIUS ANT 
“NORTH SIDE”.

šv. Mykolo Ark. Draugija kviečia 
vj*u* atsilankyti ant kepurinio ba- 

, nedėlioj, 14 d. lapkričio (Nov.), 
m. “Atlas” svetainėj, 32—34

’ Maus,
1909 ■■
Emma st., netoli kampo Milwaukee 
avė. ir Noble st Prasidės 3 vai. 
po pietų. Bus labai linksmas balius, 
nes bus gera muzika, gardus gėry- 
mai ir užkandžiai ir merginos ir mo
ters bus labai puikiai apsirengę.

tv. Mptc. Ark. Dr-jot Komitetas.

PIRMAS METINIS BALIUS!
Dainos, dekliamacijos, monologas ir 

teatras “Nepasisekė Marytei“, paren
gė Lietuvių Jaunikaičių Dainos My
lėtojų Draugija. Tas viskas Jius 
laikoma subatoj, 20 d. lapkričio (No- 
vember), Wlckera Park Hali, 2046 
North avė. gatvė, 7 vai. vakare. Įėji
mas 25c. porai. Mes, jaunikaičiai, 
nuoširdžiai meldžiamo brolius Ir se
seles lietuvius k uoskaltl i ogiausiai at
silankyti, nes tai bus labai puikus 
vakaras, teip puikus, jog toki labai 
retai Cbicagoj pasitaiko. Visi turite 
atminti, jog Jaunikaičių Draugija 
stengsis savo brolius Ir seseles užga
nėdinti ir palinksminti. Bus pui
kiausia mtuykė fr maloniausios dai
nos, teatras ir monologas labai juo
kingi, dekliamacijas dokliamuos jau
nos mergaitės, kurių malonus žodžiai 
pasiliks lajai ilgai kiekvieno brolio 
ir seselės atmintyje.

Širdingai utviečia Komitetai. 
Gatvc/cariai toki daveža pas sale: 
Nuo Bridgeporto —‘.Halsted et Ir 

Milwaukee ava; nuo IStoe toki pa- 
a; nuo Westsidės — IStais ir Blue 

and ava iki Ashland ava, potam 
reikia paimti transferų ir važiuoti Iki 
Milvraukee ava., Milvraukės karai da- 
veža pas salę. Ir Western avė. gali
ma važiuoti iki Mllwaukee ava Nuo 
Orand Works reikia imti 12tos gat
vės karai ir važiuoti iki Ashland 1 
avė., potam Milvraukee avė. daveža 
pas salę. .Nuo Northsidės reikia imti 
North ava kari, tai jie daveža tie
siog pas salę; galima ir Ashland avė 
karais važiuoti iki Milvraukee avė., , 
o tie daveža pas salę.

Tėmykite. Atvažiavus Milvraukee 
karais iš visą kraštų Chicagos, rel- j 
Via išlipti ant North avė. .ir paeiti 1 
iž elevatcrlo tiesiog ( salę. Kiek- 1 
ienas greitai. pamatĮs, nes labai di- 
3’ė salo. v ■

Aš Jonulis pajieškau 
Jonų Janušauskų, kuris 
pos (July) prasišalino 
palikdamas savo drapanas ir nežinia 
kur dingo. Dabar aš noriu važiuoti 
Į kitų miestų. Ui man su jo dra
panomis yra neparankumas, nes ne
žinau kur jas padėti. Jis paeina iš 
Kauno gub., Panevėžio pavieto, tipe
nu valsčiaus, Olaudletių sodžiaus. Jis 
pats ar kas kitas meldžiu man duoti 
žinių sekančiu adresu:

J. Janulis
W. Broad sC Burlington, N. J.

Pajieškau savo pusbrolio Bron. Da- 
raškau* Paeina iš šidlavoa parap. 
Pirmiaus gyveno Chicago. III., o da
bar nežinau kur. Teipgi pajieškau 
savo draugo Petro Stonio, Lludavėnų 
parp., Pakuprių folvarko. Abu Kau
no gub., Raseinių pav. Jie patys ar 
kas kitas malonės duoti žinių adresu: 

W. Domovicty
52 River st, Rumford Falls, Me.

Vincento
Rudžio ir

Mitiejaus

. užaii^^.;- 
komi®® *- < 
Stor^ĮM, f 

Chicago/ m

Pajieškau savo dėdės 
Frankonio, draugo Kas. 
pusbrolių Ciprijono ir 
Prankonių. Jie visi gyveno ryti
niuose šteituose, Oonnecticuit ir Mas- 
sachusets. Vincas Frankonis gyveno 
Brooklyne, N. Y., apie 4 metai. Pa
eina iš Tretorišklo sodžiau*, Žaslių 
parap., Vilniaus gub Jie patys ar 
kas kitas malonės duoti šlaių adresu: 

Ant Golubicka*
1427 Harrleon st, Cbicago, III.

An-

Namini Mokykla. J 1 \ 1
Gramatika angMkoi kalbos moM *ą 

tls be mokytojo (apdaryta).. \ W *■
Vaiką Draugai arba kaip mokyti l M

skaityti ir rašyti be mokytojo.; 154
Nantas Budas mokytis rašyti be j®

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

mokytojo (apdaryta) ................... 35c. 11
Pinigus siųskite ]>er Muney Order 

šiuo adresu: j
P. MIKOLAINIS, B

Bos 62, New York City. MKr
Kaip tamista mielini apie 

šitą? V J
Esu priverstas tą visiems pranešti, 

kad yra nuleista prekė ant labai dal- ’ I
lių rašomų popierų, visaip margintų, J
su dailioms kvietkoms ir visokiais/j 
apskaitymais. Aš jų turiu 46 gatun- ■ 
kus Ik šiol pardavinėjau po 35c. 
tuziną su konvertais. O dabar ant 
trumpo laiko paskyriau ’ftparduoti į
20.000 tuzinų ĮK> 25c. tuz.. su pri-j ;||||
siuntimu Siųsdami paėto ženklelius HA
po 1c. 2c ir 5c. parašykit, kas esat?' 
ar katalikas, ar tautietis, ar Korija^ 
lietas, ar maksimalistas ar kas kl-, H 
tas; teipgi — ar jaunikis ar zenotas, 
kur turi pačią, čia ar Lietuvoj. To- 
kiu budu aš žinosiu, kokias tau ;>o- 
pi?ras parinkti. WKMBs^Mmr

M. A. Ignotas
1028 S. 2nd sL, Philadelphia, Pą.

Pajieškau savo švogerio Jono 
glfcklo, paeinančio iš Kauno gub., 
Telšių pav., Varnių pav.. Važiukių 
sodž. 
rikų. __ 
Darijaus Urnežiaus Ir jo sunaus, Kau
no gub., Raseinių pav. Penki metai 
atgal jis gyveno Spring Valley, III. 
Jie patys ar kas kitas malonės duoti 
žinių adresu:

8. E. Kolesinskis 
8t. Bonaventur Semlnary, St 

venture. N. T.

Jis neseniai pribuvo ( Ame- 
Telpci pajieškau savo dėdės

Visai Dovanai.
Duodame dovana, puikiausi* daktaJ 

rižk* knygą, vertės vieno dolierio, 
tiems, kurie pas mus užsirako nors 
vieną iš šių laikraščių, metui laiko: į 
“Lietuvą” — 2 do!.. "Vienybę Lietuv- S 
ninku” — 2 dol.. “Kataliką" — 1 fl 
dol., "KeleivĮ” — >1.50, “Darbininkų gi 
Viltį” — 81.50. Norėdami daugiais tl 
žinot apie knygą, prašykite jos ka- i 
taliogo. Siųskite gromatas ir pinigus 
šiuo adresu:

. M. PaltanavičU
15 Mlllbury sL Worcester, Mas*

FABMOS! FARMOS!
Plrsite Farmaa Didžiauaioje Ame

rikos Lietuvių Fermerių kolonijoj, J 
kurioje gyvena jau daugelis lietuvių, 
žemė lygi ir gera, ne akmenuota ir 
ne balo* Puikiausia vieta žmogui, 
jieškančiam geros ir nebrangios ša> 
mės. c-“ ~
ksstimis; reikia įmokėti mai 
o kitą galima išmokėti per 
matų, žemė derlinga, auga 
javai r kviečtel, rugiai, vasarojai, bul
vė* ir kiti. Yra žemės pagal upes ir 
oteru* su tokiais-pat laukais kaip 
ir Llstuojc. todėl męs Ir vadiname 
tą žemę Naująja Lietuva. Ji guli 
vakarinėje dalyje Michigano valsti
jos, nepertoli nuo Chicagos, šalę r** 
vietinio miestelio Maniatea, Mlch. 
žemė parsiduoda dabar po |8.00 aką* 
i 1 ir brangiau. Norėdami daugiau 

Tu- dasižinoti ar aiižiurėti tas žemes,* at 
mk- važiuokite ar susinešklte su manim, 

gyvenančių ant tų žemių, šiuo sdrenu^
I Antan Kieats, 

ięb Pcacock, Mlch, Lake Oa. i

Bona-

Pajieškau sau apslvedlmul mergi
nos, dailios, lietuvaitės, ne senesnės 
kaip 23 metų. Aš esmių 5 pėdų ir 
11 colių augščio ir 27 metų amžiaus. 
Norint su manim sueit ( pažinti, mer
ginos malonėkite atsišaukti ant ad
reso:

. Anton Rimkunas
IL Harvray R.F.D.2., Moorestown,N.J.

Pajieškau draugo Walter Paneli. 
Jis gyvenęs Bostone, 8t Francisco, 
Montgomery. Texas; dabar jis yra 
Cbicagoj. Turiu svarbų reikalų. Jis 
pats ar kas kitas malonės duoti žinių 
adresu:

*• Teddy Machznes 
Cedar st.,

Puikiausia vieta žmogui. 

Galima’ gauti lengvomis itao-

MM

Aš

Indiana Harbor, Ind.

Juknevičius pajieškau
I H Jono I m braso, paei

nančio iš .Kauno gub., Vilkmergės 
pav., Kurklių parap., o dabar jo žmo
na gyvena Žemaitkiemio parap. *T_ 
rlu svarbų reikalų, meldžiu atsišauk
ti adresu:

Juozapas Juknevičius ., 
Box 71, PamesdalK M4eh

. „f. ■- f-

Juozapa* 
pusbrolio



murinti namai,

Knygų Katal togas

PIRMA LIETUVIŠKA RANKA AMERIKOJE
CHICAGO, ILL3252 SOUTH HALSTED STREET, Kampas 33JI0S,

A. OLSZEVVSKIS, Savininkas

Puslapi ų 216.Chicago,

PABAIGTUVAS3252 SOUTH HALSTED ST. CHICAGO, ILLsvel

mu’
Kaina

81500. telpa daug eilių tinkamų dekttamacL

10c.
3252

Sveikata

Kaina 9'500.

130.71.
>3000.

6 pa- 
27 
•7000.

Na-400 Dvi Krilonl | Tolimų 1 
rę. Sutaisė S. Matutaitis. Labai 
geldų* It talttdtaga* aprašymas U

EI LAN IS IR PROZA. 1 
Račkauckas (K. Vairai)

cago, III. 1895, pusi. 205. .. 
Tai pats drūtai apdarytai.

No. 397 Kapios kančios. Eilė*. Pa 
rašė Ldepuka*. Chicago, ilk 1909, pu* 
lapių 28.................................................1Oo

No. 907 Kaip žmonės su ponais ko
vojo? Sodiečių sukilimai Ispanijoj* 
XV amžiuje, Anglijoj XVI amžiuje. 
Parašė A. J—tto. Chicago, Iii. 1908, 
puaL 34. ...............................*........... to*

No. 436 Revoliuc’J'sa dainos. Suran
kiotos iš visur 24 d-dnoa naujos ga
dynės iš rovoliujijos atbalsių. Chica
go. m. 1908. pusi. 30.......... .... 15c

namas, 2 pa
botas 32x147 
Kaina 32300.

randa 
•1750.

No. 124 Robinzonas Kruziu*. Graši 
morališka pasaka Antra pataisyta lai
da. Chicago. III. 1903. pusi. 83. ... 25c

No. 925 Moteris ir jos vieta žmoni
joje. Paraše J. Laukis, Bita knygele 
aiškina moterų klaueljų, todėl yra 
akyva perskaityti moterims ir vy
rams. Kalbėtojai joje atras sau daug 
medžiagos. Chicago, III. 1908, pusi. 47. 
Kaina. ................................................. 150

galima 
ukėsu. 

sutaisė

VII-
10c.

No. 1329 žodynas. Tu pats kai* 
No. 1328, tik pilnai apdarytu bran
gia. gražia moroko skūra, (čia audimo 
nėra u* btakio.) ............................87X0

52) 8 ruimų mūrinis 
gyvenimai Kampinis, 
pėdu, arti Halsted st

No. 480 Biologija arba mokslu apl* 
gyvus daiktus. Pagal profesorių Nua- 
baumų sutaisė Bernas. Mokslu, ko- 
kiu budu radosi gyvi sutvėrimai ant 
musų tesite, kaip jie vystėsi, pradė
jus nuo natų vabalėlių, iki (teėjo lig 
paukščių, žvėrių ir peties žmogaus. 
Su paveikslėliais. Chicago, III. 1901, 
pusi. 147................> «... .... ...<Wf

ŠITA B ANKA taipgi parsamdo žmonėms skryneles (Boxes) pasidčjimui pinigų už 
metams, šios skrynelės taip yra apsaugotos, kad prie jų nė ugnis nė vagis negali prilįsti

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

. 75 c 
•1X0

No. 103 Pasaka apie Adomų Ir J lo
vų. Priedu prie sulygiramoslos my- 
thoiogljos. Parašė Paul Lafargue, pa
gal vokiškų vertimų lietuviškai sutai
sė P. Miškinta. Chicago, III. 1908, pn» 
Irpiy 31. ...............................................10c

No. 1328 žodynu lietuviškal-angliė- 
ko* Ir angliška, lietuviško* kalbų (abi 
dalys — I ir F, ty. No. 1326 ir No. 
1327) vienoje knygoje. Yra tai reika
lingiausia knyga norintiems gerai po- 
tinti angliškų kalbų. Formatu ir ap
darai tokie pat kaip No. 1327. 86X0

į, Teippat ir draugijos, kurios moki 
i savo pinigus savo iždininkui, nerei

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

No. 678 Lietuvių Pratlvtal Mažoje 
Azijoj* nuo senovės Iki jie pateko po 
valdžia Persų. Parašė Lietuvos My
lėtojas (Dr. J. Šliupu). Knyga turi 
383 puslapius ir 4 dideles mapu, po- 
rodančiu jletąa, kur senovėj*. gyvo-

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

Pusi.
15c.

Ne. 442 Svajų* arba vaizdu sieki
me augėtybė*. Tragedija-poėma. Pm 
kiltose aktuose. Parašė Jonu Visk ož
ka. Yra fantastiška* piešinėlis, para
šytu sceniškoje formoje. Chicago, UL 
1907. pusi. 135....................   40c

dimo 
koje.

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

Iš • LhkuVH Tautos’ 
Pusi. 17. |Kų|M ..........

No. 569 Svieto pabaiga. Iš rusiško 
vertė Pr. Siūlelis. Ku nori atslžino 
ti, kada bus svieto pabaiga, tegul per
skaito šių knygelę. Chicago, Iii. 1902, 
pusi. 31............................... 10c

1539 TABAKAS. Kaip jis žmo
nėms kenkia, r _ * 
daugelį iš gyvenimo patyrimų. Pa
rašė K_ Stiklelis. Boston, Mass. Pusi. 
63. Kaina ..................................... 20c.

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

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

No. 1135 Hyglena arba mokslas apie 
užlaikymų sveikatos. Pagal Bernesų. 
D-rą Noll ir kitus sutaisė Šernas. Ka* 
jų su atyda perskaitys, pataikys , ap
sisaugoti nuo visokių Ilgų, užlaikyti 
čielybėje savo sveikatų, pailginti sa
vo amžių ir užauginti sveikus ir tvir
tus savo vaikus. Chicago, III. 1897, 
pust 132. ......................................  35o

No. 1157 Koks privalo fcutl valkų 
auklėjimas? Rankios rašte, parašytų 
D-ro J. Šliupo. Chicago, Ilk 1908, pus
lapių 91................................................. 25c

ai 17 
gražios 
parašė 
PuaL 4

No. 1140 Išsivystymas vaisiaus gy
vūnų. P.-.rašė Dr. J. Kulia. Su dau
geliu paveikslėlių iš embrioliogljc*. 
Chicago, m. 1907, pusi. 21. .... 10c

No. 946 Priedelis prie lietuviško 
klausim*. Raštelis gvildenantis lietu
vystės reikalus po valdžia Rusijos ir 
po įtekme lenkystės. Chicago, 01. 
1905, pusi. 38........................................100

ŠITA BANKA taipgi priima užčėdyjimui pinigus nuo mažiausios iki didžiausios sumos 
ir moka depozi toriams 3% metams.

4 ruimų maniais "Cottag*".
25x56. Kaina .............. 31250.

PAPARSIO ŽIEDAS, ir kitos 
apysakos. Lietuvių kai be n 

A. Antenov. Boston. Masu
7. Kaina

23) Mūrinis namas. 6 kambarini, 
nrti musų bankos. Kaina

Kieti 
1902, 
•2X0 
•1.71

105) 3 lubų mūrinis namas, 
gyvenimai po 4-ruimus. Lotas 
125. Kaina .............................

No. 210 Dėdė atvažiavo. Komedija 
viename akte. Pagal lenkiškų sutai
sė B. B—a ir M. P—to. Chicago, I1L 
pusi. 62. ....................................20*

No. 381 Gyvybė (kantatas) ir kitos 
trumpos poemos Pr.rašė Jonas Vls- 
koėks Telpa «ta teita: Gyvybė, 15- 
tvlrkėUa, Vyliu. 3 •ooetak Proverbal 
Ir Jautimai. Chicago, UL 1907, pus
lapių 41. .............................................. 15c

kaip 
stijų 
mus, 
nandoah. Pa./ 57) Labai gražus murinto namelis, 

aukštas ponamte Ir v tokai. Užpa
kalyje staldas. Lotas 27%xl27i4 pė
das. Kaina ..........  32000.

24) 3 lubų murini* namas. Pul
kus. Lotas 48x125, vienas lotas me
džiais apsodintas, užpakalyj puikus 
staldai. Taxai 348, vanduo. 314 
Randa 3600 į metus. Kaina.. 36000.

N0,257 Kun. Gramulos raštinyčl*. 
je. Komedija viename akte. Parašė 
kun. Fr. Hudor. Grašiai parašyta ko
medija, tinkanti perbtatymut. Chica
go, Ilk 1906. pusi. 14. .i............16c

9) 2 lubų mūrinis namas. Storas 
ir 3 pagyvenimai po 4 ruimus. Lo
tas, 26x82. Tarai 343.79, vanduo 
312.34. Randa 3324 į metu*. KaL

PADBJIMAS. Kai-ku- 
. iš dabartinio darbi- 

Parašė A. Antonov. 
k Kaina 15c.

a"5 MALDOS GALYB&. Istoriškas 
piešiny* IV šimtmečio krikščionybės. 
Lietuvių kai be n vertė P. B. Chicago, 
III. Pusi. 74. ųalnz..........Vi.. 25c.

*1648 VAIKŲ AVAIG8DUT4. Ant
roji dalis. Knygelė antrajam ir tre
čiajam mokyklos skyriui ir vaikams, 
mokantiems skaityti, 
kytojas P. Bendorius. 
Itais.

No. 225 Geriau* vėliaus, negu nie
kšo. Komedija viename akte. Pagal 
lenkiškų sutaisė K. B—a ir M. P—is. 
Chicago. III. 1902. pusi. 48................16c

125) 2 lubų mūrinis namas. 4 pa
gyvenimai po 4 ruimus. Lotas 26x 
125. Randa 3432. Kaina .... 33500.

No. 114 Ponas Ir berną*. Apysakė
lė L Tolstojau* iš gyvenimo masko 
lių kaimiečių, žingeidi norintiems su
sipažinti su buviu ir sulytoms masko
lių kaimiečių gyvenimo; ji - verčia 
skaitytojų drauge Jausti su vargo pri
slėgtais žmonėmis. Chicago. UL 1004. 
puri. 00..................................................15c

No. 471 Akyvi apsireiškimai sviete, 
j kuriu** žmonės mioist žiuri, bet jų 
gerai nesupranta. Su 7 paveikslėliata. 
Labai naudinga knygelė tiems kurto 
nori sužinoti, iš ko darosi žaibai, 
griausmui, lietus ir sniegas. Km yri 
debesiai, ant ko jie laikosi ir tu Chi
cago, BĮ. 1394, pusi. 79................., 25c

673 KAIP JAPOSrO) G7VENA DA
BAR. Parašė Dfedė.I Vilnius. Pusi. 
48.- Kaina .......... . l*-

No. 861 Dr. 4. Basanavičius. Lenkai 
Lietuvoj*, iš rusų kalbos vertė V. 
Gintautas. Nurodymai, kaip lenkiška 
kalba sunaikino ir sudemoralizavo 
Uetuvų ir kaip ji kenkia lietuvystei 
sulyg šiai dienai. Chicago, Iii. 1903,

No. 1209 Angliškos Kalbo* Vadovė
lis tiems, kurie nori trumpu laiku pra
mokti angliškai susikalbėti kasdieni
niuose reikaluose. Sutaisė J. Laukis. 
Antra pataisyta laida. Chicago, III. 
1908, pusi. 90................................... 25c

No. 1176 Pamatas Visokiai Refor
mai. Vadovas sveikatai, turtui ir lai* 
vei. Populiariškas raštas apie klausi
mų valgytos. Parašė Otto Carųu* 
Su raštininko leidimu vertė J. Laukis 
Knyputė nurodo, kad mėsa ir kai-ku< 
rie kiti, teip pavadinti dilginanti vat 
gial yra netinkančiais žmonėms mais
tais. Chicago, III. 1907, pusi. 113. 30*

51) 2 lubų murinto namas. Krau
tuvė su 4 ruimais ir 2 pagyvenimai 
po 4 ruimas. Staldas.

Kaip aprokavltnas kiekvienam pa
rodys. kiekvienas iš viri paminėtų 
namų trumpame laike apsimokėk, 
apart viri paminėtų turime daug 
kitų gerų namų.. Teipgi turime kelis 
lotus labai pigiai. •

Platesntom ži arfom kreipkitės į 
bankų.

No. 1408 L let aviškas 8ai>ninykan. 
surinktas iš daugelio svetimu sapnį- 
nykų ir sutaisytas pagal tikrų persiš
kai - egiptiškų sapninykų, su aprašy
mu planetų atspėjimo ateities. Ge
riausiai išguldo visokius sapnus, ko
kie tik žjšogui prtotoapnuoti gali Chi-

934 MUSŲ 
rie aiškinimai 
ninku padėjimo... 1 - ------
Boston, Mass. Pusi. 49.

angliško žodžio kabėse yra pridėta 
tarmė, kaip žodžius angliškai tarti, 
teipgi kiekvienas žodis paženklintas 
knrsyvoms Utaroms prie kokio gra
matikos skyriaus jis priguli. Knygos 
formatas 6x9 colius. Gražiais drūtais 
apdarais, nugara ir kampai drūtos, 
gražios moroko skures, šonai audimu 
ant nugaros parašas aukso litaroma, 
lapų kraštai marmurnotl. ............ 84X0
Ta pati knyjra popieio* apdar. 88XB

No. 658 Isterija Chicago* Lietuvių, 
jų parapijų ir kun. Kraučuno prova su 
laikraščiu “Lietuva", buvusi balan
džio mėnesyj* 1899 m. čia teip a ap
rašymas: kiek lietuvių yra Chicago- 
je. kiek Ifotuviikų draugysčių, su ko
kiais vardai* Ir siektais; chronolo
giška peržvalga Chicago* lietuvių dar
bų nuo pat čta jų atsiradimo iki pa
baigai 1960 metų; istorija jų perapi- 

a- nMMra V..K VranAnnn an .i*.

No. 1515 Naujas pilnas Orakulas 
arba knyga burtų, monų ir visokių pa
slapčių ir praktiška C. C. St. Germain 
Delnažtnystė, sn paveikslėliais. Su
rinko ir išguldė i* svetimų kalbų J. 
Laukis. Yra tai didžiausia ir praktiš
kiausia mos*: knyga, burtų Ir delną- 
ilnystėt mokslo. Formatas 6x9 co
lius, ant viriam apdarų koforiuotM 
paveikslas burtininko ruimo. Chica
go, IIL1994, pusi. 412. ...................82X0
Apdaruoee....................................... 83.00

68) 6 ruimų mūrinis “Cottage”. Lo
tas 27%xl27%. Tasai 818, vanduo 
35.16, randa.. 3262 į metus. Kul
ną .................................................. 33209.

I1L Pusi. 432. Kaina . 
Drūtais audimo apdarais

No. 597 žvėrys Ir žmogus. Pagal 
Schmeblj sutaisė Bernas. Mokate* 
apt* subudavojimų kūno visokių žvė
rių, paukščių, sųnarkojų, žarnapilvių 
ir žmogaus. Kiekvienas žvėris arba 
gyvis aprašytas kas sau su visomis jo 
ypatybėmis ir kokių gyvūnų giminę 
jis tveria. Su paveikslėliais. Chica
go, IU. 1906, pusi. 313...................81X0
Ąprtoryta .... •••• ...... 81X5

No. 606 Airija. Lapai iš istorijo* 
Airijos. Parašė A. Janulaitis. Chica
go, 11L 1908. pusL 53. .... .... 15c

No. 970 Tautiškos Politikos Knygy
nėli*. Telpa čia Rusijos policijos vieš
patavimas. persekiojimą* ypatos lais
vės, draugijų ir susirinkimų, laisvės 
žodžio ir sųžinės, ir kame išganymas. 
Chicago, III. 1907, pusi. 47.............1P*

No. 1102 Auginimas ir maitinimas 
mažų kūdikių. Parašė Dr. J. Kulia. 
Chicago, m. 1907, pust 28. '.... 10c

SVEIKATA IR 
lavinimas ir lš- 
kuuo kultūroje. 
Su 19 paveikslė- 
Pusl. 31. Kai-

Kn-vivuų jaunų vaikinų ir merginų ir 
lė, kaip turtinga prekėje sūnūs epai 
Telpa čia sekanti apsakymai: L šun
takiais, X. Viesulą. 3. Motiejus Dalia. 
4. Laisvės šventė. 5. Juras, 6. Redak- 
mokins žmogiško* . doro*. Chicagdk 
Ui- lt73, 1 ž*L 2*. .............................io*

No. 295 Ptotro Caruao. Vieno veik
smo drama. Parašė R. Bracco. Verti 
K. Puida. Velkamu vieta — Neapolis, 
šių laikų atsitikimas. Chicago, I1L 
1908. pusi. 33............... 10*

No. 331 žili galvon — velnią* vuo- 
d*g*n. Komedija viename akt*. P*- 
gai lenkiškų sutaisė M. P—to. Chi
cago. UI. 1908, pusi. 3L.................. 10*

klek joje yra tngllų, geležies, 
druskos ir kitų gėrybių; kiek 
ežerų, upių, jų vardai, plotis, 
kokie kuriuose vandenys: au

tuvą**. Chicago, UL 1991, pusi. 580. 
Kaina. ................................  .... 31-00
Apdarytų.........................................81X0

No. 722 Trumpa senobė* Istorija. 
Pagal praf. R. Vlpper vertė to rusų 
kalbos D. Bu paveikslais senoviškų 
iiekarių ir 5-iais spalvuotais žetnlar 
piato (mapomis). Yra tai tikriausi* 
svieto istorija nuo seniausių laikų, 
daug metų prieš Kristaus gimimų iki 
nupuolimo Rymo viešpatystė*. Cbic*. 
gb, IU. 1904, pusi. 305...................31.06
Drūtuose apdaruose. .... .... 81X5

23) 3 lubų mūras, 3 pagyvenimai 
po 6 ruimus su maudyklom, už pa k a- 

j murinto "Cottage”. 
Takai 349. Randa 684 į metus. Pui
ku* namas. Kaina c...'......... 35700.

No. 657 Istorija Suvienytų Valstijų 
šiaurinės Amerikoj nuo atradimo ir 
dar prieš atradimų Amerikos iki 1896 
m. Aprašo, kaip Kolumbas atrado 
Amerlkų, kokie čia tada žmonės gy
veno. kokie tmonta pirmiausiai U 
Europos pradėjo plaukti į Amerlkų. 
kokio* karts buvo, ui kų kariavo ir 
kokiuose metuose; klek buvo prezi
dentų, kokie ir kiek kurte gero šiai 
šaliai padarė. Prie galo knygos telpa 
Suvienytų Valstijų Konstitucija, kuri 
yra reikalingiausia žinoti kiekvienam 
žmogui, gyvenančiam šioje šalyje. 
Chicago. UL 18M. pusi. 364. .... 81X0

Ta pati audimo apdaruose, aukso 
Utaroe ant nugaros ir šono. .... 81X5

953 REVOLIUCIJA. Jos prasmė, 
priežastys Ir pamatas. Parašė J. 
Baltrušaitis. Plymouth, Pa. Pusi. 
44. Kaina ..................................... 19c.

Dviveiksmė 
Komedija. Parašė J. Konenlovskl. 
Iš lenkų kalbos vertė Adolpes Vėgė
lė. Vilnius. Puri. 49. Kaina 30c.

30) 3 lubų mūrinis namas. 24%x 
80. Storas Ir 4 pagyvenimai su mau
dyklom. Lotas 25x125. Randa 3840 
į metus. Kaina , .‘7:. j. .*... 36500.

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

1630 DOVAN’ŠLŽ. Skaitymo ir ra
šymo mokslas. Elementorius ir pir
moji knygelė, sutaisė Ksav. Vana
gėlis. Su daugeliu paveikslėlių. Kie
tu aptaisu. Labai tinkama lietuvių 
mokykloms. Vilnius. Pusi. 138. 
Kaina .................   50c.

, . ,to, 185 2r.'ogus nepuuškis. Vertė iš
švMiako A*ri». uauji graži apyuaaė- 

-J J «eū- *u varginga mergina ir laimus
-ę gisu gyveno uz kilus, apsivedusius su

Naujausios Knygas. Gaiinamos
“LIETUVOS” Knygyno Šios:

117) 3 lubų 
gyvenimai po 
klom. Puikus 
metus. Kaina

No. 1300 Rankvedys angliško* kal
bos. Pagal Olleodovfų, Harvey, Maz
geli ir kitus surašė J. Laukte. Yra 
tai praktiškiausia knyga išsimokini
mui angliškos kalbos pačiam per sa
ve be pagalbos mokytojo. Chicago, I1L 
1906. pusi. 307 .......................... 81-25
Apdaryta. ..............................31.50

*688 MEDŽIAGA Lietuvių. Latvių, 
ir Prūsų mytolf^lJejĮ, Kazimiero Bū
gos. 2-esis Kisiavlnys. (Didelio for
mato). Iš • LhifoVM Tautos". Vil
nius.

90) 3 lubų mūrinis namM. 
25x135. Raįfy 32^,4 į metus.

104) 2 lubųtmurižis namas, 
Lotas 27%X125.
kus. Kaina .

a441*8LBKTŲ MALON’ftS arba Ma- 
juvka. Praščtokėlio Eilė* iš 1M2 m. 
Antra laida. Chicago, III. Pusi. 20. 
Kaina ................. ‘............................. 5c-

No. 1326 žodynas lletuvlškal-angliė 
ko* kalbo*. (Dalis I.) Sutaisė A. La. 
lis. čia rasi visus lietuviškus žodžius 
išguldytus angliškai. Kožnas žodis pa
ženklintas kursyvom* literoms prie 
kokio gramatikos skyriaus jis priguli. 
Knygos formatas 6x9 colius, 
audimo apdarai. Chicago, III. 
pusi. 382.........................................
Popieros tiriate............................

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

358 DAINOS VASAROS GROŽY- 
[Ų. Ir šialp-vlsoklos meiliškos, tau- 

kariškos Ir Ju*š»unos. čia 
'hieago, III.

Nuo 11 valandos ryto iki 4 valandai po pietų. 
Panedeliais:

Nx100 Paaaka apie kantrių Alanų, 
dukterj turku ciesoriaus Antonijaus, 
kuri per 22 metu* vaikščiodama po 
svietų, daugybę bėdų ii vargų išken
tėjo. Antra laida. Iš lenkiško vertė 
A. Olševskls. Chicago, III. 1902, pus
lapių 68.’.................................   .... 20*

1546 VADAS PRIE MOTERYS T48. 
Parašė Ant Bridis. Chicago, III. 
Pusi. 48. Kaina .........  15c.

No. 262 Mlndaugls, Ltetuvo* karo
lius. istoriškas pavaiasla* 5 se aktuo
se. Lenkiška, parašė Julius Slow*o 
k i. Liežuviškai vertė V. Kapsas (Dr. 
V. Kudirka). Chicago, III. 1900, pus- 
hpių 86................   25o

132 RYMAS. Romanas. Parašė 
Emile Zola, versta iš Fraucazų kai 
bes. Tai yra labai svarbu* ir garsus 
veikalas, parašytas vieno garsiausių 
franeuzų raščjų Emile Zola. Ta-kny
ga yra versta į visas kalbas, todčl 
yra labai svarbi. Lietuviškas verti
ma* yra lengvas ir gražus. Chicago.

- - *-** ’ 3L25.
31.50.

b80 MU81ŠKlAl,:"t’’žSI£NYJE. Juo
kingas aprašymas kėlionės į Pary
žių ir atgal. Mikalojaus ir Glapiros 
Ivanovų. Parašė N. A. I^eikin. Lie
tuvių kalbon vertė Magnus Parval- 
kieti*. ’ 
Kaina

9 valandos ryto iki 1 valandai po pietų ir
9 valandai vakare. •
su paum Olszevvskiu asmeniškai (asabiškai) pasimatyti malonės kreiptis augs 

Čiau nurodytose valandose.
GYVENANTI tolymesniuose miestuose kreipkitės prie musų laiškais adresuodami. *

25) 2 lubų mūrinis namas, 4 pagy
venimai po 4 ruimus. Lotas 3t)%x 
14/ pėdų, kampinis. Taxat 
Randa 3180 į metu*. Kaina

" 74) 2 lubų tauMl3 
gyvenimai po vrtrtmns. 
į motus. Kaina rr....

75) 9 ruimiį medinis "Cottag*”, 2 
pagyvenimai. Maudykla. Lotas 26 H 
xl25. Taxal 310, .vanduo 83, 
3264 į metus. Kaina ........

No. 1428 Vaišės Kristau* pa* p*> 
pležlų Pijų (X. ParaM Viktoras Ra
go. Antra laida. Chicago, Iii 1907. 
Kaina................ ........................ 10*

64) 9 ruimų medinis “Cottage”., 
2 pagyvenimai. Lotas 25x125. Taxai 
321. vanduo 35, randa <264 į metus. 
Kaina ...................    • 32250.

kalauja užsitikėti vien ant žmogau* 
sąžinės. Kompanijos pastato “Bond- 
sų” (parankų) ir atsako už draugijos 
turtą. Visos amerikoniškos benkoe, 
organizacijos ir draugijos, visus savo 
viršininkus pastato po bondsu. Lai
kas butų ir lietuviškoms draugijoms 
ir organizacijoms parūpint savo vir
šininkams paranką (bondą) pas at
sakančias kompanijas, o ne teip. kaip 
dabar, paranką pavienių žmonių. .-

No. 286- Pirmi žingsniai. Drama ke
turios* veikmėse. Parašė Br. Varg
šas. Drama parašyt* iš revoliucijos 
judėjimo Lietuvoj. Chicago, UL 1909, 
pusi 50......... ... .................... . .... 20*

/ Ukininkystei Žemes.
r Pasiturinčiuose Rock Island-Frisco 
Vatečivose Tezas, Okiaboma, New 
Mezico, Kanas*. Ark&nsas ir Missourt 
yra daugelis tūkstančių akrų derlin
gos gerai drėklnumth žemės, šitie 
akrai laukia TAVĘS juo* išdirbti. 
Mums linksma bus pagelbėti ener
giškam praktiškam žmogui b* skir
tumo tautybės surasti gerų vietų 
šituose valsčiuose padėjimų aprašy
mai atspausti visokiose kalbose ir 
lengvai suprantami reikalaujant bus 
pasiųsti apmokėta k rasa. Adresas:

C. B. Schmldt. Room 1100 La 
Sidle Station, Chicago, III., arba 
Room 1100 Frteco, St Loute, Mo.

I Perskaitykites šitą apgar
sinimą.

Mes norime atkreipti musų skaRy- 
i tojų atydų aut kelių svarbiausių

žmogaus gyvenimo dalykų, -rkurie 
I sprendžia apie laimę arba nelaimų
| šeimynų.

Visu pirmu, žmogaus tveikaia ir 
| gyvastis praeina kaip sapnas.
1 Turtas galt būt sunaikintas ugnies, 

gali būt atimtas vagių ir plėšikų.
Laimlngiauafa ir turtingiausia šei

myna vienoje valandoje gali nužudyti 
savo turtą, gali palikti be kąsnio 
duonos dėl mirtie* arba ligos tėvo, 
brolio, sesers, arba motinos, jeigu 
apie šituos dalykus jie nepasirūpins 
pirmiaus.

Apdraudimo kompanijos aprūpina 
reikalus kiekvieno." kuris nusipirk* 
sau apdraudimo raštų Kompanija 
negali sugrąžinti sunaikintų turtų ir
ta sveikatų, arba gyvastį, bet kiek
viename nelaimingame atsitikime ji 
išmoka apsidraudžiusiam tiek plnl- 
gų. ant kiek jis nusipirko apdrau- 

jidimo raštą.
Mokestis už apdraudimo raštų yra 

uOSiaža, ir kiekvienas žmogus, ar jis 
. <ts /ra darbininku ar biznierium, gali 

’engvai užsimokėti ir aprūpinti savo

lotus lengvais išmokėjimais. Jei nori pirkti namą ar 
mus, o męs tau surasime tą ką norėsi ir ką jiėŠkai.

A. OLSZEW8KI
Halsted sa., Chicago,

joms ir kitokių. Chicago. ID. Pusi.
83.’ Kaina ..................................... *0®-

38* GRAŽĮ DOVANBLfi LIETUVOS 
ARTOJAMS. Eilėš. Parašė K. 
kleli*. Chicago. 111. Puslapių 
Kaina

No. 1210 Aritmetika. Sutaisė 8. 
Skačkauskas. Lengvas būdas išmokti 
ska^Uuoti (rokuoti). Knyga padalyta 
į penkis skyrius. Skyrius I — Apie 
skaitlius. Skyrius II — Trupiniai 
Skyrius III — Dešimtiniai trupiniai 
Skyrius IV — Prilyginimai ir propor
cijos. Skyrius V — proporcijų prieva- 
dinta. Chicago, III- 1897, pusi. 104. 25c

433 PIRMIEJI ŽIEDAI. Eilės, 
rašė Jovaras. -Chicago. IH- 
27. Kaina .....................................

Lotas 
Kai- 

32500. 
25x72. 

Naujos mados. Pul- 
........................ 36600.

Sutaisė mo- 
Su paveikslė- 

Kietu aptaisu. Vilnius. Pusi. 
Kaina .............  35c.

Sveikute yra didžiausiu žmogaus 
turtu, nes turint sveikatų galima (gy
ti visokį kitų turtų, o be sveikatos 
ir didžiausias turtas nėra Katonus. 
Gera sveikata gali būt užlaikyta tik
tai atsakančiose sąlygose. Dideliuose 
miestuose žmonių sveikata rūpinasi 
teip vadinama Sanitariška Komisija, 
kuri prižiūri, kad viskas butų tvariai 
Datirta yra, kad nešvarumas gimdo 
visokias ligas, nuo kurių žmonės 
miršta.

Bet ir Sanitariška Komisija negali 
pagelbėti žmonėms, kurie, susikimšę 
į nešvarius kambarius, gyvena ne
paisant, kas su jų sveikata atsitiks. 
Jeigu tavo gyvenimas nėra valytas 
kasmetų, tai noro ir pigių randų mo
ki, bet išeis tau brangiau, nes užčė- 
ditus pinigus turėsi išmokėti dakta
rams ir aptiekoms. Namų savinin
kai, kurie už pigią randą pasamdo 
žmonėms kambarius, nesirūpina apie 
suteikimų sanitariškų sųlygų, (r žmo
nes tankiai gyvena teip, kad net gė
da žiūrėti, nes valyti ir taisyti sveti
mų namą niekam nemalonu.

Tie, kurie nori žmoniškai gyventi, 
sanitariškose sąlygose, paprastai per
ka sau namus, ir pasitaiso juos teip, 
kaip reikia. Tas išeina ir pigiau ir 
sveikiau. Pinigai, sykį užmokėti už 
namų paliuosuoja žmogų ant visa
dos nno mokėjimų randoe, arba, ki
taip sakant, pinigai įdėti į namus 
atgabena didesnį' nuošimtį negu su
naudoti kitonišku budu. ir yra ge
riau užtikrinti, nes pagyvenu* lis 
metus savo name dykai, gali jį vėl 
parduoti, ir gauti dar daugiau, negu 
jis kaštavo, n«s namų kainr kožną 
metą eina augštyn.

Kaip su mažais pinigais galima nu
sipirkti namų, gali persitikrinti kiek
vienas, kas ateis į musų bankų.

No. 472 Apsireiškimai atmosferoje 
arba m*t*or*i*glja. Pagal profesorių 
Vojeikov'ų sutaisė dsrnas. Aprašo, iš 
ko susitverta or* žaibai ir griaustiniai 
nuo ko atsiranda ant dangaus įvai- 
rto* šviesos ir šešėliai, ir daugybš 
tetų įvairiausių or* apsireiškimų. Pta 
Oai ir labai suprantamai paaiškinto, 
kaip galima sužinoti oro permaina* ir 
daug kitų įdomių dalykų. Kiekvie
na* aprašymas, aiškesniam suprati- 

20c. bjuI, parodytu ant pavaikalo. Noriar

|4) 2 lubų muro Ir’ medžio, 2 pa- BIŲ. 
gyvenimai po 6 ruimus, su maudy- tiško?, 
klom ir gražiai ištaisytas, užpakalyj telpa viso 20 dainų, 
nauji staldai. Taxos 330. vanduo Pusi. * 
37. randa į metus 3420. Kaina 33300

1158 KAIP NAMIE NUO DŽIOVOS 
GYDITIES. Parašė Berilno prof., 
Dr. A. Moeller, plaučių ligų speci- 
jalteta*. V*rtė P, Tvarkante, 
nius. Pusi. 30. Kaina ..........

MOKYKLA ŠOKIU
Prof. Julius S. užtikrina, kad išmo

kys šokti kiekvieną jauną ar seną. 
Išmokina vakų 6 rųšių ir taip kad 
gali drąsiai eiti šokti publikoje. Taip
gi išmokydLir kitus šoktos su 6 va
karais už 33.00. Ka* moka vaikščio
ti, tas gali ‘ išmokti ir šokti. Kas 
nori mokytis tegul ateina į Jono Pau- 
gos svetainę. 1900 Union st- kampas 
19to*. arti Halsted. Mok^T^ma kas 
ut*roiak*s« seredos ir pįtnyčios va
karais. *-

N*. 290 Akis už *k|, dantis už dan
ty, Juokai vienumo akle Perdirbta iš 
vokiško. Chicago, iii. 1907, pusi. 29. 
Kaili*. .....................    10*

56) Pulkus" 3 lubų marinis namas, 
3 pagyvenimai po 6 ruimus su mau
dykloms ir 6 ruimų gražus murinto 
namelis užpakalyj. Raidos neša 357 
į mėnesį. Kaina ..................... 35700.

Lotas 
35.44. 

33000.

6 pa
po 3 
Ran

337 M

ŠITA BANKA parduoda namus 
lotą mieste Chicago, ateik pas

_ . tiems arčiau susipažinti su oro ypa-
Pagal A. Apotova ir tybtada, verta perskaityti..- Chlcagov 

IU. 1907, pusi. 238 
Apdaryta. ...»

No. 655 Istorija abelna. Dalis L 
Nuo seniausių taikų Chlnljos — 2S00 
m. pr. Kr. iki galutiniam išdalinimui 
imperijos Aleksandro Makedoniškojo 
146 m. pr. Kr. burašė Dr. A. Bac*v> 
čia. Su paveikslais, parodančiais ty 
laikų pin-Jildas, sienas pilių, tvirto
vių; typus kunigų ir kareivių. Hiero- 
glitus Akkady rašto ir tL Chicago, DL 
1904. pusi. 498.............................. 81X0
Ta pati tvirtuos* apdaruose. ... 81X5

BANKOS VALANDOS.
Musų Banka yra atdara priėmimui, išmokėjimui, ir siuntiniui pinigų ir Sifk'orčių. kas

dien nuo 8 valandos ryto iki 9 valandai vakaro, o nedėldieniais ir šventomis dienomis nuo 9 
valandos ryto iki 9 valandai vakare.
* Olszewskis pats Bankoje būva šiose valandose:
šiokiomis dienomis: *

Nuo 8 iki 
Nuo 8 iki 
Norintieji

133) 2 lubų mūrinis namas. Storas 
ir 3 pagyvenimai po 4 
tas 25x125. Taxal 345. 
randa 3504 į metus.

139) Mūrinis namas.
4 ruimai.
25x109.
randa 3350 į metus. Kaina

153) 2 lubų mūrinis namas, 
gyvenimai. 4 po 4 rutinus, i 
ruimus. Lotas 35x148 pėdas, 
da 3500 į metus. Kaina ....

3 pa- 
6- ruimus bu maudy- 
namas. Rauda 636 į 

......... 36000.
118) 6 ruimų murinto “Gottage”. 

Lotas 25x125. Randa 8132 į metus. 
Kaina ......................................... 31200.

UKŽSYSTTg1 POPIEROS arba 
pastoti Suvienytų VaL 

Pagal naujus įstaty- 
A. Bi’ Strimaitis. Sko

pusi. 23. Kaina 25c.

No. 473 Apl* žemę ir kitu* svfetiiat 
jų buvj ir pabaigų Pagal Hellpernų, 
Falbų Ir kitus sutaisė Bernas. Aprašo, 
ka* yra žemė, iš ko ji susideda, ant 
ko laikosi ir kaip sukasi. Ku yra ua*- 
14, žvaigždės, mėnulis, planėtos, ko
metos Ir kitos retai matomos žvaigž
dė*. Su 30 utronomiškų paveikslų. 
Yra tai vienatinė knyga, iš kurios 
žmogus tikrai gali apsišviesti. Chica
go, DL 1896, pust 255. ’ ............  75*
Ta pati apdaryta.

No. 553 Paėjimas organiško svieto. 
Pagal Bitnerį sutaisė Bernas. Knyga 
didelės moksliškos vertės. Ji aprašo 
tvėrimųsi viso sutvėrimo Ir visų gam
tos sutvertų daiktų; parodo, pagal se
niausius ir giliausius žemės sluogs- 
nlus, daug milijonų metų atgal gyvo 
nusius ant žemės augmenis, vabalus, 
žvėris, paukščius ir tL Su paveikslė
liais. Chicago, III. 1905 pusi. 137. 35o

No. 921 Labdarybė pirmiaus Ir dar 
bar. Parašė P. Lafargue. Vertė M. 
N—u. Telpa čia: I. Senovės pagony 
labdarybė, II. Vyskupų ir vienuolių 
labdarybė ir IIL Buržuazų labdarybė. 
Chicago, UL 1908, pusi. 36............. 10*

ruimus. Lo- 
vanduo >9.70. 
Kaina 34500.

Groeernė in 
Staldas užpakalyj.

Taxos 317, vanduo

No. fS; fonologija arba mokslą* 
M>ie žeiK.-s tiut**. Pagal Dr. M. Ha- 
beriandį parašė Bernas. Su paveikslė
liais. Yra tai svarbiausia moksliška 
kny^a apie visas musų pasaulės šmo- 
rl< veisles. Ji parodo visų viešpatys
čių, vtey žemės kraštų ir net mažiau 
siy šalelių žmones ir jy paveikslu*. 
Aprašo jy kilmes, parvų, tikėjimų, pa
pročius, užsiėmimų ir abelnai vtekų. 
Kas nori pilnai pažinti žmoniy isto
rijų tegul perskaito šių knygų. Chi
cago. III. 1903, pusi. 667............. 82X0
Apdaryta...............................  82X0

No. 641 Geografija arba žemė* ap
rašymas. Pagal Geikie, NaikovskJ ir 
kitus sutaisė Bernas. Su paveikslė- 
’lnis. Aiškiai ir suprantamai aprašo 
c b«y žemę, jos pavidalų, didumų ir 
ę.acumų; jo* kalnus, jų vardus, augš- 
U, vulkanus, metančiai iš savęs ug- 
flj; iš kokių sluogsniy susideda žemė, 
kur ir 
aukso, 
marių, 
<yite;
rus, prtskL kartys: kokie juose gy
vena gy vunaf*ir tt. žemė aprašyta da
limis: išskaityto* visos viešpatystė*, 
karalystės, kunigaikštystės, respubli
kas ir tL Kiek kurioje žemėje yra 
gyventojų; koki* Jų tikėjimai, kalbos, 
papročiai, užsiėmimai, pramonės, iš
darbiai, ir tiesos; kokie miest?.!. oU 
kiek gyventojų, fabrikų, pramonių; 
kur kokie orai: šalčiai ar karščiai, 
lytys ar giedros; kur koks ilgis die
nos ir nakties. Knyga didelė 6x9 co
lių ant geros standžios popieros spau
dini*. Chicago, III. 1906, puri. 469. 
Kaina...............................................82X0

Ta pati apdaryta audimo apdaruose, 
parašai ant nugaros ir šono.........82X0

No. 851 Apl* turtų Išdlrblmų Pa
rašė Bebram. Vertė 8. M. VeikalM 
gvildenantis politišką ekonomijų. Ko
kiais keliate išsidirba turtai, kaip jie 
susikrauna' ir kaip atsiliepia ant gy
venimo draugijos. Chicago, UL 1900, 
PU«L 139.............................................. 35c

No. 856 Aukos Kart* Dievui. Para
šė Jonas Gražys. Ai knygelė aprašo, 
kokio* kada buvo karės, kas buvo jy 
priežasčia, klek blėdies padarė ir daro 
žmonėms ir kas į jus žmoniją stumta. 
Chicago, Iii. 1902, pusi. 40. .... ioc

1165 MOKSLAS, 
KULTŪRA. Protų 
vystymą* žmogiško 
Parašė Ant Bridis, 
lių. Chicago, DL 
Qa ••••••••••••,

121) 3 lubų murini* namas. Bto-
ras Ir 5 pagyvenimai, 2 po 5 rui
mus. su maudyklom. 3 po 4 ruir>us. 
Lotas 25x125. Randa £924 J metus. 
Kaina ................................. 87500.

122) 8 ruimų murinta “Cottage”,
2 pagyvenimai. Lotas 24x125. Kai
na ....................................  81750.

No. 1327 žodynas an,'lėkaLlietuvIė- 
ko* kribo*. (Dalia II.) Sl| taė A. La
ito. čia rasi visus angliškus žodžiu*

tomų paaiškinimą visuose apdrau- 
reikaluose gausite musų Bau- m *

69) 5 ruimų mūrinis “Cottage” Ir
Staldai, Lotas 87^X127^. Taxal 
814, vanduo 85, randa 8189 į metus. 
Kaiaa ....................................  82500.

70) 3 lubų mūrinis namas, 8 pa 
gyvenimai po 6 ruimu su maudy
klom Lotas r7Hxl27H- Taxai 847,

_ vanduo 325, randa 8600 į metu. 
32850. Kaina <»»«,««»» »* 8^300.

No. 130 Revoliucijos žmonės. Para
šė A. Nlemojevski, vertė K. Puida, 
torius, .7. Paukštis. 8. Ponas Jėsu 
Varšuvoje. Knygelė (domi kiekvienam. 
Chicago. III. 1908, pusi. 76............... 20c

No. 134 Sidabrinis kryželis arba dai
lidė iš Nazareto. Apysaka iš laikų 

JA A I — I-1 kankinimo Kristau-. Eugenijus Su.
jEL. KJkISZG WSKl Vertė J- Laukis. Chicago. Iii. 1906, » LT K X knTeeJę Vilniaus vva-

3252 S.Halsted St, '“'.‘'Si



LIETUVA

/ No. 507 Gamtos Istorija Pagal Beri 
vertė Dr. A. Bacevičia. Knyga su dau
geliu vabalų, žuvių, žmonių, medžių 
Ir akmenų paveikslėlių; trumpai, aiš
kiai ir suprantamai išaiškina gamtos 
istoriją, ypač tuos dalykui, į kuriuos 
žmonės žiuri, bet jų gerai nesupranta. 
Chicago, 111. 1903, pusi. 209.......... 50c

No. 1801 Prastais, drūtais apdarais, 
auksintais .kraštais, be apkalimo. 50c

No. 180Z 
auksintais 
briaunoms 
su kabute.

Prastais, drūtais apdarais, 
kraštais, . apkaustytoms 

pasidabruotoms blėtelėms, 
..................................... .'.... 60c

No. 508 Gamtos pajlegos Ir kaip ii 
jų naudot:*. Pagal Bitnerį sutaisė 
šernas. Svarbios moksliškos vertės 
knyga, su daugybe paveiksiu įvairių 
mašinerijų ir kitokių prietaisų Išnau
dojimui gamtos pajtegų. Chicago, 111. 
1904, pusi. 238............................................ 50c

No. 1803 
apdarais, apvaliais 
kraštai, parašai ir 
ant vieno šono. ..

Moroko skuros minkštais 
kampais, auksinti 
auksuota kv'etka 
............................81-25

No. 616 Iš kur atsirado musų nami
niai gyvuliai ir auginami augmenys? 
Pagal i^unkevičių sutaisė šernas. Su 
paveikslėliais. Chicago, III. 1901, pus
lapių 73.......................................................... 20c

No. 1804 Francuziškos slidžios ska
relės minkštais apdarais, apvaliais 
kampais, aukso kvietka, kryžius, pa
rašai ir kraštai................................. $1.50

No. 525 Kaip gyvena augmenys? 
Pagal Lunkevičlų ir kitus sutaisė šer
nas. Su paveikslėliais. Yra tai apra
šymas apie įvairius musų žemės augiv 
lūs, jų sudėjimą ir atmainas, gyvį ir 
plėtojimąsi nuo pat meuklausių pavi
dalų iki didžiausių ir tobuliausių. Chi
cago, IU. 1901, pusi. 129..........................36c

No- 1305 Apdėta baltais sloniaus 
kaulais ir celuioida, 3 sidabriniai me- 
dallkėlial kabo ant lenciūgėlių, akso
mo nugara, apkaustytos briaunos si
dabruotomis blėtelėmis, su kabe, auk
sinti kraštai. ...................................... 81.26

... ietiszki Abrozai
Litografuoti Abrozal, Vienoje Spal 

voje — Juodai ant Baltė. Plotis 22 
ilgi* 28 col.

Kaina 60c. Vlėrtam. 

Tada* Kosciuška

Kazim. Pulaskis.

Jonas Sobieskis.
Juoz. Ponlatovskla

_______Jonas Sobieski* III. Len
kijos Karalius, sumuša Turkus tie* 
Vindaboni 11 Rūgs. 1683 m?-*

No. K760 Dabartinis Popiežius Piu* 
X-*is. IZiera 18x25. .... -—. -...35c

No. K928 Anluolas sargas, gražu* 
paveikslas. Miera 22x28................ 50c

DAOIS”

No. K639

No. K653

No. K698
No. K877
No. $892

Satyros, pašaipos ir juokų 
: : mėnesinis laikraštis : tV

su juokingais pavaiksKiiais iš lietuvių 
politiškojo lauko ir musų didvyrių gy
venimo. Teipgi visokį Hnksmi pasiskai
tymai. eilės, mooclngai ir tt. Išeina 
10 pusi, formoje kaypusi su virtais. Pir
ma išeidinėjo Bostone, dabar persikėlė į 
Chicagą. PrenumeratA metams 81.00, 
pavienis num. 10c. u Adresas:

“DAGIS” PUB. CO.
812 33rd St. Sta. K Chicago, IU.

Ar nori turėti goresnį
Maresni darbą » Artuvi savo bis 
nį’ o *al uųn pradėti bJnįt Tai 
lAOkykia Knygvedyite tbook'keep- 
io*i. Relkslauk knygutę "Kili teį»*i iMsaMysN?“ prlaiųs- 
(Urnai ui g« markę peralunllmoi.

C. J. LEVE8KI8
3312 S. Nrt*t1 st., CNItABO, ILL.

Dr. E. C. Collin*

SKAITYK ŠVIESIA TEISYBE!
South Beud, Ind. 4d Liepos, 1909 
Guodotinas Daktabb!

Žinom i. pranešu, kad Tamistoe 
gyduolę*, visas jau suvartojau ir 
jaučiuosi pilnai sveikų,atsakančiai 
išgydytų nuo ligos, kuri manę ilga 
laiką vargino kaip skaudėjimas

.. i-

No. 525 Kada Ir kokiu budu svietas 
sutvertas. Parašė Prof. Dr. M. W. 
Meyer. Iš vokiečių kalbos vertė J. 
Ilgaudas. Aprašyta, kokiu budu tve
riasi dangiški kūnai ir kaip musų že
mė susitvėrė, teipgl, kokiu budu atsi
rado ant jos gyvybė. Sn paveikslais. 
Chicago, IU. 1906, pusi. 140. ...... 36c

No. 1806 Baltos celuloldos apdarai, 
vienų ornamentai kaip ant šio pa
veikslo, kitų gi graži aukso Šakelė ir 
aukso lltaroms .knygos vardas at
spaustas, su kabute, auksinti kraš
tai............ ’...................  *1.50

No. K891 Kražių akerdynė. Paveik
slas ano baisaus atsitikimo 22 d. lap
kričio 1893 m. Kražių miestelyje. Ra
seinių pav., Kauno gub. Miera 22x28. 
Kaina..... . . ................*•«...< 50c

VYRAMS TIKTAI Dr. O. C. MEINE

galvos, po krutintą, sąnarių kojose, teipat Arenų, 
pašonių ir kosėjimo bu skrepllavymai* kaipir sun- 
kaus kvėpavimo. IŠ pradžios pradėjus vartoti tas 
gyduoles, nore pasijutau drūtesnių, bet jutaust 
kaip kokią vainą savyje, tai tarbut gyduoles bu 
liga kovojo, bet kaip paskutinių suvartojau ir tai 
nors tris nedelias laukiau, bet išgydyta liga jau 
daugiau neateinaujina; kame dabar jaučiuosi 
išgelbėtas nuo ligos kankiniu, sveikas ir laimiu-

Fr. Levrandauskis 2

: N o. 1807 Baltos celuloidos apdarai, 
ant vieno šono kvietkuotas kielika*, 
su kauline kabute, afiksinti kraštai. 
Kaina...........................................................|1J»

No 8766 Oedemlnae, Didis Lietuvos 
Kunigaikštis apima Kijayoa ppl 1818 
metais, o maskdial Z puola, prieš jį 
ant kelių ir paduoda jam duoną ir 
raktus. Miera 17x24.......................... 30c

No. K820 Martin Luthsr., Miera
22x28. .......................................................... 60c

No. 899 
šeimyna.

Martin Luther su visą savo
Miera 22x28. .^. X.'. 80c

No. 527 Kada Ir kokiu budu gali 
svietas kada-nors pasibaigti. Parašė 
Prof. Dr. M. Wilh.Meyer. Iš vokiečių 
kalbos vertė J. Ilgaudaa. Knygelėje 
aprašyta svieto pabaiga. Kas nori ai- 
uiilaoti, kada ir kokiu budu gali svie
tą? prusibaigti, tegul perskaito šitą 
knygelę. Chicago, UL 1906, pusi. 135.

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

B REVI ORELIS.

Katalikiška Maldų Knygelė Paves 
ta Katalikiškai Lietuvos Jaunuomėnel.

Knygelės mlera -2%X3% col. Pus
lapių 140, storis H col. Mažiausia, 
gražiausia ir smagiausia maldaknygė 
neštis bažnyčion. Mišios, mišparai ir 
suplikacijos yra dviejose kalbose: lie
tuviškai Ir lotyniškai. Turi visas rei
kalingas maldas ir kalendorių, teip 
kaip didelė knyga. Baltą, plona, ge
ra popiera. čia yra jų paveikslėliai ir 
kainos:

No. 1901 Juodi, kieti, drūti audimo 
apdarai. Išrodo kaip skuriniai, gražus 
išspausti išmarginimal, lapų kraštai 
raudoni.......................................   35c

Ne. K9 
rožo, nuo 
ono XIII.

Visi Popiežiai ant vieno ah- 
pirmutinio šv. Petro Iki Le- 
Miera £4x30. ...V;.v. 81.25

. N0.K853 Išpenlja priima Kolumbą 
mieste Barcelo-oje 15 d. balandžio 
1493 kada sugrįžo, atradę* Ame
riką. Miera 28x42....................i. 81.50

LAIKRODĖLIS DvLaj 
ir RETEŽĖLIS Vyliai 

m AmerikonInU L*ikrcd*ll» «ok»U'- 
uis lukštais g>*r*utuo M 5 met.

g&Dyk., kernam pardavusiam S4 
^■dalykėlius po ICc Atsiųs v»r. ę

o mes asiųslru juos Padare*, 
auiųsk Ki 40. o me* atsiųsim tau 

minėt.Ji laikrodėli su retežėliu
F nešit JBfelT Ca, Mg 11I, CNcap

• No. 548 Oras, Vanduo, šviesa Ir ši
luma. Lekcija Prof. BJochmano’o. Su
taisė šernas. Visiems suprantamai ap
rašyta ypatybės chemiško ir fiziško 
proceso, aiškesniam parodymui kurio 
yra daugelis tam tikrų paveikslėlių. 
Chicago, 111. 1907, pusi. 138............ 40c

No. 190" Juodi, kieti, drūti audimo 
apdarai, išrodo lyg skurlnlai, gražus 
išspausti išmarginimal, auksuotas kry- 
žūtls ant šono, auksuoti lapų kraštai. 
Kaina. .... ...............................................40c

Kas gali būt matyta

GALERIJOJ MOKSLO
344 S». State St CHICAGO, ILL 

arti Harrisoo <atv<* 
INEJIMAS DYKAI!
t ingei durnai PaAbologijos 
Žingeidumai Osteoiogijos

Tyrinėk pradžią ir išsivystymą 
žmogiško* rasos nuo lepšio iki grabo, 
pamatyk keistumus gamtos, žingeidu
mus ir milžiniikumnst

Tyrinėk įtekmę ligos ir paleistavystia, 
perstatytas gyv didutn figūrose, sveikuose 
ir ligotuose padėjimuos*. Levus įtrodinitoįaa 
atsakinėja visokius klausimus. Didžiausia pro
ga tavo gyvenime.

INŽENGA DYKA II
Atidaryta kasam ano * valandos ryte iki 

vidarmrtSMet.

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

Vienatinė Lleturttta Sankrova

OFISĄ S - Kampu 31 ir So. Helited p t.

KOZMAS GAUS DYKAI
kari* prisius keletą 
soarklą, mulų No. j

lietuvlikoj kalboj, M 
dideli puslapiai. Jame 
telpa aprašymai auviri 
*» 1 vyru, moterų

gas teip kaip metai, tam atgalios buvau, kolei dar buvau nesirgęs. 
Nors yvairių daktarų ir vaistų daug perleidau per mano sirgimo 
laiką, ne vieni n<-įstengė išgydyti teip gerai, kaip Tamista miela* 
daktarę, garsaus Oollin* N. Y Medical lastatuto. Dabar siunčiu, 
širdinga padėkavone ir J užu varda kaip ir gerus vaistas išgydymui 
visokių ligų, kiekvienam savo pažįstamai penstatysių, kad laike nelai-

• 418 South Jackaon Street, South Bend, Ind.

VYRAI IR MOTERIS nezivargykite ligom* ir silpnybėms, nes kiek
vienas bus atsakančiai išgydyta* ir pagelbėtą, nuo visokių neeveikomų 
tik reikia ataifauskti arba parašyti lietuviškai kas kenkia tikrai adresų 

C0LUN8 N. Y. MEDICAL INSTITUTE,
148 WeM 34th Street, Ne* York, N. ¥.

No. 666 Senų gadynių Išnykę gyvi 
sutvėrimai. Pagal Hutchinsoną sutaisė 
Šernas. Su paveikslėliais^ Aprašo se
niausių gadynių įvairius sutvėrimus, 
gyveninius ant žemės dar prieš atzi- 
išguldytus lietuviškai. Prie kiekvieno 
radimą žmogaus, šiandien tų sutvė
rimų kunus žmonės, kasdami gilias 
šulinius, kanalus,- arba imdami iš že
mės anglis, randa giliai palaidotus že
mėje. Tūlų sutvėrimų atrado čielus, 
nesugadintus kunus, užklotus kelioli
kos sieksnių storio žemės eile. Jie 
yra šiandien išstatyti įvairiuose muzė- 
juose. Iš kurių žmonės mokinasi pa
žinti, kaip sena yra musų žemė. Mok 
slinčiai, pagal storumą h* senumą že
mės sluogsnių, kuriuose tų sutvėrimų 
kunus randa, gali spręsti, kaip sena 
yra musų žemė ir kaip seniai žmogus 
ant jos atsirado. Chicago, III. 1900, 
pusi. 370.................................................... 81X0
Apdaryta............................................... 81.28

Na. 1903 Juodos francuziškos ska
relės kieti Lygus apdarai, auksiniai 
parašai ant šono ir nugaros, lapų 
kraštai apsčiai raudonai auksuoti, 
rundini kampai............................................750

No. 1904 Juodos francuziškos lygios 
skarelės, minkštai iškimšti apdarai, 
kampai ismprginti, auksiniai parašai 
ant nugaros ir šono, raudonai apsčiai 
auksinti lapų kraštai, rundini kampai. 
Kaina................................................  $1-00

Ne. 1905 Baltos skarelės kieti drū
ti apdarai, gražus išspausti išmargiai- 
mal, auksuoti lapų kraštai. 50c

A. Olszevvski
3252 8. Halsted SL, Chicago, IIL

Ko. 1457. Dangaus Augitumas ir 
magaus Senumas; Anykščių šilelio 

‘ _j žinių. Sutaisė 
15c

ir daugelis naudingų 
P. M. Pusi. 112. ...

No. 1420 Tikyba ar 
jimiški, moksliški ir 
tiški tyrinėjimai, surankioti D-ro J. 
šliupo; Antras pataisytas ir padidin
tas spaudimas. Chicago, Ui. 1901, pus
lapių 211..........................................................50c

No. 1521 Paslapty* Magijos bei Spi
ritizmo šviesoje mokslo. Pagal sve
timus šaltinius lenkiškai sutaisė F. J. 
Lietuviškai vertė J. Laukis. Yra tai 

' išaiškinimas monų darymo, šioje kny
goje atrasite visas monų ir burtų pa
slaptis Ir jas suprasite, nes aiškiai 
aprašytos ir paveikslais parodytos vi
sos slaptybės ir budai jų darymo. Chi
cago, IU. 1903, pusi. 262............... 50c

mokslas. Tikė
ti raugiškal-poli-

No. 1525 Rankvedis gromatų rašy
mui. Knygelė pamokinanti,, kaip m- 
syti gromatas J firmas, pažįstamus, 
gimines, prietellus, mylimus ir myli
mas prieš i.p317odl<ną, į ponus, kuni
gus, vyskupus ir kitas augštos luo 
mos ypatas. Pasveikinimai ant Nau
jų metų, dienoje varduvių, gimimo ir 
kituose atsitikimuose. Chicago, 111. 
1895, pusi. 115..............................................35c

Maldaknyges
. Maža* Aukso Altorius — Katalikiš
ka Maldų knygelė.

šios 7 knygelė* yra naujausio spau
dimo ir gražesnės už seniau spa u d lu
ta*. Popiera balta, slidi, druka* stam
bus, didumas knygelių 3X4^ colio. 
Maldos: rytmetinės, vakarinės, prie 
spavlednės, komunijos, mišių, mišpa
rų, ir daugybė kitų. Mišių maldo* su 
abrozėiiai*; mišparai lietuviški ir lo
tyniški. Keletas lotyniškų giesmių, 
giedamų prie išstatymo šš. Sakra
mento, procesijų, pakrapinlmo ir tt 
6 Litanijos, psalmė* šv. Marijos P. 
ir Karaliaus Dovydo, aktai, rašančiai, 
stacijos, karunka, keliolika šventą 
giesmių ir u.

Dykai 
dėl ■

i Viru
Vardas ir pravarde

| Pilna kvorta 
į Tikrai Gero Šnapso 
I—dykai— 
ML*<i'P* ėita ir aiųak »U ISO k uįk. ui- 
MMinokeaų u', t kvortas esere* u no k 
juta irduosiis kv, r.ę degli*** dykai au 

pirmu pirk m i. M** rudom uit ter-fe] ttaįPi OV"■ ANTVS JAM:' Ta* ik, k 

dykai pu a ėnapsa j»lrw b»s ka* ne- 
*M|ter*l o k ta* 4 la? ksd r Ji*k
įjąj mui ka»iu o mes au-.r*žin»lme In- 

moki t a* iliigrs Tikri sioeo Kom*.
Kf.ua. irsi.wnasr, nicMt

Ir M«ntar* lltmturoa ant -JSerth Slde" Chloa«o. 
Čion galima gauti mokillžkę, avietitkų irdveai- 
*ką knygą rėžančią, ikagžterią, abrozčlią, vtso 
kią laikražčlų. Amerikon tr Kafoęon ir poplerą 
gromatoma. Teipgi užlaikžmviaokio tavoro: juo
dyto, paltelių pluakanę, dmtomjkmų mallnukią, 
beitrų, atoreoakopų ir daugelio kitą daiktą. Se- 
užmirJklte atsilankyti, o busite nž| anadlatL

PETRAS M. KAITIS •’
281 N. North ava. Chicago, III.

J"« pr.udeda, kaipjai 
pažinti, kaip m.o jų 
apshaupJti. kokias gi- 

MĮggĮHBa duolci Baudoti, kiek 
. 'jos prekiauja ir kur jas 

■ paut.. Pav< įkilai ir pre-
yvairių kvepiančių

■ s ir gydančių muilų. Per
CSę*' fuiuų, Elektro-^ydau-
M| čių aparatų, Roberl-
■mm MH| nių ifriirbimų, Mouų,
MBs ^^M Painų, Štukų, Druktio-
Hf MM jamų MUtačlių, Ar-

‘žS monikų, Koncertiną,
Britvų, PaTtnč.vonlų 
ir įimtai kitokią koi- 
nam reikalingų daly- 

į ką- Iškirpk illąapąar.
tinimą iz prlaiątk mum. o tuojau* gauti visai dy
kai kataltoąų. John I. Bagdziuuaa, Propr.

JOHN** BUPPLY HOUBC 
2J34-2JJ6 SO. O AKLE Y A VE., CHJCAOO, ILL.

Kasdien nuo 10 ii ryto ik 5 pop. Svent. nuo 10 iki Vak. Ut. irPet7-8

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

neaplenkiu ir paslaptinių. .
Atsišaukiantiems Ii kitur suteikiu sąžiningus patarimus per laiškus.

3312 So. Halsted St., Telefonas
Chicago, Yards 3162

F --
Vardas

8u*
IŠGYDO IN 5 DIENAS",—M—MMM—Re Hilk ąr Steesmę

F. P. BRADCHULIS
Attorney & Ca—sslor at Law

132 S. Clark, Cor.Madlson St.

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

Priima ligonius savo

3315 8. MORGAN 8T.
Kasdieną iki po piėtų ir nuo 6 vai.
vakare. Telefonas: Yards 709.

mokėk eit tikrą Išgydymą.

išgydoma greitai, tikrai ir M kito* Ušo* tikrai išgydomos.

PUIKUS LAIKRODĖLISPUIKUS LAIKRODĖLIS 20 b. (var 
Graėlsi lagreveruc'M. pa tiksintis. 7 't k menų 
>■ lirų anaiikanotu re<«zlu, vyrui arba moterei 

33.95^^aR^ra^
Livtavyv advokatas, teigę* tiesą mokslą Ame

rikoje. Vada visokias toytesg civiliškas ir krimi-

6p. 3II2S. Halsui it., arti 3lmos
Telephone Yordh 2390.

Išradimas Užnuodijimas 
Kraujo,

Duaulya, paikai, piktoji dedervinė. šua-

VIENATINE LIETUVIŠKA DIDELE KRAUTUVE
n trtabu. koncertinų Ir Sau- .

?' v»?oki« mufitellMiku inauumeetu. Fui klanai a dzl«<vrHiu, i lencinrirliu. Visokį n o-ratiia K«4a... u_ ____2/? * —..r* 1

ktu. A«z gvarantuoju kad mano tavoraa pirmo* kliaaoa o preke* pi- fESSilVs Ux**n,nci1" greitai i n vieno Imerlk^,
nirklni.i. <- t K ,r Ab*11Jvs kroottn*. Krieczin viouo silanktt on visokiai*
pirkiniais ir orderiai* pos u. WILKKWICH, Dep. L. 112 O R AMD BT. »oot

MM
Seniausia Lietuvoje laikraštis.

LIETUVOS ŪKININKAS’
kas sąvaitė eina iš Vilniaus be perstojimo nuo 1905 metų.

“Lietuvos
1. 52

26
12

numeriu, 
numerius, 
numerių,

Lietiivos 
lietuvį

Ūkininkas” 1909 m. duoda: 
“Lietuvos Ūkininko” ...............
“žemės" .. .. .. .. .
“Mokyklos”...................... .. .. ,
Vilniau* Kalendorių 1910
šešeriopų daržovių sėklų išbandymui, ' 
Nuo Liepos mėnesio duos dar kasmėnuo daktariškus pa
tarimu* ar daktarišką knygelę.

“Lietuvos Ūkininke” rašoma apie visus svarbiausius 
ir kitų šalių reikalus ir atsitikimus; rašoma teipgi 
gyvenimą Amerikoje, Anglijoje ir kitur.

Politikos ir V. Durnos skyrius vedamas musų atstovams pri
žiūrint. “žemę” veda mokytas agronomas, “Mokyklą” — mokytojų 
būrelis.

Beto “Lietuvos Ūkininkas” savo ėmėjams duoda patarimus tei
sių (bylų), ukk>, žmonių ir gyvulių sveikatos reikaluose per da
lykų žinovus: advokatus, agronomus, žmonių ir gyvujių gydytojus.

Kas nori gauti DOVANAI KALENDORIŲ 1910m., dar gali 
užsisakyti “Lietuvos Ūkininką*’ visiems metams.

Kaina su prisiuntlmu: Lietuvoje ir Rusijoje metams tik 3 rb, 
pusei metų — 1rb-, 50 k.,

Amerikoje ir abeinai užsienyje metams 4rto., pusei metų —2rb, 
Amerikos lietuviai gerai padarys užsisakę “Lietuvos Ūkinin

ką” sau Ir savo giminėm* Ir pažįstamiems, pasitikusiems Lietuvoj*. 
Pinigai galima siųsti ir “money orderiais“, tik ant “money 

orderio” visuomet turi būti parašyta, keno tie pinigai. 

ADRESAS:

LIETUVOS ŪKININKO REDAKCIJA.
Semionovskaja (Banilratrų) ui. Nr. 10.

VILNUS Ruslja-Llatuva.

50,000 KNYGŲ
DYKAI DEL VYRU Verte* Ira $10.90 Kotem Vyre Litera

-Jeigu sergate kokio vyrišku ligoie, rašikiete ing mus ogausite dideles vertes 
knygelė. Ta knygelė posakis aiškei keip kožnas vyras, sergantis nuo kraujo 
užnuodyjima, ailpnibea vyriškume, abelnam nupolime apeku, rhnmatizme, orga
niško ligoie, vydurin, kepenų, inkštu arba — -- —»» « » *-»—niško ligoie, vydurin, kepenų, inkštu arba pueles lygosie, gali lengvei islgydyte 
namosie.* Jeigu asatie nusiminė mokiedami piningus daktarams ir u* Viduklės, 
negaudame jokios pagelbės ta, apstingai dykai gauta knygelė dėl vyru,"jums bus 
vertesni bagelboi. keip >100.00. Jie posakis nu kuo jus sergate ir keip galėt būti 
greitai išgydyti. Tukstančei vyru atgava sveikato Ir vyriškumo per pagelba tos 
vertingos kn i gėlės. Ta knykele ira krautuve žinia, apie kurios kožnas vyras neat
būtinai turi žinoti. Pamikitie, - jog ta knygelė yra gaunama vysai dykai; snaa 
užmotam ir pačtau. Jškirpkite žemi* paduota kuponą, ir prisiuakitie mam, omas

Siusk ta kuponą dykai gautos knygeles šendena.
DR. JOS. LI8TER & CO-, L.702 Northwe»tern Bldg., 22 Fifth Avė., Chicago, UI.

Garii»gf DtkUrai: Meldžiu prisiųsti uuui vynai dykai, jonu abganinta knygelė.

Statas.

A. Olszevvskio Bankoj
' galite aprūpinti visus 

mvo reikalus
YW BANKOJ UETOYYS NOTARAS
Išdirba “Dovlernastls” — Kon

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

Visokiuose notarljallškuose reika
luose kreipkitės į

J. J. Hertmanowicz
(Notary Public)

3252 So. Halsted st., Chicago.

Tat ISJ1 Yante.

Dr. J. KULIS
Lietuvių Gydytojai ir Chirurgas.

325S So. Halstad St., Chicago, III.
Gydo vteakiai ligai moterų, vaiką ir vyrą.

visokias limpančia* uiaimttejusla* ir paslaptin
ga* vyrų Ugaa, Daro operacijas p**rkmin<al.

--------------- Ai . -------- ,

Mokslainč Akušerijos
j" Tkorponsota pagal tiesas Suv. 

Valai, irti m.
Pilnai kursas aauiehjos. P1‘ 

Rto* kainos. Uip-iomai sva» 
lųa visoje Amerikoje. Įmok
siu prisiima kiekvienu laiku.

Teipgi tarime ligonbuų, ku
riame atsčios motenikts ap
taria gerų prižiurę, kartais už

PATARIMAS IR 
IŠTYRIMAS PYKAI. LIBYVVitkAL

DR. ZINS,« CHICAGO

J Męs Apdraudžiame

rathsTel*ler Al 110 
•i.70 ui tris tuzinus ptukvor- &A I Ilgą 
Čių mokant su uisteįiavlasui į IImW 
SOc pigiau, trati n m t bonkas.
Paul Raišiaj Br*win< Ca., NawAltany, lis*.

dy*ą bsturčios. Artcaaiotna žinioms kreiptu į
Polisti College of Midvvifery

Dr> W. Statki«wicc, Pm.
Naujas su m. 1169 (816) Milwawko* avė.,

CMtege, III.

Nuo Ugnies visokį turtą, ar tai butų namai, naminiai 
daiktai, vaizba ar kitoniškas turtas.

Nuo Vagių ir Plėšikų. Nuo Ligos ir Sužeidimų. 
Nuo Mirties.

Męs apdraudžiami VISKĄ ir no VISOKIŲ NELAIMIŲ

GERA
NAUJIENA

MUSUS
DRAUGAM
Lietuviam!

Kiekvienoj nelaimėj pinigai yra reikalingi, todėl nusipir
kite pas mus Apdraudimo Raštą (Insurance Policy), o atsi
tikime ar ugnies, ar ligos, ar mirties, ar kitokios nelaimės, 
nereikalausite rūpintis apie pinigus. Apdraudimo Kompa
nija išmokės jums tiek pinigu, ant kiek jus busite apsidraudė.

Apsidraudimo kainos yra labai mažos. Su apdrauchmo 
reikalais kreipkitės pas

A. OLSZEVVSKI
.3252 S. Halsted _St. Chicago.

15c.\ 1 
b« \ -L. 

10c. \ .
be. T ] 

35c.
rder

Skaitytojau, jeigu eai apimtas kokio* ligos ar painiais nesveikumais, 
užsimokės tau atsišaukti į Chicago Modical Cllnic, 344 So. State St. 
prieš ėjim) gydyti* kur kitur, nes jie užtikrina tau nuoseklų ir laikantį iš
gydymu k oi no* ligos, kurij prisiima gydyti. Ar esi nerviška* ir nusimi
nęs, silpnas ir nuilsęs, pavargęs rytmečiais, trūksta noro, be gyvybės, leng
vai nuvergsiantis ir neramus? Ar atmintis tavo prasta, gėdysi draugijos, 
trūksta energijos ir tvirtumo, akys įdubusio* ir nečystos, pajuodavę paakiai, 
spaugai, plėtmai ar kiloki išbėrimai ant odos, nsmorališki ir

Nusilpninanti Sapiai, Patrotytaa Vyriszkunas, Seklinka Silpnybe 
nesuaugasio* ir iai— dalys, nusistojima* Šlapume paliktame per naktį, 
pienėtaa šlapuo—, Rbausmai strėnose, turi nesveikam} pūslė* ar inkstų? 
Išsipūtimu Gysląšfažšeiyj; Utsendintj Puletekį; Užakimą Varpskylės; 8y- 
filitiškj Užnuodysimą Kraujo, ar kokij kitokią gėdingą nervą, odos, kraujo 
ar užsendintą ligą! ^Ar skruostai įdubę, žymu* rūpesčio išreiškimas ant 
veido, neramu* Raktyje, mainančio ūpo, silpnas vyriškumas, turi užkurdu- 
ses dalis, priešlaikini nykimą, skausmus kauluose, puolimą plaukų, skau- 

damą gerklę ir X. 7 v u* ' H

B Jeigu turi, tai Chicago Medfcai Clinic
užUkrlns Uu p®oą to laikantį ant visados išgijimą, jeigu Jie nuspręs, kad M 
layo liga yra išgydoasa. Jausi pagerėjime iš pirmj* dieno*, ir neuiilgio Lf 
atrasi save karaliam.tarp vyrų ant kūno, proto ir |irdieęr -Ntelęaą tai? ne- M 

M sunaikina jaunuaįir pusamžiuius vyrus kaip išbėgimai sėklos naktie* laike, M 

arba slaptingas n»»bėgimas sėklos su šlapumu. Tas padaro žmogų netin- R g| kenčiu prie darbe; senatvės ir smagumo. Nedaro skirtumo, ar t ra paeina M 
nuo Jaunystė* blogųdarbų, naturališko silpnumo ar nuo pertankaus užga- g 
nėdinimo lytiškų geidimu <

Męs tikrai tave Itgydysjme. M
Mm gydom ir Ugydora tekios nuboginta*, nervą nusliptejlmę, uiąeMlu’i pate»U. »y«4. M 

M neuMutalJku. lAgimte. pat*MJ*t|. Inkstų Ir pu.lčs ligas, fisytaj sakant, visas Vyrą M 
M Ligas viso, ki.myslaimtagamženrtiutam gyvenime tesprsMŠItote T-ikstančnu jaunų |» 
H b pusamiiulų vyrų kasmet prite >aik? nuRIrtoja l gr.ibę Juany-sjSs ieškomai, per t sukna M 
M suslk Jopinimal ir kraujo ligos. Jsira turi nors riekę 14 viri pamlvHų šteklų. pasirodavyk UI 

su mumis pakol da n*ra per rSlu. • -
Rodą taa nieko nekaštuoja, • gail užčėdyti **•$

K Vala-Mlos .dėmimo ligodųt nuo 10 ryto iki 4 po piot, Ir mso 6 iki 7 vakaro. 11 M Noėėliemto ir kitomis Šventoms dienoms: nuo 10 ryto iki 1ž vol. pietą tiktai. M
CHICAGO MEDICAL CLINIC |

S 344 SO. STATE STREET CHICAGO, ILL. S

Karnai

ant 
loti 
pri- 
Mua

Nusipirk
Pijaną ar Grayjantj-PIjaną 
tiesiai iš dirbtuvės ir su&ėdyk 
sau pardavėjo uždarbį. Mųsų 
išdirbimo pijanai yra pagarsėję; 
oki pijanai, kaip Štai žemiau? 

paminėti yra verti visiems turėt 
The Bradbury,

___ Smith & Bames, 
Webster, Henning, 

JR1, Willard & Whittier.
Mųsų prekes yra kožemiausios, ir męs duodame 
progą nusipirkti pijaną su mažais išmokesČiais.

Truputį vartoti pijanai parduodama už žemesnes prekes.

The F. G. Smith Piano Co
248 Wabash Ava. Chicago, III,

A. N. Masulis, pardavėjas, 3246 Halsted St.

D-re Marija Dowiatt-Sas
Moterą ir Valką Ligą SpecialiatS.

BUSTAS, asai w. MarH»*a Si.OFISAS, 746 W. 18-th Si.

▼azambm: Noo»:»ikl ll-.»ryta 
Nop Įjotai 7 vaL vakare.

VedMdtaalate; Kuo • JO iki 1» vaL tik.
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