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POLITIŠKOS ŽINIOS
I MASKOLIJA.
| Maskoliškas randas iš senesnių 
* laikų galėjo patėmyti, kad kiekvie

nas jo bandymas maskolinti ne
— maskolių apgyventus Maskolijos 

kraštus ne apsieina be išlaidų, o 
rusinamus kraštus ųjįsi biurokratų 
bandymai nupuldo; bet caras ir 
jo tarnai to ne paiso, kaip girtas 
tvoros, teip jie laikosi savo nepro
tingų metodų. Savo mėginimais 
varo randas nupuldė Lietuvąr Len
kiją, Mažrusiją, Kaukazą ir' Tur
kestaną. Pirma ir Lietuvoj ir 
Lenkijoj ir Kaukazo kraštuose

. žmonės buvo laimingesni, turtin- 
gesni; . pradėjus rusinimą, kraštai

- ; tie nupuolė, nupuolė ir žmonių
apšvietimas, nes jo besiplatinimą 
caro valdžia įsireižusi stabdė, žmo
nių pančioja jeib urėdninkpalai- 
kis teip, kad jie visai nežinojo, 
kas jiems leista, o kas uždrausta. 
Ką teises leido, tą draudė caro 

s urėd- ihkai. Tokiose sanlygose ne 
galima krašto nei kultūriškai, nei 
ekonomiškai pakelti, nes ką su
pančioti valdžios žmones gali nu
veikti? Kad ką^ kraštui galima būt

- ĮUVĮ&ngO. padaryti, reikia kad jo 
iv'entojai butų laisvi, kad, nieke- 

“ no nestabdomi, galėtų daryti tą, 
kas kaštui yra naudingu ir reika
lingu, 
neturi 
apie 
nis 1
Todėl caro valdoma 

į viešpatystė puola vis žemyn kultu- 
triškai ir ekonomiškai, nors gamta 
■tai davė viską, kas tik žmogui rei- 
Bdinga yra, nedavė tik proto val- 
Bžiai, kurios tarnai, vietoj padėti 
Bolonėms pasikelti, išnaudoti gam- 

|^tos duotus turtus, vien gyventojus 
B išnaudoti, išsiurbti, pančioti temo-

Maskolijoj gi tos laisvės 
i nei 

svetimos 
nėra jau

tikri maskoliai, 
kilmės žmo- 

ne ką kalbėti, 
milžiniška

3 Maskolijos žm >niu skurdas
■BĮ valdžios paeina, galima buvo 
p ’BL pirma patėmyti pažvelgus į 
HHtivą. Lenkiją. Mažrusiją ir 
HK kazą. Kraštai tie seniau bu- 

turtingesni negu dabar. Dabar 
nes, negalėdami kęsti prisjiau- 

^M-o, negalėdami tėvynėj išsimai- 
■M. kas metas šimtais tukstančįų 
EK u s b* i į užsienius laimės ir 
liftuos j ieškoti. Valdžia to nenori 

vis suprasti, kad jos vien kal- 
B igu h.kia daug’. ;«■ >nui u:ri 

■Htur duonos j ieškoti, nes namie- 
^Bnors kraštas turtingas, jos rasti 
Išlali dėl beprotybės valdžios. 
^■>ar aiškesnį paveikslą parody- 

kad valdžia vien kalta Mas- 
|Wijos atsilikimui ir nupuolimui, 

mums Finlandija. Finlan- 
kraštas neturtingas, gamta 

|^E:ai ten turtų sukrovė, žemė ne 
vaisinga kaip kituose Maskoli- 

|^K kraštuose; oras šaltas, šiauri- 
|H>se apskričiuose vos ne vos mie- 

nunoksta. O vienok žmonių 
^Kvietimas stovi čia lygiai augštai 

apšviesčiausiuose \ akarinės 
|Bropos kraštuose; žmonės iki šiol 

vo laimingesni negu tikri mas- 
Bliai. O Finlandija priguli Mas- 
Balijai. Tai nuo ko paeina tie 
Bebuklai laimę atgabenanti Finlan 
Bijos gyventojams, o jos negalinti 
B> ledui Maskolijos gyventojams? 
Baslaptis yra tik tame, kad Finlan- 
Bija savo viduriuose rėdėsi savi- 
Boviai, į jos reikalus negalėjo kiš- 
■ esi mokanti vien žmonių laimę 
Biikinti maskoliškiejie biurokratai. 
Į ei maskoliškiejie ministeriai ne- 
Balėjo savo viską naikinančių na- 
Bg. kišti į vidurinius Finlandijos 
tikalus, apie tuos reikalus rupi- 
■osi pats finlandiečiai. Nors ir 
■■'inlandijoj traukėsi gana smarki 
lova terp tautų — terp švedų ir 
finų, bet ta tautų kova ne sulaikė 
krašto kilimo; kova veik pasi
baigė, finai paėmė viršų ant švedų 
Įatėjunų. Tvarka ten .buvo kuo 
[geriausia. Ir į tautų kovą masko- 
Į’iškiejie biuokratai neturėjo progos 
Įkišti savo nagų, todėl ji greitai 
ąr pasibaigė.
*• Bet laimę kunigaikštystes tu
pinčios vos 3 milijonus gyven- 
’ ojų jau seniai patėmijo- caro 
^-1 rok ratai. Randui tarnaujan- 
Biose laikraščiuose tuojaus užsto- 
ms ant sosto Aleksandrui III pra- 
Bįėjo siundymai ant Finlandijos, 

reikalavimai susiaurinti jos
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autonomiją. Nerangus vienok 
Aleksandras III, nors bandė klau
syti laikraščių meldimo, žinoma su 
jo žinia ir prtiarimu pakeltų, bet 
svarbių padavadijimų neišleido. 
Skirdavo jis vien neprilankius au
tonomijai jeneral-gubernatorius, 
bet kol valdžia ir išleidinėjimas tei
sių buvo rankose Finlandijos įstai
gų ir fanatiškiejie jeneral-gubema- 
toriai ne daug blogo Finlandijai ga
lėjo padaryti.

Tik savo visišku biurokratams 
pasidavimu tiek nelaimių užtrau
kęs ant Maskolijos Mikalojus II, 
biurokratų padrąsintas, išdryso 
žengti toliau. Gal jis už nužudy
mą Port Arthuro ir Mandžurijos, 
panaikindamas Finlandijos autono
miją, mano biurokratų išnaudoji
mui atiduoti Finlandiją, kad jie čia 
turėtų ką naikinti, ką siurbti ir 
naudoti. Mat .besinaudodami 
laisvės, finlandiečiai spėjo ne 
apsišviesti, bet ir praturtėti.

Caras Mikalojus pradeda sprau- 
Finlandijos autonomiškas 
savo įnagius; skiria ured- 
naikinimui savistovystės; 
urėdams ir mokykloms

is- 
iš 

tik

Kad Prancūzijos randas nenusi
lenks, to galima tikėti nes daugu
mas parlamento narių ir dabartine 
Prancūzijos ministerija nepriguli 
prie dvasiškijos užtarėjų. Bet bc- 
sipykimas dvasiškijos su randu bu
vo jau sumažėjęs; dabar jį atnauji
no vėl vyskupų atsiliepimai . Kad 
ir Prancūzijos gyventojų daugu
mas nepriguli prie kunigijos užta
rėjų, tas buvo matyt uždarant vie
nuolynus Niekur nebuvo tokio pa
sipriešinimo gyventojų, jų užtari
mo už vienuolius, kad tų užtarėjų 
išvaikymui nebūtų pakakę žanda
rų i policijos, 
užtarėjų butų 
Ventojų, reikia 
vo atsiliepimu 
pai nei dvasiškijai, 
ne gali didelės naudos atgabenti, 
atnaujįs vien kovą, kuri buvo jau 
nutilusi.

Kad dabar kunigų 
daugiau terp gy- 
abejoti. Taigi sa- 
PranCuzijos vysku- 

nei bažnyčiai

' Vilniaus ūkio draugija nutarė 
įsteigti pavyzdinį ūkį. . Pirmiau 
buvo manoma steigti vieną pa
vyzdinį ūkį Kauno ir Vilniaus gu
bernijai kartu, bet, kad Kauno ir 
Vilniaus guberniją ne vienodas yrą 
oras ir žemė, abi guberniji steigia 
pavyzdinių ūkių stotis kiekviena sau 
Tokiam ukiui įsteigti dvarininkas 
Vankovičius duoda 20 dešimtinių 
žemės “Petešos” dvare, Vilniaus 
apskrityje. Spalių mėn. 7 d. tam 
tikra draugijos komisija važiuos 
apžiūrėti pavestosios vietos.

Kauno gubernijoje toksai pavyz
dinis ūkis, kitaip sakant agronomi
jos stotis, įsteigta Baisiogaloje.

Minėtoji draugija uoliau dar
buojasi, kad įkvėpus lietuvių vai
kams lenkiškąją dvasią.

Kaune lapkričio 13 d. teis Di
džiuli ir Laskauskį už užmušimą 
Kovarsko urėdninko Motulevskio.

(“Lietuvos Žinios”).

Dubinguose Raudondvario Tiš
kevičius paduoda žemės sklypus 
viensėdijoms po 
60 dešimtinių, 
aprubiuose. - _

160, 120, 100 ir 
Žemė gera, pigi,

MetasiVlH

'nušovė 23 metų merginą. Žmo
nės kalba, kad ji padėjusi savo 
gyvąstį, besigindama nuo begėdiš
ko ur^do kibinimo.

Tas-Į*its.
(“V-tis”).

IŠ RAGUVOS, 
Ukmergės pav.

Rugsėjo 24 d. iš Laukagalio 
Medinis atsivežė Raguvon milelį 
verti. 
Jank. 
leisti 
dams,

VIDURINE IR PIETINE. 
AMERIKA, 

prasidėjo 
rando 

su 
rando

sti į 
įstaigas 
ninkus 
bruka
maskolišką kalbą. Taigi daro tą 
patį, ką prieš jį kiti carai <darė 
iš gero noro Mąskolijai pasidavu- 
sioj Kaukazo Gruzijoj, Lenkijoj, 
kol jų visai ne atidavė biurokratų 
išnaudojimui.

Caras Mikalojus, pradėjęs nai
kinti Finlandijos savistovystę, ne
apsistos, kol šita kunigaikštystė ne 
bus teip nupuldyta, kaip tapo nu- 
puldyta Lenkija, Lietuva arba Kau
kazas. Mat caro valdžia tverti 
žmonių laimę ne moka, moka vien 
ją naikinti.

Klausvmas tik, ką jo valdžia nai- 
kys sunaikinus Finlandiją? Reiks 
gal biurokratams atiduoti tikrą 
Maskoliją ir iš tikrų maskolių pa
daryti sosto priešus ? Bet tąsyk 
jau, turbut, sosto neįstengtų palai
kyti ne tik biurokratai, bet ir ka- 
riumenė, jeigu visoj Maskolijoj 
butų vien jo priešai. Mat senovės 
patarlė sako, ilgai kitus išnaudoti 
negalima, įtempta per daug styga 
trūksta. Biurokratų valdymo bū
das Moskolijoj turės sukelti visų 
Maskolijas gy ventojų pasipriešini
mą išnaudojimui.

ISPANIJA.
Naujai iš liberalų surinktai mi

nisterijai Išpanijoj, besielgiant 
žmoniškiau su gyventojais, geriaus 
sekasi neužganėdinimą nutildyti' ne
gu Mauros ministerijai žiaurumu. 
Žmonės jau tiek nusiramino, kad 
randas panaikino karo laiko stovį 
provincijose Katalionijoj, Garonoj 
ir mieste Barcelionoj. Karo laiko 
teisės čia buvo įvestos liepos mė
nesyj dėl pasipriešinimo gyventojų 
siuntimui kariumenės Afrikon,

8 d. lapkričio į Ispaniją atkako 
Portugalijos karalius Manuel. Iš 
Išpanijos jis keliauja į Londoną, 
o paskui į Prancūziją. Kadangi ly
giai Ispanijoj, kaip ir Portugalijoj 
karaliai ne tvirčiausiai ant sosto 
laikosi, tai netvirtumas ir suartina 
abiejų- kraštų valdonus. Išpani
jos karalius patiko svečią ant gelž- 
kelio stoties. Kelias nuo stoties 
į karaliaus rūmą buvo nustatytos 
dviguba kareivių "eile, kad kas sve
čiui nieko blogo padaryti negalėtų.

Apie susirėmimus kariaujančių 
pusių Morokko viešpatystėj žinių 
nėra, reikia todėl manyti, kad kru
vinų susirėmimų nei ne buvo. Is
panija dabar stengiasi vien savo 
valdybą Mellilą palaikyti, kariume- 
nės ne siunčia gilin. Todėl yra 
viltis, kad dabar pasiseks greičiau 
su maurais susitaikyti. -

PRANCŪZIJA.
Prancūzijoj vėl daukia smar

kesnio susirėmimo dvasiškijos su 
randu, dėl vyskupų paliepimų už
ginti, po bausme atskyrimo nuo 
sakramentų, tėvams katalikams lei
sti vaikus į viešas mokyklas ir 
naudotiesi iš rando mokykloms 
paskirtų mokslo rankvedžių. Pran
cūzijos mokytojų sanjunga, turinti 
suviršum 100000 narių ir rankve
džių leidėjai mano teisman paduoti 
vyskupus už jų kurstančius atsi
šaukimus. Apšvietimo ministeris 
paskyrė komisiją peržiūrėti vado
vėlius, persitikrinimui, ar vyskupų 
iškeikimas jų yra pamatuotas, o 
jei ne, atiduoti juos tei«ian.

didesni 
kariumenės 
revoliucijonieriais.

kariumenei ke- 
pasisekė sumušti

mu

Spalių mėn. 2 d. buvo apskri
ties teisino posėdis, per kurį svarstė, 
paliuosuoti, ar ne 16 mminalinių 
kalinių iš Antakalnio: kalėjimo 
Teismas, perkratęs konųsijos nuo
monę, nutarė paliuosuoti. Paliuo- 
suotieji yra pavedami iitam tikrai 
kalėjimo globai prižiūrėti, kaip 
jie elgsis, būdami liuosi.

Nuo choleros
Kaune susirgusių buvo 17; iš tų 
9 išgijo, 4 mirė ir 4 tebeserga.

Spalių 2. dieną naktį susirgo 
cholera prieš 10 dienų atvažiavęs 
į Kauną iš Braslavo, Ežerėnų pav. 
M. Fišeris. Ligonį tuojau nuga
beno į tam tikrą ligonbučio skyrių.

pradžios iki šiol

Jau 
šiai 
caraguoj 
Iš syk
liuose mūšiuose 
revoliucijonierius, išvaikyti mažes
nius jų pulkelius. Bent teip garsi
no Nicaraguos randas. Bet 8 d. 
lapkričio atėjo žinia apie didelį ne
pasisekimą rando. Netoli Guatun 
revoliucijonieriai, vedami jenerolo 
Fornos Diaz, užpuolė 600 prezi
dento kareivių ir juos sumušė, pa
guldė 100, o pats nužudė tik pen
kis kariautojus. Visa rando ka- 
riumenė dėl to nepasisekimo turėjo 
trauktiesi atgal. Randas mano, 
kad iš Bluefield apskričio revoliu
cijonieriai bandys sutverti naują 
respubliką. Bet dabartine visa turi 
vos apie pusę milijono gyventojų, 
tai atsiskyrusi jos dalis butų teip 
maža, kad ji ilgai savo saVystovy- 
stės užlaikyti negalėtų.

Gyvenanti Panamoj Nicaraguos 
ukėsai atsišaukė į Jungtinių Vals
čių prezidentą Taftą prašydami pa- 
gelbos prieš prezidentą Zelaya. 
S eigų gi Taft pegelbą nenorėtų 

uoti, tai kad bent nesikištų į re
voliucijos reikalus. Prašymas tas 
išsiųstas vardu išvytų iš tėvynės ir 
sėdinčių kalėjimuose Nicaraguos

” 1-
. ereitą sanvaitę • atėję iš viduri

nės Amerikos telegramai pranešė, 
buk kaimyniška respublika Hondū
ras,
Zelaya suvaldyti revoliuciją, bet 
iki šiol ji dar į tą naminį karą ne 
įsilęišo.

Respublikos Peru sostapilyj mie
ste Lima, bulių kovos teatre buvo 
smarkios minių muštynės su poli
cija. . Mat čia turėjo būti imty
nės terp buliaus ir liūto, bet žvėrys 
nenorėjo kovoti. Tas ir sukėlė 
riaušes. Policija riaušes kelian
čius bandė išvyti, bet tie pasiprie
šino. Policistai pradėjo šaudyti j 
žmonis ir daug jų užmušė, o 
daugiau sužeidė.

Peterburgo proto Hgų gydytojai- 
psichijatrai žadą apžiūrėti dar nu
teistąjį mirtin Bezdanų byloje 
Svirskį, ar jis esąs sveiko proto.

Burcevas nenuilsdamas j ieško ir 
atranda vis naujus ir naujus pro
vokatorius ir provokatoriukus; be- 
j ieškodamas atrado, kad ir Vil
niuje butą • vieno tokio Azefiukor 
Esąs juo vienas veikliausiųjų žy
dų socijal-demokratų. vadinamojo 
Bando narių, jiavardė Izrael Ką- 
plinskis. Tarp draugų darbininkų 
jis buvo žinomas pramanyta pra
varde “Langsam”. 1893 nitais 
jis įstojęs į žydų socijal-demo
kratų organizaciją. įsteigęs prič

Javų derlius Kauno gubernijoje 
šįmet buvo kiek geresnis negu vi
dutinis. Kaikuriose vietose ja
vams bent kiek pakenkė ledai.

Paėmus apskritis, skaitant pū
dais nuo dešimtinės, javai užderėjo 
šiteip: Ežerėnų apskrityje: žieminių 
rugių 40—80 pūdų, žiem. kvie
čių 20—60 pūdų, miežių —30—70 
pud., avižų—50—80; ■ Ukmergės 
apskrityje: žiem. rug. 40—90 p., 
ž. kvieč. 34—80, miežių 45—85, 
avižų 70—89; Šiaulių apskr.: žiem. 
mg. 30—80, žiem. kvieč. 20—50, 
miež. 28—80, aviž. 20—75; Ra
seinių apskr. — žiem. rug. 30— 
120, žieminių kv. 50—100, miež. 
45—80, av. 20—90; Telšių apskr. 
— žiem. rug. 30—-70, žiem. kv. 
20—60, miež. 35—65, aviž. —45 
—88; Kaimo apskr. — žiem. rug. 
50—70, žiem. kv. —20—55, miež. 
60—120, aviž. 55—100.

Mašinos savininkas žydas 
Faitkis iš karto nesutiko 

dirbti, kadangi jiems, žy- 
ateina šventės, bet kuomet

M. pats apsiėmė vienas susivelti, 
leido tai daryti. Tik nežinia kaip 
atsitiko, kad šeimininkas atėjęs, at
rado M. nuvirtusi vos tik gyvą. 
Jam buvo abu pasmilkiniu sudau
žyti. Aiškina, kad tai mašina su
spaudus jo galvą. Ant rato rado 
plaukų ir kraujo. M.' tegyveno 
tik apie V/2 vai.; su juo susikal
bėti nebebuvo galima, 
mėsinėdami, ( reviduodami) 
galvą suspaustą, o dešiniame 
milkinyje didelę skylę.

Dar kartą primena mums 
šinos, kad su jomis reik apseiti at
sargiai ir mokėti kaip apsieiti.

Nevėžys.
(“Lietuvos Žinios”).

Daktarai 
rado 
pas-

ma-

* IŠ TROŠKŪNŲ, 
Ukmergės pav.

Vašakėnų dvarininkas Swięto- 
rzeckis šiomis dienomis nusišovė. 
Kulipka išlindo kiaurai per galvą.

(“V-tis”).

pasirengusi padėti prezidentui

stuvę ir pradėjęs leisti žydų kal
ba laikraštį: “Arbeiter Stimme” 
(Darbininkų balsas). Nuo to lai
ko Kaplinskis greitai pradėjęs kil
ti augštyn ir pervis daiigiau atsi
žymėjęs Bobruiske, kur buvęs už
dėjęs didesnę spaustuvę. 1898 me
tais policija susekė tą slaptą spau
stuvę, o jos įrengėjus ištrėmė j 
Rusijos gilumą. Kaplinskis, pa
kliuvęs Maskvon, -susipažino su 
garsiuoju Zubatovu; šis ir patrau
kęs jį prie provokatoryStės. Ka
plinskį greitai paleido, 
jis vėl įstojo į 
zacijas, tik jau 
narys, bet kaip 
torius,
niekšišką 
nežinant, 
mesniųjų 
pranešus, 
gus.

Sugrįžęs 
slaptąsias organi

ne kaipo ištikimas 
išdavikas-provoka- 
10 metų vedė tą

dar

IS LIETUVOS
IŠ VILNIAUS.

Vilniaus Ūkio Draugija jau 
giasi prie atidengimo kitais 
tais Vilniuje ūkio parodos,
rodoje bus 13 skyrių. įstatai ir 
programa bus atspauzdinti ir lietu
vių kalba.

ren- 
me- 
Pa-

Vilniaus Butų Statymo Draugi
ja šiomis dienomis išlipino mieste 
plakatus rusų, lenkų ir žydų kal
bomis. Įdomu, dėlko toji draugi
ja ignoruoja lietuvių kalbą, tuom 
labiau, kad lietuvis (adv. J. Vilei-

šis) yra net valdyboj.
Lietuvių kalbos Vilniaus katali

kų dvasiškių seminarijoje mokys 
šiais metais kun. Kl. Maliukevi
čius.

“Lietuvoj Žinios” susiliejo su 
“Lietuvos Ūkininku” ir leidžiama 
tos pačios redakcijos: “L. Ž.” inte
ligentams, "L. U.” liaudžiai. Jo- 
ftas Vileišis redaktorium rašosi tik 
tam sykiui.

Vilniaus »o<Ie, vadinamame 
“veršininku” (delętnik), pražydo 
kaštanas. Retai, tur būti, tęsti toks 
ruduo — tikra “bobų vasara”.

ir per 
amatą, draugams nieko 
nenumanant. Daug žy- 
slaptųjų • veikėjų, jam 

pakliuvo į policijos na-
1906 metais spaustuvių dar

bininkai įsteigė savo amato są
jungą ir Kaplinskį išrinko į pirmi
ninkus.

Prieš porą sanvaičių, Burcevui 
pradėjus skelbti, kas jis toks yra, 
Kaplinskis pražuvo, kaip į vandenį.

Iš SKIRSNEMUNĖS, 
Kauno gub., Raseinių pav.

Rugpiučio 16 dieną teko man 
būti pas draugą, Skirsnemunės var
gonininką Š. Jisai turėjo gerai 
pralavintą chorą. Užklausus, ko
dėl choras nebegieda, gavau atsa
kymą, kad . giedoriai neiną, užtat 
kad vietinis klebonas nieku neside
da prie choro užalikynio. Ant
rą vertus, kaip draugas nupasako
jo, kad neUgaidas chorui vargoni
ninkas turi ne iš klebono kišenės, 
bet iš savo....

I^abai malonu pirmiau būdavo, 
kad skambėdavo bažnytiniai gie
dojimai keturiais balsais. Žmogui 
net melstis būdavo smagiau, o da
bar? Tylu!

Labai nesmagu nei rašyti, kad< 
tokiu geru ir pagirtinu daiktu — 
bažnytiniu giedojimu nesirūpina- 

Saiiamukas.
(“Šaltinis”). • .

nia..

šaltinio” redaktorius, kun. J. 
Vailokaitis paduotas esąs teisman 
už atspauzdinimą 3: “Šaltinio" 
numeryje buvusio I dūmos atsto
vo Girniaus straipsnio, praminto: 
"Tamsybių darbai”. Tame straip
snyje Girnius rašė, kaip neteisingai 
imami esą mokesniai nuo Garlia
vos vartotojų draugijos “Viturys'

Iš PAPILIO,
Kauno gub., Ežerėnų pav.'

Rugsėjo 21 d. Papilyje klebono 
klojime “Saules” skyriaus moky
klos naudai buvo lietuvių vaka
ras. Lošė “Dėdė atvažiavo” ir 
“Tanias įpainiojo”; Lošimas pra
sidėjo septintą, pasibaigė dešimtą 
vai. Pinną visi išsiskirstė. Visos 
vietos buvo užimtos. Vądčaras ma
tomai visiems patiko. G. J.

(“šaltinis”).

Iš KRONIO,
• Vilniaus gub.

Naktį, spalių 1 d. kilo gaisras 
prie pat katalikų bažnyčios. Užsi
degė stačiatikio Nazarovo ir kata
liko Pūro triobos. Nebuvo kam 
gelbėti, tad sudegė ir trecio žmo
gaus kampininko. Visų trijų visa 
kas sudegė. Supykę nišai sako, 
katalikai iš keršto uždegę; vieną 
senelę į kalėjimą pasodino. Bet 
niekas nieko nežino. Stačiatikiai 
Nazarovai tąsyk buvo gitti, sūnūs 
ir tėvas. Tad greičiau patįs galė
jo užkrėsti berukydanri,... Mu
sų miestelėnams, reikėtų* gesinamoji 
mašina įsitaisyti;

Dievo Mųsikanias.

Iš PAŠVINTINIO, 
Kauno gub., Šiaulių pav.

Rugsėjo 30 dieną Žvirblėnų dva
re (prie Pašvintinio) buvo lietuvių 
vakaras. Pelnas ubaginei ir Kau
no miesto vaikų prieglaudai. Vai
dinta “Amerika pirtyje”. Labai 
puikiai sulošta. Žmonių buvo apie 
tris šimtus suviršum. Viskas ra
miai atsibuvo. Jonas Liakas.

(“Šaltinis”).

IŠ PAGIRIŲ, 
Ukmergės pav.

Miestelis menkas. Yra bažnytė
lė ir keli žydeliai. Daug yra to
kių, kuriems mažai terūpi tautos 
reikalai ir net ūkio pagerinimas. 
Mažai kas tesupranta, kokia nauda 
butų išsiskirsčius viensėdžiais. Tuo 
tarpu vienas Leliūnų sodžius te
eina į viensėdžius, ir tai labai var
giai : mat, ir tame sodžiuje yra 
keli žmonės/kurie labai priešinasi, 
ypač J. V. Norėtų ir daugiau so
džių skirstyties, bet matydami to
kį lėliuniečių nesutikimą, susilai
ko. Yra tarp pagiriečių ir tokių 
tamsuolių, kuriems tebesirodo, kad 
dabartinę lietuvių raštiją ir lietu
vių kalbą pramanę jaunieji kuni-, 
gai. Bet tokių, ačiū Dievui, visai 
mažai tėra. Apskritai, ir pas mus 
dabar yra kur-tai geriau nekaip 
prieš dešimtį metų: ir pagiriečiai 
šiuo laiku smagiai ėmė kilti iš mie
go. Prieš dešiųitį metų Pagiriuo
se, galima sakyti, nieko gero ne
buvo. Dabar gi matome “Saulės” 
mokyklą, kurioje mokosi apie 200 
vaikelių ir kurią gerai prižiūri vie
tinis klebonas ir kamendorius. Yra 
daugijos sankrova, kurioje ^labar 
yra geras vedėjas J.A Kerbelis. 
Kaip gidėti, toje krautuve turi 
metų apyvartos dvidešimtį tūkstan
čių su viršum. Galima suprasti, 
jogei ir pelną turi gerą. Yra elget- 
namis, kurį įsteigiant, išsykio la
bai priešinosi žmonelės ir patįs 
elgetos; bet dabar visi labai paka
kinti. Turi pagiriečiai liaudies 
mokyklą, kurios mokytojas yra lie
tuvis, J. Kasperavičius; girdėti, 
kad, esąs labai geras žmogus ir 
labai rūpinąsis vaikeliais. Yra 
Pagiriuose Pienininkų draugija; 
garo mašina dirba iš sakiaus pieno 
grietinę, sviestą, varškę ir kazili- 
ną. Vedėjas tos pieninės — p. 
S. Žemaitaitis, kuris gerai žino sa
vo dalyką. Prie tos pieninės yra 
ir geras malūnas. Pirmiau Pagi
riuose nebuvo krasos, o dabar yra. 
Už yisą tai reikia ačiū tarti vieti
niam klebonui, kun. Albinui Alsei
kai, kuris visu tuo rūpinasi. Visi 
pagiriečiai 
meti

tolLtoli pasilieka nuo vaikinų. 
Joms, mat, laiko nėra. Joms su 
siuvėjomis reikia surokuoti, kiek 
kvoldų siūti į nažutkas ir sijonus, 
kad nebūtų vienodai su draugės: 
kad anos penki, tai man reikia 

šešių”, bile kitaip. — O, labai, 
jau butų laikas, kad atsirastų tarp 
jų “mada” šviesties.

Politiškas žmonių susipratimas 
stovi dar žemai. Revoliucijos ban
gos beveik nelietė musų kraštą, o 
jei ir pasiekė, tai labai mažai ir 
didelės įtekmės į žmonės neturėjo. 
Tarp kai-kurių apšvieetesnįųjų ir ' 
skaitančiųjų žemaičių maždaug re- , 
voliucijos atbalsiai visgi pasikėlė, 
nors šiek-tiek sužadino dvasią: po 
visų audrų pastebiamas jau yra 
pas juos šioks-toks judėjimas, 
šioks-toks politiška^ susipratimas 
pastebėjimas pasididinęs veržima
sis prie apšvietimo. Vis dažniau 
ir dažniau tarp jų, apšviestesniųjų, 
išgirsi kalbant tai apie šiokius, tai 
apie te Irius reikalus: dažnai jų 
kalbose pajudinama tautos ir po
litikos klausimai, vis daugiau ir 
daugiau žingeidaujama apie ūkio 
draugijas. ’ Nors kol-kas veiklaus 
darbo nėra, bet juk pačios kalbos, 
visokie atsirandantieji klausimai ir 
abejojimai — jau geryneiga, tobu
linimasis, bet tik kaip vandenio la
šelis jurose. Atsiradus mintims, 
atsiras ir darbai! Kad jau pabu- 
dote, žengkit pirmyn ir tolyn. Tik 
dirbkite, dirbkite, kas kaip galite 
ir mokate: rasi prižadįsite apsnu- 
dusius iš miegų savo brolius! Bet 
sunku, oi sunku — “tai “cicilikų” 
pramanymas!” atkirs tau vyrai — 
vieni prie kortų staliuko “bekazy- 
ruodami”, kiti gi prie buteliuko.— 
Tokie tatai laikai pas mus!

Naujųjų Didi.
(“šaltinis”).

IŠ TELŠIŲ, 
Kauno gub.

Tam tikrai įsteigta draugija ati
darė vyrų gimnaziją, mokiniai bus 
priimami į I, II ir III kliasą. Kvo
timai 
lių 6

(egzaminai) prasidėjo spa- 
dieną.
(“Lietuvos Žinios”).

IŠ JURJEVO.
Spalių 2 dieną rado nusišovusį 

tūlą Šilingą 69 metų amžiaus. Ši
lingas gyveno iš pinigų, buvo vi
sados sveikas ir linksmas ir nepa
liko jokio laiškelio. Spėjama, jog 
velionis keno nors liko nužudytas, 

pasinaudojus jo pinigais.
(“R. Garsas”).
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Rugsėjo 30 d. praėjusį sekma

 

dienį katedros bažnyčioje buvo ap
skelbta lenkiškai ir lietuviškai, kad 
kitą sekmadienį (spalių 4 d.) baž
nyčioje bus renkamos aukos kata-

IŠ ŠIAULIŲ.-
, Antrosios durnos atstovas A. 
Povylius padavė teisman Peter
burgo Telegrafo Agentūrą už iš
leidimą telegramos, kurioj buvo 
pranešta, kad jis prie notaro Liu- 
bimovo apiplėšimo buvęs tos plė
šikų kuopos vadovu. Yra žinios, 
kad telegrama buvo pasiųsta jau 
tuomet, kuomet buvo išsiaiškinusi 
Povykaus nekaltybė.

(“Lietuvos Žinios”).
'—jį—• w ‘ 7 - -j/:. '■ , 

IŠ GAURES DVARO,
Šiaulių pay.

Rugsėjo 28 dieną Fišerio urėdas

linki jam ilgų-ilgiausių 
Balandis.

(“V-tis”).

KRETINGOS,Iš
Kauno gub., Telšių pav.

Musų parapijos jaunimas, labiau
siai mergaitės, labai moka sekti 
“madas”. Gaila tik ir labai gaila, 
kad pas musų jaunimą dar neįėjo 
“madon” mokslas ir apšvietimas. 
Vaikinai — tai dar šiaip-be-taip. 
Jie nors ir “madas” ir savo ragu
čius vienas prieš antrą smailina, 
bet visgi ne visi.... visgi kaskart 
darosi mandagesni ir švelnesni. 
Jau daugelis jų rūpinasi savo ap
švietimu. Bet mergelės — jos

IS PANEMUNES, 
Suvalkų gub., Naumiesčio pav. 
Jau ir pas mūs, kaipo į& kitur, 

tūli dvarininkai, netekę kantrybės, • 
varginami kišeninės džiovos, pra
deda savo dvarus "s.'alsticčių 
bankui” pardavinėti, štai jau ant
ri metai kaip parduotas tapo Za
pyškio parapijoje palivarkėlis Gai- 
žėnai Kauno “valstiečių bankui”. 
Nupirkęs minėtasai bankas tą pa- 
livarkėlį išdalino ateiviams rusams, 
kurie ten jau pradeda ūkininkauti, 
tik nežinia, kaip ilgai jie ten 
ninkaus, nes nupirktoji žemė 
sta — nederlinga.

Dabar štai šįmet neseniai 
pienė Melžinskienė pardavė
dvarą, Sviatošiną, vėl tam pačiam 
bankui. Žinoma, bankas vėl paves 
nupirktąją žemę ateiviams. O 
musų biedniokai — mažažemiai ir 
bežemiai, jeigu nori įgyti žemės 
sklypelį, tai turi danginties net į 
svieto kraštą. Apie šitąjį reikalą 
musų atstovai, durnoje esantieji, 
privalytų pagalvoti. Nejaugi mu
sų kraštas bus ir toliau rusinamas, 
kaip ligšioL...

Kaip girdėti, Kauno valstiečių 
bankas, nupirkęs Sviatošiną, keti
na ten įtaisyti, “ūkio mokyklą’’. 
Gal sumanys įtaisyti tokią mo
kyklą, kaip antai Raseiniuose, kur 
lietuvių kalbos j mokyklą neįsilei- 
džiama.... Jeigu taip butų, tai 
ačiū geradariams už tokią moky
klą, nes jinai jokios naudos musų 
kraštui nesuteiktų. Todėl, nelau
kus kokių ten musų kraštui dova
nų, reikėtų kuoveildausiai mums 
patiems apie tinkamąją musų kraš
tui ūkio mokyklą ištikro pagalvoti.

Vaide lietis.
(“šaltinis”), -

■

* u



UŽMIRŠTAS PILEKALNIS.
Toks pilekalnis yra Kalvarijos 

paviete (Suvalkų gub.), Jonavo 
valsčiaus, Kampinių kaime. Ligi 
jo nuo Kalvarijos (į šiaur-vaka- 
rius) bus koki 3—4 viorstai. Man 
da neteko raštuose užtikti, kad 
butų jis kur-nors paminėtas. Va
dinasi jis “Apšutkalnis”. Šįmet iš
ėjusio) J. Rodžiukyno knygutėj: 
“Suvalkų Rėdybos Pilekalniai“ ši
to pilekalnnio nėra įdėta. K- Gr. 
“Lietuvos Ūkininke“ No. 29 kalbė
jo apie šiąją knygutę, pilkal
nius, bet "Apšutkalnio”, matyt, ir 
jis nežino. Taigi, galima sakyti, 
pilekalnis “Apšutkalnis“ yra už- 

- mirštąs. Nuo ko pareina toks pi- 
lekalnio užvadinimas, 'tikrai neži
nia. Greičiausia, kad nuo vokiško 
žodžio “schuetten”, kas reiškia “pil
ti”, Arba “supilti”. Pilekalnis yra 
pailgas, vienas galas į rytus stovi, 
kitas į vakarus; iš šiaurių pusės 
arti pilekalnio yra nedidelis pyli
mas. Apšutkalnio viršus lygus ir 
matyti (ant viršaus) iš žemės iš
sikišęs nemažas akmuo.

Ne vieno seno žmogaus klausi
nėjau, ar nežino kokių padavimų, 
pasakų apie tą Apšutkalnį. Pasi
rodė — nieko nežiną, tik vienas 
senis pasisakė, kaip jis dar mažas 
buvęs, tai jam koks tai senelis daug 

* pripasakojęs apie Apšutkalnio vai
dinimus, bet jis dabar viską pa
miršęs.

Seniau Apjutkalnis buvęs daug 
statesnis, negu dabar, nes dar uki- 
,^nkp žagrė nebuvo jo, judinusi.

A. Kelmutis.
'•"Lietuvos Žinios”). .

žinoti ir surasti visus opiausius 
gyvenimo santykius. Vyriausybė 
turi parodyti savo sumanymą, o 
paskui vietiniai gyventojai turi 
spręsti ar tas sumanymas geras ar 
ne. Jeigu mes valdžios sumany
mų nežinosime ir šiuos visus klau
simus Svarstys kokia tai augštai 
stovinti “Vietinė Ūkio Reikalų 
Taryba” su pagelba, žinoma, vieti
nių dvarponių — tai galime drą
siai pasakyti, jog musų valstiečių 
būvis, įvedus permainas, nepage
rės. Maža to: jeigu jau be “Vie- 
t:nės Ūkio Reikalų Tarybos” ap
sieiti negalima, tai valstiečiai turė
tų išrinkti nors po vieną ar du 
atstovu nuo pavieto į “Vietinę 
Ūkio Reikalų Tarybą”, kurie gin
tų iš ten valstiečių riekalus. Toks 
netikėtas ir staigus perdavimas že
mietijų įvedimo klausimo į virš- 
minėtą Tarybą — duoda suprasti, 
kad čia kas nors atsitiko. Musų 
krašto dvarponiai nesnaudžia. Jų 
atstovai pateks į tą Tarybą ir jie 
tikisi pravesti reikalingus ir nau
dingus sau užmanymus. Kol dar 
nevėlu, reikia apie šį klausimą'pa
galvoti mums ir musų durnos at
stovams. Juo z. Besparnis.

(“Lietuvos Žinios").
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Iš LIEPOJAUS.
Garlaiviu Omsk tapo atvežtas 

Liepoj ų Suvalkų gub. valstietis 
Adomas JuŠkevičia, kurį Anglijos 
valdžia išsiuntusi iš New Castle 
į Rusiją. Jis prieš 5 metus užmu- 

“ šęs Anglijoje savo 22 metų sūnų 
už tai, buk šis paskutinis gyvenęs 
su savo motina kaipo su pačia. 
Ušmušėjas JuŠkevičia buvęs pas
merktas 15 metų katorgom bet jis 
per tuos 5 metus taip pasitaisęs 
kalėjime, kad bausmė jam buvo 
sutrumpinta Iki 5 metų.

,. jaus policija jį išsiuntusi 
vaiki ją. >I '

Kur mūsiškių nėra ir po 
purvus jie nesivioliojal

Liepojaus geįžkelio dirbtuvėje 
dirba arti 6 šimtų žmonių: rusų 
suvisai mažai, latvių su vokiečiais 
ir ne taip daug, keletas tikrųjų 
lenkų, lietuvių-gi bus maž ne pu
sė ; bet tokių, kurie nesigėdintų 
pasirodyti lietuviais, kasžin, 
ar bus daugiau kaip 15 žmonių— 
visi kiti tai “vielmožni” ponai l 
Nors jie yra daugiausia iš Kauno 
gubernijos ir jų pavardės tankiau
sia baigiasi raidėmis: tis, nas, kas 
ir tt., bet ką tu jiems padarysi: 
lenkai ir ganai Laikraščių gelž- 
kelio dirbtuven lietuviškų pareina 
5 egzemplioriai, lenkiškų-gi 3, ku
riuos ir-gi išsirašo lietuviai. Ma
tyt kaip tautiškai, taip ir kultūriš
kai musų Liepojaus darbininakai 
visai *dar nesusipratę: dar jie vi
sai neatjaučia nei savo tautos, nei 

.apšvietimo reikalų.
(“R. Garsas”).

švieskimes patįs ir ŠVIE
SKIME KITUS.

* Kuo mes lietuviai skiriamės jiuo 
savo kaimynų? Sakysime vokie
čiai, belgai, šveicarai neturi už mus 
daugiau žemės. Jie dar mažiau 
valdo žemės, o daug geriau už 
mus gyvena. Pas mus žmonės žiu
ri labiau į platumą i ilgumą savo 
žemės ploto. Tenai gi visą akį į 
gilumą atkreipia. Supranta skai
tytojas, ką noriu pasakyti. Kitose 
šalyse ūkininkai žiuri, kaip kiek
vieną žemės pėdą suvartojus, kaip 
iš jos kuodaugiausia naudos ištrau
kus. Duok tokiam Vokietijos, ar 
Šveicarijos gyventojui 20 ligi 30 
dešimtinių žemės, jisai bežiūrint 
praturtės. 1 Musų gi lietuvis turė
damas tiek žemės, vargą vargsta 
ir negali galas su galu sumegzti. 
Iš lygaus žemės ploto vokietys mo
kės tris-keturis kartus daugiau 
naudos turėti negu lietuvis. Mes 
esame toli užpakalyje nuo kitų at
silikę. ' ,

Negalime vien savęs už tai kal
tinti. Aš dar pasakyčiau, kad lie
tuviai ištikrųjų rūpinasi savo ūkio 
pagerinimu. Paprūsėje ir pakur- 
šėje esama taip puikiai vedamų 
ūkių, kad tiktai grožėties reikia. 
Niekeno nemokinami, bet vien pa
sižiūrėdami į savo kaimynus vo
kiečius ir latvius, mokėjo lietuviai 
taip gražiai savo ūkį pastatyti. Iš 
to matome, jog lietuviai gabus, su
maningi ir pažangus ūkyje. Tik
tai aplinkybės neleidžia.

Viena iš didesnių priežasčių Lie
tuvos nuvargimo yra be abejo ta, 
kad mes neturime mokslo. Jau 
kituose kraštuose verste verčiami 
vaikai vaikščioti mokyklon per ko
kius šešerius metus. Beraštis žmo
gus sunku ten rasti. Pas mus gi 
jų aibės yra. O ūkio vedime 
mokslas būtinai reikalingas. Gali 
kas pasakyti,: jog mokslas duonos 
neduos, bet jisai parodo, kaip duo
ną rasti. Turintieji šiek-tiek moks
lo ūkininkai priima greičiau viso
kius naujus išradimus, moka su
eiti į vienybę ir iš vien visi dirbti. 
Pavizdžiai geriausiai liudija, ^Ne
norams atsimenu mažutę Daniją. 
Kas ji buvo šimtą metų atgal, o 
kas šiandien yra. Buvo suvargus, 
sunykus, žmonės ten buvo nualę, 
nuskurę. Pergalėta Anglijos, pas
kui Vokietijos, jau, rodėsi, turi 
išnykti. Praslinko nepilnai šimtas 
metų, o visi pripažįsta šiandien 
Daniją turtingiausia šalimi. Kas 
pakėlė Daniją? Sakau trumpai— 
mokyklos. Apšvietimas ir vien 
apšvietimas pakėlė Daniją, Belgi
ją ir kitas šalis. Lietuva drąsiai 
galėtų susilyginti su anomis šali
mis savo turtingumu, jei tik atsira
stų žmonės, mokantieji musų kraš
to apšvietimą pakelti. Juk Dani
joje viską, galima sakyti, vienas 
žmogus padarė. Jo vardas 
Gnmntwig. Šis garbingas vyras 
visą savo amžį paskyrė tam, kad 
priveisus Danijoje kuodaugiausiai 
valstiečiams reikalingų mokyklų, 
šiandien visa Danija tarytum sėte 
tomis mokyklomis apsėta. Danija 
dabar skaitoma laimingiausia ir 
turtingiausia šalimi.

Mes, dėkui Dievui, taip-pat ge
rais keliais einame., Musų apšvįe- 
timo draugijos “Žiburys” ’ir “Sau
lė” blaško tamsybes ir Lietuvoj. 
Šiedvi draugi j i steigia mokyklas, 
skaityklas, kiek tik {stengdamos.

ir “Saulė” reikėtų ne
apsakomai mums- branginti, nes

Tiek tiktai vargas, kad ilgai dar 
reikės laukti, kol užaugs jaunoji 
karta, turinti mokslą. Pagalios toli 
gražu ne visi musų vaikučiai eina 
mokytiesi. Mus gi dabar jau var
gas spaudžia. Būdami bemoksliai, 
negalime mes daryti lenktynių su 
apsišvietusiais kitų kraštų ūkinin
kais. Mums vis prastesnis duonos 
kąsnelis teks.

Žinodami, kaip svarbus apšvieti
mas, bent stengkimės, kiek galė
dami, jį įgyti. Neturėjome laimės 
išeiti mokyklą, tai bent .patįs steng
kimės prasilavinti, skaitydami ge
ras knygas ir laikraščius. Ypatin
gai ilgi rudenio ir žiemos vakarai 
turi būti ne tuštiems niekams, bet 
apšvietimui suvartoti. Kas iš to 
bus, jei per visą vąkarą ištysosi 
kur ant suolelio išsitiesęs ir šneku- 
čiuosiesi apie tuščius niekus? Rei
kia gailėties. Kiekviena liuosa nuo 
darbo valandėlė turėtų būti kuo- 
rupestingiansiai suvartota geriems 
pasiskaitymams. Krisdamas į mu
sų galvą apšvietimas, lašas po la
šo, padarys per ilgą laiką didelę 
žymę, sulyg senovės patarles: 
lašas, dažnai krisdamas, akmenį 
pragręžia. Mokykla nedavė mums 
apšvietimo, tai bent patįs stengki
mės, kiek galėdami, jį įgyti.

Kad reikia vaikučiai šviesti, to 
jau nei neišvadžiosiu. Rodos, 
kiekvienas tai šiandien kuoaiškiau- 
siai supranta, kaip sunku bemoks
liams žmonėms gyventi. Kas ga
li, tegu būtinai mokyklon savo vai
kučius leidžia. Jeigu kas neišsiga
li, tegu bent patsai namieje pamo
kiną k 4 tik vaikai bemoksliai ne
būt Pluuksnius.

(“Šaltinis”)

Puziniškyje (Smilgių parapu, Pa
nevėžio pav.) .mirė tėvas žinomos 
rašytojos Gabrielės Petkevičaitės 
(Bitės) — daktaras J.-L. Petke- 
vičia, 8jį, metų, amžiaus, daktara
vęs 50 metų .guviršum. Vėlioms 
buvo mylimas) visų aplinkinių
žmonių, ypač neturtėlių, . ku
riems, atsišaukus ligoje, visuomet 
duodavo patarimą, pagelbą, drauge 
ir vaistus, ir niekuomet neskirdavo 
užmokesnio. Ą. A. včlionis dak
taras niekuomet savo sveikatos ne
žiūrėjo: šaukėsi prie jo dieną ar 
naktį, geru ar blogu oru, jis ne
klausė, ar užmokės kas, ar ne, bet 
kuogreičiausiai skubinosi ligoniui 
pagelbėti. Paminėtinas šis atsiti
kimas: numirus vienoje neturtin
goje šeimynoje tėvams, liko kele
tas neaprupįntų mažų vaikų; A. 
A*, velionis paima tuos našlaičius 
pas save ir augina, juokdamos, 
kad tie vaikai, tai jam į užmokes- 
nį už gydymą jų tėvų. — Pasku
tinė jo paties Hga skaudžiai jį kan
kino maž ne pusę metų ir tas skau
džiausia turėjo.ant jo veikti, kad 
jis, kaipo daktaras, pažino savo 
ligą, ir nesitikėjo pasitaisysiąs. 
Nusikamavęs, parsisirgęs, atsisky
rė su šiuo svietu ’famiai ir tykiai, 
palikdamas yisiems gailestį ir ne
užmirštamą ,atminintį širdyse visų 
aplinkinių, kaimynų, pažįstamų ir 
genčių. Ž

(“Lietuvos Žinios*”! (

KRASOS NEPRITEKLIUS.
Washington, D. C. Sulyg kra

sos auditoriaus atskaitos, Ameri
kos krasos įstaigos šiuose metuose 
turi $17479770 nepritekliaus, arba 
ant $569491 daugiau negu pernai. 
Iš viso įplaukimų krasa turėjo 
$202563383. ‘

Bet iš Lie-

Mokslo 
įtaisyti 
mokslo

antropo- 
Lictuvos 
istorijos, 
k. Jau

STUDENTŲ STREIKAS.
Cleveland, O. Sustreikavo 250 

mokinių vakarinės aukštesnės mo
kyklos. Vaikinai sustreikavo todėl, 
kad jiems nupatinka mokslo plia- 
nas, o mergaitės todėl, kad, kaip 
jos mano, už užkandžius per bran
giai joms paskaito.

ALASKA YUKON PARODA.
Seattle, IVash. Alaska-Yukon 

paroda likosi uždaryta 16 d. spa
lių. Atlankė ją iš viso 3740551 
ypata. Iš tų lankytojų' 2765683 
įžangą užmokėjo, o 974868 lankė 
parodą be užmokesnio. Gryno pel
no liko 200000 dol. Pinigai tie 
bus atiduoti Washingtono univer
sitetui.

ŽEMIECIŲ ĮSTAIGOS LIETU
VOJE.

Pavasaarį ministerių pirminin
kas Stolypinas prižadėjo, kad mu
sų krašte bus įvestos žemiečių 
įstaigos. Tam tikslui buvo liepta 
gubernatoriams rinkti reikalingą 
medfegą. Kauno gubernijoje vi
suose pavietuose berželio 24 d. bu
vo sušaukti tam tikri susirinkimai, 
kurie turėjo nurodyti, kokia me- 
dega reikalinga ir kaip ją rinkti. 
Iš viso sumanymo buvo matyti, 
kad žemiečių įstaigos musų krašte 
bus sutvaricytos pagal tautų kurijų 
ir žemės cenzo. Platesnių pro
gramų jokių išdirbta nebuvo. Bu
vo tiktai kalbama, kad pavieto ba- 
jorvedžiai ir vietiniai teisėjai bus 
valdžios skiriami. Pastaruoju lai
ku išsiaiškino, kad ministerių pir
mininkas klausimą apie- įvedimą 
musų krašte žemiečių įstaigų atidė
jo, sumanė visą tą surinktąją me- 
degą atiduoti apsvarstyti Vietiniai 
Ūkio Reikalų Tarybai ir tik pas
kui įnešti jį dumon.

Klausimas svarbus; tars apie jį 
valdininkai ir žmonės mums sve
timi, neprielankus, nežinantieji 
musų krašto reikalų. Mums lietu
viams reikėtų pareikalauti, kad 
klausimas apie įvedimą permainų 
musų krašte butų svarstomas ne “Žiburys' 
Vietinės Ūkio Reikalų Tarybos, 
bet vietinių krašto įstaigų ir gy- jiedvi geriausiai Lietuvos dirvonus 
.ventojų, ypač valstiečių, kurie gali

Iš “LIETUVIŲ MOKSLO 
DRAUGIJOS”.

Dar pavasarį buvo kilęs 
Draugijoje sumanymas 
Vilniuje skaitymus iš tų
šakų, kuriomis užsiima pati drau
gija, būtent: iš lietuvių 
logijos bei etnografijos 
geologijos, archeologijos, 
geografijos, statistikos ir
surasta buvo ir keli universito pro
fesoriai, kurie butų apsiėmę skai
tyti Vilniuje, bet dėlei tūlų prie
žasčių tų skaitymų sutvarkymas 
reikėjo atidėti žiemos laikui.

Lietuvių Mokslo Draugijos Ko
mitetas pasiryžęs įvykdinti tuos 
taip naudingus ir Lietuvos ap- 
švietstunams reikalingus skaity
mus, pastarame savo posėdyje nu
tarė kreipties į visuomenę, pra
šydamas, kad visi tie lietuviai, ku
rie norėtų skaitymų klausyti, pra
neštų apie tai Mokslo Draugijai 
ne vėliaus kaip iki lapkričio 15 
dienai Mokslo Draugijos adresu: 
Vilniun (Lydos gat. No. 7).

Skaitymai manoma įrengti tuo- 
jaus po Kalėdų iki Trijų Karalių 
dienos per kokias 6—8 dienas. 
Ketinama pakviesti mažiausia ko
kie 5—6 lektoriai, kuriems apmo
kėti reikėtų apie 500 rub. Todė- 
lei norint skaitymus įtaisyti, rei
kėtų turėti mažiausia šimtas klau
sytojų, užsimokėjusių po 5 rub. 
Todėl visi norintieji skaitymų 
klausyti prašomi yra drauge su 
pranešimu prisiųsti ir pinigus, ku
rie, skaitymams neįvykus, bus at
galios grąžinti.

Mokslo Draugijos organo “Lie
tuvių Tauta" 3-ioji dalis jau at- 
spauzdinta ir šiomis dienomis 
draugijos nariams pradėta išsiunti
nėti. šioje dalyje^pskelbta: Kun. 
J. Žiogo — Archaiologiški tiri- 
nėjimai Gaidės apylinkėje; V. Na- 
gevičiaus — “Kirmino kalno” ka
pinės; K. Būgos — "Romove”, 
“Criwe”, “Znięz”; D. Daugėlos — 
Lietuvių kalbos liekanos Lietuvos 
didžiosios kunigaikštystės teis
muose; J. Basanavičius — Lietu
viškoji kalba valstybės raštuose ir 
iš Seinų vyskupystės istorijos; K. 
Grinius — Keletas dokumentų 
Seinų vyskupystės istorijai (1813 
—1023 m.) ; K. Būgos — “Waide- 
lotten”; Prof. J. Boudouin de 
Courtenay — A. a. kun. vyskupo 
A. Baranovskio laiškai į prof. J. 
Baudouiną de Courtėnay rašyti.

Visų tų gerbiamųjų narių, ku
rie dar už praeitus metus neužsi
mokėjo nario mokesnio, šiuo pra
šoma pasiskubinti savo skolą drau
gijos kason prisiųsti.

Visiems tiems * nariams, kurie 
nėra užsimokėję už du metu, bū
tent už 1907—8 ir ir 1908—9 
“Lietuvių Tauta” visai nebus iš
siunčiama.

Pirmininkas J. Basanavičius.
Sekretorius J. Vileišis.
„ (“Lietuvos Žinios”).

Iš PRŪSŲ LIETUVOS.
Klaipėdoje Jmivo pradėjęs eiti 

nuo š. m. spalių 1 dienos kasdie
ninis laikraštis “Dienos Laps”. 
Leido tą . laikraštį žinomas M. 
Jankus, kuris kitąkart gy veno Bi
tėnuose. Bet, vos pasirodžius 9 
No., sustabdė leidęs, kaip jis pats 
rašo — “dėl neužtekime užsirašu- 
siųjų”. Jąnkus, vadinasi, vėl 
mėgina leidinėti laikraščius. Jis 
tuo yra įžymėjęs, kad yra lei
dęs nemąžiau <kaip 14 laikraščių, 
iš kurių tūlų pasirodė tiktai įx> 
vieną antrą Nęu Rods, labai butų 
reikalingas “d^pnraštis" Prūsų lie
tuviams, ^r galėtų ilgainiui gerai 
įsigalėti. [;Bet .pradžiai reikėtų tu
rėti gerą,, pluojkštą pinigų. Tiesa, 
toks laikraštis^įkokį M. Jankus bu
vo pradėjęs lęisti, negalėjo, ir ne
galės eiti -rr- renku pasakyti prie
žastis keliais žpdžiais, nėsa jų tiek 
daug, kad reiktų prirašyti kelias 
skiltis. Beje M. Jankus žadąs 
dabar leisti tiktai vieną kartą per 
sanvaitę, šeštadieniais. Ar turės 
pasisekimą, reikia abejoti! -

* • Kurmis.
(“V-tis”).

DIDELI UŽRAŠAI BAŽNY
ČIAI.

New York. Pasimirė čia mili
jonierius John Stewlrt Kennedy. 
Jis paliko turtus 60 milijonų do
liarių vertės; iš jų 25 milijonus 
užrašė bažnyčioms; pusė to užrašo 
tenka presbūerijonų bažnyčiai. 
Yra teipgi ne maži užrašai knygy
nams ir moksliškoms įstaigoms 
.' "r riko j ir svetur. Pačiai paliko 

milijonų. •

MILIJONŲ PALAIKEJAS.
Cambridge, ktass. Prapuolė iš 

čia 50 metų vyras, tarnaujantis 
viename mažame hotelyj Edv. Tre- 
vilijon. Tuom tarpu pasimiręs jo 
dėdė paliko jam turtus 10 milijo
nų doliarių vertės: Manė jau, kad 
palaikėj as likosi užmuštas, bet 
laimingai sugrįžo iš Bostono.

jis

PLYŠO GARINE DŪDA.
Porthsmouth, N. H. Išmėgi

nant naujai padirbtą didelį kariš
ką laivą North Lakota, plyšo ga
rinė dūda. Išsiveržusio garo ke
turi pečkuriai likosi labai sunkiai 
nuplikyti.

AUDRA.
Peoria, !tt. Pereitą nedėlios die

ną visoj Illinois upės klonyj siau
tė audra. Peorioj nesiliaujanti žai
bai išgazdino gyventojus. Telefo
nų ir telegrafų vielos tapo nutrauk
tos arba žaibų sutarpintos. Perkū
nas trenkė į daugelį namų ir pa
dirbo nuostolių ant 10000 dol.

aria.

A. A Dr. JONAS-LEONAS 
PĘTKEVIČIA.

Rugsėjo 30 d. i. m. savo dvare

PRIPAŽINO PEARY’UI AUK
SINĮ MEDALĮ.

H'ashington, D. C. “National 
Geographic, Society ” pripažino 
Peary’o pristatytus dokumentus, 
pripažino, jog t jis buvo prie šiau
rinio žemgalio ir už tai jam duoda 
auksinį medalį. Kada Cook pri
statys savo dokumentus ir tie bus 
šitos mokslinčių draugijos peržiū
rėti ir ištirti. .

GERAS LAIMIKIS.
Niagara Ont. Ant Grand 

Trunk gelžkelio ‘stoties du plėšikai 
užpuolė kasierių Kanados Expre- 
so Co., Williamą Dobson ir atėmę 
nuo jo 14158 dol., pabėgo. Dar
bą tą jie atliko viduryj dienos.

SUMAŽĖJO' SOCIJALISTŲ 
BALSAI.

•New York. Laike rinkimų mie
sto viršininkų, atsibuvusių pereitą 
sanvaitę, už socijalistų kandidatą 
paduota tik Į0616 balsų. Ren
kant gi prezidentą, už socijalistų 
kandidatą feebsą paduota buvo 
,25000 balsjų. Taigi šįmet soci
jalistų balsij paduota mažiau negu 
Pusė’ M-

PRANTA BUDAVONE.
New York. Cianykštis krimina- 

liškas teismas, pastatytas už 2 mi
lijonu doliarių ^vyni metai atgal, 
likosi uždarytas, kadangi pradėjo 
griūti. Nereikia užmiršti, kad rei- 
kejo ardyti ir. Chicagos miesto 
rūmą pastatytą 1875 metuose, o jo 
pastatymas atsiėjo 7 milijonus do
liarių, nes .jis pats irti pradėjo. 
Negeriausiai mat statomos Ameri
koj viešos triobps.

NUŠOVĖ UŽ PASIGĖRIMĄ.
Silverton, Ved. Gyvenanti čia 

moteris Henry- Onsley, parvažia
vusi -namon nuo pasivažinėjimo, 
rado savo vyrą pasigėrusį be žado 
gulintį lovoj. Už tai ji griebė re-

ne per aštrus gydymo būdas?

NELAIMES ANT GELŽKELIŲ.
Dės Moines, La. Ant 19. gatvės 

iššoko iš vėžių karas pilnas žmo
nių. ‘ Prie to 60 ypatų likosi sun
kiai sužeistų, o tame skaitliuje trįs 
sužeistos mirtinai. Mat karas, iš
šokęs iš vėžių apvirto ir'nuo augš- 
tos kalvos nupuolė žemyn.

GAISRAS.
. Utica, N. Y. Netoli nuo 

miestelyj Little Falls, sudegė įtai
sęs Pierce Stone Co. Nuostolius 
gaisro padarytus skaito ant
000 dol. ''

čia,

150-

IŠ DARBO LAUKO
f Pereitą sanvaitę Jungtiniuose 

Valsčiuose buvo 212 nusibankru- 
tinimų, arba ant 5 mažiau negu 
užpereitą.

St. Joseh, Mick. Darbų čia 
dabar nėra. Pasiliovus darbams 
daržuose, žmones nuo laukų susi
grūdo j miestą, bet jame darbo 
nėra. Dirbusių daržuose daugu- 
maa darbininkų važiuoja į Chi- 
cagą, arba į kitus didesnius mie
stus. Žiemos laike šitas miestelis 
kaipi apmiręs.

f Pittsburg, Pa. 
organizacijos United 
America, Thomas L. 
reiškė, jog sekantį pavasarį, pasi
baigus dabartiniems kontraktams, 
organizacija stengsis išderėti arba 
iškovoti darbininkams didesnes al
gas. Jeigu kasyklų savininkai ne 
sutiks, užgims vėl dideli angliaka
sių streikai.

Prezidentas
Miners oi

nematė, ir niekas nematė, kas ir 
kiek mokėjo, gal visi už gėrimą 
gavo kaip tas šaudytojas anglių, 
pragėręs 20 doL ir darbą gavęs. 
Pranas Siūlelis rašo: parsitraukė 
iš Lietuvos 4 brolius ir turėjo vi
siems darbus pirkti.
tuvos atvažiavusiam, suaugusiam 
vyrui ne galima įeit į anglių ka
syklas neišdirbus ant viršaus 2 
metų. Kalnakasių konstitucijoj 
yra: kad iš Lietuvos atvažiavęs 
negali įeiti į kasyklas.
• Jeigu korespondentas žino, kad 
pirko broliams darbą, tai tegul eina 
kalnakasių susirinkiman ir pasako 
koki broliai buvo, kas pirko, po 
kiek mokėjo. Aš manau, kad tiems 4 
broliams ne darbą pirko, bet girdė 
kasyklų komitetą, kad įsukt /savo 
brolius į kasyklas dirbti, nes ne
būtų įėję be pirkimo alaus ar kito 
ko.

Korespondentas rasoj vienas an
glių šaudytojas, susipratęs darbi
ninkas pragirdęs užveizdai 20 dol. 
kol darba gavo. Jei susipratęs bu
vo, tai kam girdė ir leido pinigus? 
Reikėjo be gėrimo darbą gauti; 
jeigu būt susipratęs, nebūt gėręs 
su bosais. Korespondentas sako: 
pirko darbą nesusipratę darbinin
kai, pirkdavo net ir socijalistai. 
Matyt korespondentas vadina ne; 
susipratusiais ne socijalistus, o su
sipratusiais darbininkais socijali
stus. Bet Springfielde nėra susi
pratusių socijalistų. Aš mačiau 
socijalistus kitur, kurie rengė pra
kalbas, mokino kaip eiti prieš ka
pitalizmą, kaip kovot su kapita
listais kovoti už trumpesnį dienos 
darbą, už geresnį užmokestį, žo
džiu — kovot su darbinin
kų priešais. Tie yra socijali
stai ir aš toks. Springfieldiečiai 
visai kitaip elgiasi. Parengia pra
kalbas. Nueini ir kokias kalbas 
girdi: tu tamsunas, nesusipratęs, 
tu giri savo tėvą, sakai, kad jis 
geras buvo, Dievą mylintis! Tavo 
tėvas buvo tamsunas kaip ir tu: 
eidavo į bažnyčią, pinigus kuni
gui duodavo. Aš„ girdi, viską ži
nau ir suprantu, nedarau teip kaip 
mano tėvas darė: neeinu į baž
nyčią, neduodu kunigui pinigų. 
Aš ,sako, socijalistas, kovoju su 
kapitalizmu. Bet ištikro ne su 
kapitalizmu, tik pirma su tikėji
mu, o su kapitalizmu neišmano kaip 
pradėt kovot, nežino kaip pagerint 
būvį darbininkų. Ir iškur išmanys? 
Atkeliavęs į šitą šalį nemokėjo 
daugumas ne a b paskaityt, radęs 
draugą ar brolį, išmoko skaityt 
su piištu vedžiodamas raides ir 
šaukia: aš socijalistas, aš susipra
tęs, o jus tamsunai, nežinot, kaip 
kovot. Jei kas socijalistas, tai te
gul kovoja su kapitalizmu, bet ką 
čia kaltas daugumo darbininkų ti
kėjimas?

Korespondentas rašo, * jog žmo
nės šneka, kad yra agentai, kurie 
darbus pardavinėja ir pinigus pa
ima. Žmonės daug šneka, bet ne
žinia ar teisybė; pas mus kalba 
ant kiekvieno, kad pirko darbą. 
Gal, kaip toks anglių šaudytojas, 
po 20 dol. pragėrė? Patįs gėrė, 
patįs pirko, ir patįs nori liudyt ant 
kits kito, o tai vis susiprateliai 
lietuviai. Vinogradas.

IŠ SPRING VALLEY, ILL.
31 d. spalio š. m. draugija Lie

tuvos Sūnų Didvyrių savo mėne
siniame susirinkime kalbėjo apie 
Dr. J. šliupo atsišaukimą dėl įžei
dimo jo laike apvaikščiojimo 40 
metų sukaktuvių lietuvių emigra
cijos į Ameriką Plymouthe, Pa., 
kuriame Dr. J. šliupas skundžiasi, 
jog Plymouthiečiai bei kunigai 
biauriai su juom pasielgė. Drau
gija Lietuvos Sūnų Didv. išreiškia 
Dr. J. šliupui sanjausmą ir pagar
bą už atliktus jo darbus labui žmo
nijos, labui lietuvių tautos, po 
draug išreiškia panieką plymou- 
thiečiams už jų pasielgimą su mu
sų nenualš’u veikėju labui žmoni
jos, Dr. J. šliupu. Amžina panie
ka visiems tiems kunigams, kurie 
sukurstė plymouthiečius prieš Dr. 
šliupą. Mes neišskiriame nei ku
nigo Žilinsko; mes manome, kad 
kun. Žilinskas, nors kiltą užmanė 
darbą— apvaikščiojimą 40 metų 
sukaktuvių išeivystės, tačiaus, 
mums rodosi, po tuo užmanymu 
yra kas slapto; mes manome, kad 
kunigai tokiu budu nori išrėklia- 
muot tik savo luomą, o ne visą 
lietuvių tautą. . Mes neužsitikime 
nei kunigui Žilinskui, mes mano
me, kad vadovėliams aukos bus 
sunaudotos daugiausia lietuviškų 
minyškų rengiamam klioštoriui. 
(Vadovėlių fondą savo globon pa-Ig SPRINGFIELD, ILL.

“Lietuvos” No. 44 tilpo korės- gmą Vilniaus Mokslo Draugija, tai 
pondencija iš Springfield, UI., ko-

deltas rašo, buk mokėjo už darbą

gijai ir stumiame ją iš savo tarpo; 
jie buvo žmonijos laisvės priešais 
ir yra, pirmineigo be jų apsieis kaie" 3 
apsiėjo per amžius. Mes mylinį . 
musų tautą ir tautiškus gerus daĄ. 
bus, bet patinkame didžiausius^ 
priešus kuniguose. Neridrime nie-l' 
ko su jais turėt Plymoutho at
sitikime kaltiname labiausiai kuni
gus, užtai tariame jiems panieką. 
Vadiname nesusipratėliais, kunigų 
vergais Plymoutho ir Philadelphi- 
jos 
mą

komitetus už nedorą pasielgi
au Dr. J. Šliupu.

Juozas Gvazdinkas.

Iš KENOSHA, WIS.
30 d. spalių, 8 vai. vakare, Co- 

lumbia Hallėj, 58 kuopa L. S. S. 
A. parengė visuomenišką susirinki
mą. Kalbėtoju buvo Krūmas iš 
Chicago. Perbėgo jis žmonijos 
istoriją prieš Christaus gimimą ir 
paskui. Labai graudingai kalbėjo, 
net terp klausytojų matyt buvo 
ašaras šluostančius. S. J. Dar
gužis kalbėjo apie Maskoliją ir 
Ameriką.

Kalbos abiejų kalbėtojų susirin
kusiems patiko; jų buvo apie šim
tas. Aukų surinkta $2.ao; jos 
apverstos apmokėjimui kuopos iš
laidų.

P4-

Literatūros parduota už 
Vienas narys įstojo į kuo-

; k. ą.

1

Iš INDIANOPOLIO, IND.
Darbai čia žymiai pasigerino.
Lietuvių yra 7 šeimynos, 2 gy

vanašlės 4 pavieni ir viena mergi
na. Yra viena lietuviška kar
dama. Lietuviai čia labai tamsus 
(tai netamsių pareiga stengtiesi 
tamsiuosius apšviesti. Red.). Laik
raščių ne skaito. Vietoj skaitymo, 
mėgsta visokias purvinas kalu.. 
Daug yra nemokančių rašyti, nei 
skaityti, bet mokytiesi nenori; apie 
mokslą ir reikalą apšvietimo nega
lima nei kalbėti. Užtai girtuo
kliauja per dienas ir naktis, kada .
tik turi atliekamą laiką. Daugu
mas panedėlyj nei darban ne atei
na, o kaip koks švenčia net iki 
seredai. Moterys negeresnės: ir /
jos draugė su vyrais maukia rudį, / 
arba “gyvasties vandenį”. Ir mu- 
sų moterėlės, vietoj gražių, mėg- \ 
sta paleistuvingas kalbas.

Laikas jau butų musų lietu- L 
viams, lygiai vyrams kaip ir mo- j 
terims, mesti tuos blogus papro- f 
dus, vietoj to stengtiesi apsišvie*- 
sti, griebtiesi skaitymo laikraščiu 
ir knygų. J. Nor:’aištUjĘ

IŠ PITTSTON, PA f ■ 
28 d. spalių da apvaikšdr/ 

metinės sukaktuvės gimimo dv 
nos musų istoriko Simano DaA 
kanto. Apvaikščiojimą parengi 
S. Daukanto Draugija, Buvo kaj | 
bos ir dekliamacijos. Kalbėtoji 
buvo: advokatas J. Lopata 7 
Wilkes Barres, Pa., M. Valentin; 
vičia iš Šcrantono, Pa. ir J. K< 
zakevičia, vietinis. Apart atmin 
mo S. Daukanto darbų, kalbėtoji 1 
aiškino reikalingumą mokslo i 
savitarpinės vienybės, teipgi re 
kalingumą lietuviams pastoti ši< 
šalies ukėsais. Pertraukoje kalt 
rinko aukas, tautiškiems rd 
lams. Surinkta $4.20. Pinigai 
paskirti moksleiviams.

15 kuopa S. L. A savo m 
nesiniame susirinkime nutarė 
reikalauti nuo savo delegato 
Cepulio, buvusio XXIII S. L. 
seime, atimti savo vardą nuo n 
liucijos priešingos S. L. A. Ii 
sdtuajai. S. L. A 7 kuopa 
prastame susirinkime, nutarė įvesi 
skyrių pašelpos ligoje su lygiom 
tiesoms moterims.

Mes baigiame statyti naują lie-1 
tuvišką bažnytėlę. Musų bažnyte- t 
lė buvo medinė ir keletą mėnesių I 
atgal sudegė. Dabar statome Vnu-K 
1 inę. Pastatymas vien sienų at
sieis $40000. Žinoma ištaisymas 
ir visoki pagražinimai atsieis ne- . 
toli kitą tiek. Graži pinigų suma! 
Kad tai butų musų savastis I Prie į 
pagražinimo bažnytėlės prisideda 1 
vietinės draugijos aukaudamps po 
keletą šimtų doliarių. Draugija 
Simano Daukanto paaukavo $200, 
su išlyga, kad Simano Daukanto 
paveikslas butų išstatytas bažny- 
čios lange. Klebonas apsiėmė, ir 
šiandien mes galime pasidžiaugti, 
kad nors vieną lietuvių globėją, 
rikrų globtą turėsime savo bažny
tėlėj. Džiaugiamės kol airiai ar 
kiti svetimtaučiai, pajutę musų go
donę lietuvių globėjo, neprisisa- 
vį» musų bažnytėlės. Dieve ne
duok, kad teip atsitiktų! »

Kalnavertis.

INDIANOPOLIO, IND.

IS BAYONNE, N. J.
ir pinigai ne galės būt apversti mi
nyškų klioštoriui. Red.).. Gal ir 
patįs vadovėliai tiks tik kunigų 
mokslui. Mes neužsitikime kuni-

rengė prakalbas, L. Peikovskio sve
tainėje.



Sv. Jurgio draugija, Cleve- 
Ohio.
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neužsikrėstų vienas nuo kito, var-!Kur dingote dienos pilnos įkvėpi* 
tojant tuos pačius abrusus ir bliu- Į 4 . mo,

Kur dingote dienos

mokslą.
Žinau,

Laik’s

Seniai

ma, nėra ką minėti, nes su J uorn>/tolydžio arba * išnaikinti

W1

iš aša-

i
K. Jo-

išgaubtą

Kur

Kur

Kur
Kur

Kada siela svieto dar 
Kad* nekaltos minty:

tų pat 
kitose

liga, 
laiku

ir rau- 
jos ju-

ati-
ke- praneša aplinkui gyvenan- 

lietuviams, kad ji savo mė- 
susirinkimą turės šį' nedėl- 
14 d. lapkričio, terpu 3 ir

CHICAGO, ILL.
kuopa ant Bridgeporto pra- 
jog jos mėnesinis susirinki-

TAUTYSTĖS SAPNAI.
dingote dienos mano kudiky-

- stės,

ir redaktoriui.
J. LAUKIS, 

Brick it, Valparalao. Ind.

laimei žmo
nių?!

Kur norai kilčiausių darbų?
Kur likote darbai iš pasišventimo
Vien artimo labui ir

linksmybės, 
• gyvumo, 

nepažinojo ? 
ir gimė ir 

žuvo į
širdis nesuprato, skausmų nebijojo.

kolionijos ir atsaku- 
Seminarijos dėlei jos 
minėtai kolionijai ir 

pagal mano ypa-

Tėvynės Mylėtojų 
Dr-stės Reikalai
Visus raštus Tėv. Myl. Dr-Jos rek- 

k&luose, kuopos ir pavienio! ypatM 
malonės siųsti Dr-joa Lit Kom. na
riui .........................

Kalbė- 
me- 
mo-

sapnai saldžiausių svajonių ? 
ugnis krutinės, kur protas 

jaunystės, 
dingote tiek abejonių!?

42 “Kataliko'”, nesuprato jo tu
rinio ir tikslo. Jis tuojaus deda 
savo straipsneliui arba, geriaus pa
sakius, kritikai, antgalvį “Lenkų 
Seminarija Detroite”, kada aš sa
vo straipsnyje apie Lenkų Semi
nariją ir įkūrimą ten lietuvių ko
lionijos rašiau jau ne kaipo Detroi
te, į>et kaipo Orvhard Lake, Mich. 
Dėlei tos priežasties autorius, tur
but, laikydamasis savo antgalvio, 
teip didžiai ir suklydo. Tikslo, — 
nes tikslu buvo perstatyti Lenkų 
Seminariją tokia, kokia ji yra da
bar naujojoj vietoj, o ne senojoj 
ir koks yra ten padėjimas lietukų 
dabar, o ne seniau. Paskui, tiktai 
perstačius minėtą Seminariją nau
juose rūbuose musų inteligentijai, 
išreiškiau reikalingumą lietuvių 
moksleivių 
mą Lenkų 
naujų rūbų 
tai* tik
tiškos nuomonės. Pagal kitų nuo
monės, aš nežinau, ar atsako ji 
tam užmanymui, ar ne. Užtai aš 
ir pavedžiau ištirti tai inteligentijai, 
kuri apie tą dalyką supranta, rū
pinas ir žino gerai čianykščios Se
minarijos santikius. Ponas Vai
nikas, matyt, visai nieko nežino 
apie Lenkų Seminariją, atsiremia 
ant kitų. Vienok atsirėmus ant ki
tų nuomonių, negalima griebties 
kritikos; reikia dalykas pačiam iš
tirti. Negana to, kritika dar rei
kalauja parodyti gerąsias ir blo
gąsias puses kritikuojamo daikto. 
Kritika teipgi nemėgsta besikarš- 
čiavimų, tik rimtumą ir teisybę.

O tų privalumų kritikas p. Vai
nikas, atsiliepdamas ant mano 
straipsnio, neužlaikė. Dėlto ir 
suklydo. Dar turiu priminti, kad 
toki kritikai netik ką neatneša nau
dos, bet kenkia netik pavieniam, 
bet visai visuomenei, nes jie myli 
tiktai griauti, o statyti užmiršta iš 
“karščio”.

Panašiai su mano straipsniu. 
Jei buvo kas jame klaidingo, tai 
buvo galima rimtai apreikšti klai
das visuomenei ir man pačiam su 
jų išaiškinimu ir 1 pataisymu, bet 
ne teip, kaip p. Vainikas, apdrėb
damas visokiais purvais Lenkų Se
minariją ir tą mokslą baigusius, ar
ba tebesimokinančius lietuvius, ne- 
nurodęs priežasties.

štai ką rašo: “Yra labai prie
lankus lietuviams rektorius”. To 
“labai” mano straipsnyje nebuvo. 
Toliaus, kad “Lietuvys, baigęs 
Lenkų Seminariją neapturčs jo
kios naudos. Liks tamsum lyg ba
to aulas ir dar lenktj vergas”. Nie
ko sau!! Graži pašaipa! tik be 
pamato, be nurodymo priežasties. 
Tokių pašaipų į satyros laikraštį 
nepriima, tatai yra atmetamos. O 
Vainiko abejojimai kaslink įgiji
mą “kokio-nors” mokslo LeYikų Se
minarijoj irgi be pagrindų. Semi
narija moksliškai nestovi ant že
miausio laipsnio. Iš kitur atvažia
vę, tikėdamiesi stoti augštesnion 
kliason, pastoja žemesnion. Me
džiagiškai ji stovi ne kaip.

O jeigu lietuviai Lenkų Semi
narijos ne geriausią visur ir visa
me lašia rolę, tai dar negalima kal
tinti lenkų, anei griauti mano nu> 
monės, kad joje negalima įkurti 
kolionijos, arba vieta ten jai butų 
neatsakanti. Priežasčia čianykščių 
lietuvių tamsumo yra pati inteli
gentija. Ji mus apleido, nesirūpi
na, neaugina, tikisi susilaukti iš 
mus gerų vaisių. Niekados! Rei
kia auginti, o paskui piauti. Kaip 
p. Vainikas tvirtina priežasčia mu
sų tamsumo yra Lenkų Seminari
ja arba lenkai, o aš priešingai sa
kau, kad lietuvių inteligentija, nes 
nuo jos priklauso musų likimas. 
Jeigu kolioniją butų įkurta anglų 
Seminarijoj bet būtumėm taip ap
leisti, užmiršti visuomenės, kaip, 
kad esame dabar Lenkų Seminari
joj, tai tikiu, vaisiai butų nege- 
resni, nes abelnai jaunuomenė, kaip 
lietuvių, lenkų ar kitų geriau yra 
palinkus prie susianglinimo, negu 
prie susilenkinimo.

Iš Lenkų Seminarijos, kaipo sve
timos įstaigos, esant be savos glo
bos, nieko kito negalima reikalauti, 
kaip titkai to, ką ji mums sutei
kia: nepersiakioja Seminarijos vy
resnybė, duoda pilną laisvę lavin- 
ties savo prigimtoje kalboje, leido 
susirasti lietuvių kalbos mokytoją, 
d seminarija duos jam užlaikymą, 
mokės algą.

’ ietuvių kalbos molęytoją susi
radę, kitaip galėtumėt atsidvėsti, 
geresnę gal loštumėm “rolę”. Bet 
nelaimė! Ant užklausimų apie rei
kalingumą mokintojo, nekurie inte
ligentai nenori nei laišku atsakyti. 
Dėlko ? Dėlto gal, . kad Lenkų 
Seminirija. O lenkai mat ne žmo
nės! Terp jų teisingų nėra. Tai 
samprotavimas visų tų, kurie, ne
žiūrėdami teisybės, puola sykiu ant

■ Kalbėtojus užkvietė: J. Kačer- 
|ių iš Brooklyno ir A. Antonovą 
r So. Boston, Mass. Pirmiausu 
L Ibėjo J. Kačergis. Jis kalbėjo
■ ie karą Maskolijos su Japonija, 
riiškino, kad mums nėra ką per 
[laug užsitikčt vadovams, nes tik 
skaitymas knygų ir kitokių gerų 
raštų žmogų gali pertikrinti ir ap
šviesti. Teipgi nurodinėjo, kad 
lietuviški vertelgos nėra buržuais 
ir tt. Abelnai, jo kalba žmonėms 
patiko. A. Antonov kalbėjo apie

Daug gražių paveikslų
privedė. Aiškino ką mokslas ver
tas, kad be mokslo nieko negalima 
nuveikti,, o su mokslu galima vis
ką atsiekti net ir gamtą galima 
priversti žmonėms tarnauti. A Kal
ba Antonovo visiems labai patiko. 
Kalbėjo teipgi koks ten iš Eliza- 
beth V. Jusaitis. Bet jis maišė 
žirnius su kopustais"ir mažai nau
dingo pasakė.

Antru kartu kalbėjo Antonov 
apie socijalizmą ir ką jis žada žmo
nijai. Ragino piliečius K balsuoti 
už darbininkų pdrtiją, išsiimti pi
lietiškas popieras visiems. Liepė 
šviestis, skaityt laikraščius. Žodžiu 
sakant, Antonov daug naudingo 
pasakė, aiškino, ką žmones turi 
veikti pagerinimui savo buyio. 
Antonov literatūros pardavė už 
$8.00. Žmonių susirinko pusėti
nas būrelis. Juozuk s.

I§ MONTREAL, CANADA.
Darbai eina čia blogai. Iš kitur 

pribuvusiam sunku darbas gauti. 
. 24 d. spaliu L. S. S. 84 kuopa 
parengė ■ prakalbas. Kalbėti pa
kvietė Antonovą. Jis pirmiausia 
kalbėjo apie mokslą ir vodingumą 

^alkoholiaus. Antru kartu kalbėjo 
ąpr-v.darbininkų padėjimą; o tre- 

[ Kartu apie moterų klausymą. 
[ ' Aukų surinkta $7.83. Pinigai

tie paskirti vietiniam knygynui.
Ant rytojaus vakare prakalbos 

buvo lietuviškame Kliube. 
jo Antonov apie techniką ir 
rhaniką. Antru kartu aiškino 
terų klausymą.

4 Aukų surinkta 5 dol. Jie 
duoti Antonovui uždengimui 

Lionės lėšų. , Ten Buvęs.

MAŽAS PATARIMAS.
Rods, jau buvo rašyta “Lietu- 

oje”, jog korespondencijos iš vi- 
• miestų ir miestelių rašomos, 

dagiausia šiteip: musų miestas 
■uri teip; lietuvių tiek ir tiek, 
^■>as svarbiausia buvo lietuvių 
■Lai ten balius ir pasigėrę susi- 
^■e. Paskui kas atsitiko, tai
■ pasakyti ir mažas vaikas. Tą 

užtiksime kiekvienam laikras-
■ numeryje. Jau tai abelna ra-
■10 forma, priimta lietuvių ko- 
■pondentų . •
■ )ėlko mes teip garsinamės? Gal
■ me iš to naudą? Ne. Kiekvie-
■ žino, kad tie, kurie pasigeria, 
■susipeša. tie ne skaito laikraščių 
■nežino ką ten rašo. Pasakyt 
■iems niekas nepasakys, ant galo,
■ kas pasakytų, tai tiek pageb 
■. kaip mirusiam smilkimas.
■ lan rodos, butų daug geriau, 
■toje rašymo apie blogas puses 
^■sų vargdienių, prisidėt darbu,
■ yt jiems blogas pasekmes gir 
■kliavimo, o naudingumą skai- 
■10 laikraščių ir knygų, jei mo-
■ skaityt. Bet to negana. Turi-

rodyt jiems savu pavyzdžiu,
■ gerti yra kenksminga. Pir- 
^Lusia tas priguli nuo musų dva- 
■cijos. Ji turėtų ir darbu ir pa- 
■džiu parodyt žmonėms kelią.
■ t kur tau?! Jie patįs traukia 
■ne girtuoklystės: laike visokių 
Įkninkų, ar parapijinių balių, ar
ki i draugijose kaipgi galėtų 
ladaryt “biznį” be alaus? Nema- 
Įki yra*1r musų inteligentijos, <ku- 
| ne tik neaiškina blogumo gir- 
Įiokliavimo, bet dar prisideda prie 
l> platinimo.
Į Taigi, žinodami blogas puses
■ apginančių gėralų, pulkime juos 
mikinti: *rengkime susirinkimus, 
Įašnekas, prakalbas, aiškinkime 
įmonėms kas yra geru ir kas blo- 
Lu, o tada išnyks peštynės ir “pat
aikos” su “poliemonais”, o kas 
žvarbiausia, išnyks korespondenci
jos su visokiais plepalais.

Mikas Priešginys.

. t P. VAINIKUI. •
Meldžiu gerbiamos Redakcijos 

neatsakyti man-vietos paaiškinimui 
klaidų, tilpusių JJ. 44 “Lietuvos”, 
'straipsnyje pono Vainiko: “Lenkų 
^Seminarija Detroite ir Lietuviai”.

Prieš nurodymą klaidų, pirmiau- 
■r noriu atkreipti visuomenės ati- 
■ j tą, kad p. Vainikas, skaityda
mas mano straipsnį: “Lenkų Se- 
■nariją ir Lietuviai”, tilpusį N.

po sumušimui gerai ^ra vtfrtoti šal
tas pridėjimas sustabdymui tinimo; 
vėliaus karšti pridėjimai paskubi
na susigėrimą. ’£*

Vokas iš vidaus ytk ištiestas plė
ve vadinama conjdnctiva1, išduo
dančia gliaumę. Ta glfaumė ir 
ašaros pavilgo akį, kad ji nesi- 
trintų su voku. Prišakyje voko, 
netoli blakstienų, yra grumulėliai, 
išleidžianti aliejuotą medėgą, kuri 
patepa voką ir neleidžia ašaroms 
bėgti ant veido. Voko užduotis 
yra — apsaugoti akį nuo sužei
dimo ir išsklaidyti ašaras po visą 
akį, kad butų drėgna. Kada susi
renka daug ašarų, mirkčiojant, jos 
sueina į kanalą, kuris eina į nosį. 
Jei vokai esti paralyžiuoti arba 
negal užsidarvti dėlei išsidavimo 
akies į pryšakį, pryšakinė akies 
dalis tuojaus netenka savo žibėji
mo ir apjakimas greitai įvyksta.

Iš krašto voko išaugę švelnus 
plaukučiai, vadinami blakstienoms. 
Užsimerkus, viršutinės blakstienos 
susipina su žemutinėms,* pasidaro 
tvora apgynimui nuo vėjo, dulkių 
ir šviesos. Jų šaknįse yra labai 
jautrus nervai, su kurių pagelba 
akis pajunta prisiartinantį daig- 
tą tamsoje arba kada matvmas už
imtas kuomi kitu. Dėlei uždengi
mo voko krašto blakstienai kartais 
išpuola, kiti jų vietoj išauga į vi
dų ir erzina akį. Juos parsieina 

i išrauti,
šaknis su elektra. Uždegimas vo
ko krašto ir sugadinimas blakstie
nų labai gadina veido išveizdą. 
Daugelyje atvejų tas paeina nuo 
akių įtempimo ir gali būti ištai
syta su tinkamais stiklais. Gyduo
lės tokiuose atsitikimuose gali tik 
palengvinti, bet neištaisyti. Kar
tais voko uždegimas yra tik ap
sireiškimas platesnės odoc ligos ir 
reikalauja gydymo visos sistemos. 
Kartais toks uždegimas paeina nuo 
bakterijų, uteėlių arba niČžų. Kar 
tais blakstienos nyksta mfo 
priežasčių kaip ir )>laukrfi 
vietose.

Ašarų prietaisas stfsiderfii 
rinio gromulio, esžnčio; viršuti
niame iš lauko kampė akles ir tu
ri apie dešimtį kanalų, kuriais iš
bėga ašaros ir plaukia per akies 
skritulį ir artymiauSiam prie no
sies kampe įeina į mažą škilutę ir 
kanalu bėga į nosį. Paprastai mes 
nejaučiam bėgimo ašarų,1 bet ka
da akis suerzinta nuo vėjo, durnų 
ar gazų, ašarų pasidaro daug, jos 
nesutelpa į kanalą ir išbėga ant 
veido ir jaučiasi nosyje. Verkiant 
parsieina tankiai šluostyt nosį dė
lei susirinkusių ašarų.

Tolydinis ašaravinias gali paeiti 
nuo darbo tokioj vietoj, kur yra 
daug durnų, gazų ią dulkių, nuo 
uždegimo akies plėvės konjunk- 
tivos, nuo akių įtempimo ir nuo 
užslinkimo kanalo.

Plėvė, kuria užtiesta vokas iš 
vidaus, 'teipgi apvelka ir pryšaki
nę akies dalį. Ji turi daug krau
jo sudynų ir labai greitai parausta 
nuo suerzinimo ar sužeidimos. 
Akies plėvė ašarinių kanalu yra 
sujungta su nosies gliaumine, už
taigi atsitikime nosies uždegimo, 
tas uždegimas pereina ir ant <. akies 
plėvės —-j konjunktivos. '

Paprastai akies plėvės uždegi
mas paeina -nuo akių įtempimo, dė
lei negero matymo arba nuilsimo, 
teip kad įsitaisius tinkamus stiklus 
(akinius) ir pasilsėjus, uždegimas 
pats pereina. Kitos priežastys yra 
nosies kataras, ligos ašarinių prie
taisų, gazai, dulkės, durnai. Geras 
vaistas tokiuose atsitikimuose yra 
borine rūgštis 2 procentai (dvi 
dalys ant šimto). .

Akies puliavimas yra reta 
bet labai pąvojinga, nes umu 
pagadina akį. Kūdikių plėvės už
degimas būna tankiausia priežas
čia apjakimo. Jeigu tūoj po gi
mimui kūdikio ’ikys 'yra raudonos, 
tuomet kuogreičiausiąi reikia šauk
ti gydytojas. Beviflcinant keletą 
adynų kūdikis gali apjakti. Atsi
tikus tokiai ligai, relkįa daboti, 
kad kiti neužsikrėstų. Abrosai, 
skaruliai vartojami ligonio, turi 
būti sudeginti, bliuzai ėtri būti 
duodami atskirai nuo ki^ų ir jei
gu viena akis skaudama, reikia sau
goti antrą nuo užsikrėtimo.
v Trachoma yra lahiauą. prasipla; 
tinus liga; ji yra da pavojingesnė. 
Nuo trachomos voko plėvė pasida
ro šiurkšti ir sugadina pryšakinę 
akies dalį. Dėlei akies uždegimo 
voko briaunoj priauga mėsų, ku
rtos susitraukia, iškreipia blakstie
nas teip, kad jos pakrypsta į vi
dų. ši liga labiausiai prasiplati
nus skurdžių tarpe, fair daugelis 
žmonių būna susikimšę vienam 
kambaryj. Kartais ji būna epide
miška labdarystės namuose ir ka- 

___ J____________ , _ _______ Įėjimuose. Tokiose institucijose 
iŠ kurio jis negreit susigeria, Tuoj, lypatingąi turi būti jirižiurnna, kad

visos tautos, be išskirimo. Skirtu
mas turi būti visur ir visame. Aš 
dar nekaltinčia savo inteligentijos 
už tai, tegu sau su lenkais, ką nori, 
tą ir daro; bet kaltinu tik dėlto, 
kad ji plūsti temoka, bet ne veikti. 
Ką bekeikiant lenkus, jau seniai 
buvo galima kur įkurti kolioniją, 
arba vietą apsaugojimui lietuvių 
jaunuomenės nuo ištautėjimo.

Ant galo, jeigu svajonė įkūrimo 
Lenkų Seminarijoje lietuvių kolio- 
nijos jau atgyveno savo dienas, tai 
kodėl p. Vainikas nepadavė kur ji 
yra įkurta? (Tokia lietuvių moks
leivių kolioniją yra įkurta Valpa- 
raiso universitete. Red.). Ar tas 
klausimas yra atmestas? Aš nese
niai atvykęs iš Tėvynės, apie tai 
nežinau. O jei nėra įkurtos, tai 
kodėl neišreiškia, kur ji geriausia 
tinka įkurti ? Aš savo nuomonę 
išreikšti visuomenei nesidrovėjau. 
Nuomonės yra visokios, reikia jo
mis mumsto dalyties, o tada nieka
me nepaklysime.

Seminarijos Augintinis.

DAR APIE LAIKRAŠTININKŲ 
SUSIVAŽIAVIMU.

Laikraštininkų susivažiavimui 
pritarė didesnė dalis Amerikoj iš
einančių lietuviškų laikraščių; apie 
susivažiavimą tyli tik “Viltis” ir 
“Kova”; Barono laikraščio, žino 

turbut, nesusitaikys kiti laikraščiai. 
“Vienybė” pirmutinį sumanymą iš
platino dar labiau, sumanydama 
susivažiavimą visų lietuviškai ra
šančių, nes jeigu tie butų aplenkti, 
kils paskui nesusipratimai terp laik
raščių redakcijų ir į juos rašan
čių.

Paskutiniame numery j “Vieny
bė” pavedė “Katalikui” apdirbti 
susivažiavimo programą, paskirti 
vietą ir Jaiką, išsižadėdama pirmu
tinio savo sumanymo, kad susiva
žiavimas butų apie naujus metus 
Brooklyne.

Mums, rodosi, apdirbimui pro- 
gramo ir susižinojimui reikia 
ne mažai laiko. To negalima at
likti iki naujų metų.

Ar neparankiausiai butų laikraš
tininkų susivažiavimą atlikti laike 
sekančio Susivienyjimo Lietuvių 
Amerikoj Seimo? Kaip pernai, 
gal ir sekančiuose metuose drauge 
su Susivienyjimo seimu bus ir sei
mas Tėv. Myl. Dr. Taigi iš prak
tiškos pusės, rodosi, parankiausia 
drauge atlikti ir laikraštininkų su
sivažiavimą. Į seimus tų dviejų 
musų organizacijų suvažiuoja inte- 
ligentnesniejie lietuviai. Daugu
mas laikraštininkų priguli į vieną 
iš augščiau paminėtų oganizacijų; 
gal ne vienas bus išrinktas ir dele
gatu, todėl jau užsič&lytų atskiros 
kelionės išlaidos, nes porą svarbių 
darbų galima būt atlikti už vieną 
ir tą pačią kelionę. Iki minėtų sei
mų pakaktų laiko susižinojimui 
laikraštininkų ir jų sandarbininkų, 
žinoma svarbesnių, nes ne visi yra 
raštininkai, kurie jeib ką į laik
raščius parašo; iki seimų ir pro
gramą galima apdirbti ir jį per 
kritiką perleisti, jeigu butų nepa
kankančiu, galima būt dapildyti.

Todėl mums rodosi parankiau
sias laikas atlikti laikraštininkų su
sivažiavimą Chkagorj vienu kartu 
su S. L. A. seimu.

PRIE LAIKRAŠTININKŲ SU
SIVAŽIAVIMO.

Aš patarčiau kad rengiamas laik
raštininkų susivažiavimas atsibūtų 
pabaigoj berželio mėnesio. Tas 
laikas išleistojams yra liuosesnis 
už žiemos' laiką, pavasaryje kiek
vienam yra malonu išvažiuoti ant 
kelių dienų, ir iki tam laikui kiek
vienas galės pasirengti su savo 
programų.

Žiemos laiką išleistojams per 
brangu gaišinti važinėjimams.

A. Olszeu’skis.

. AKIS IR JOS SVEIKATA.
Akis turi pavidalą skritulio, 

kurio pryšakinę sieną įdėta dalis 
mažesnio skritulio. Akies ilgis sie
kia apie colį, plotis truputį ma
žiaus. Ji įdėta į duobę, 
kauluose veido ir galvos. Laikosi 
vietoj su pagelba plėvių 
menų, nuo kurių priguli 
dėjimas. Iš šonų kaulai apsaugo
ja akį nuo sudavimų. Apart to, 
ji apvilkta eile tankų, kurie suma
žina veikmę sudavimo iš pryšakio 
ir ji pridengta vokais.-

Akies vokas susideda iš odos, 
jungiančio mezginio, raumenų ir 
kremzlės. Voko mezginys yra la
bai retas ir greitai sutinsta nuo 
sudavimo arba ligos. Paprastai 
juoda akis reiškia, jog kraujas iš 
sudynų persisunkė į retą mezginį, 

dus. Geriausia atskirti ligonis nuo 
sveikų.

Daugelis žmonių, turėdami toly
džio akių uždegimą, vartoja na
mines gyduoles, nej ieškodami ligos 
priežasties. Jie gauna akių lašus 
nuo visokių šundaktarių ir daugelis 
tų lašų turi savyje pavojingus vai
stus kaip: kokainas ir atropinas, 
kurių vartojimas da labiaus suga
dina akis.

D-ras F. Matulaitis,
So. Boston, Mass.

LAI IR MANO GRAŠIS BŪVA.
Nusistebėjau iš straipsnio p. Kal- 

naverčio "Kas sakė, kad socija
listai nori pinigus panaikinti?” 
tilpusio “Liet.” nr. 44. -Butų visi 
užganėdinti, jei tik tą plaktų, kas 
kaltas, bet kaip man gali kantrybės 
tekti, kada nekaltai plaka? Suro- 
kuota visa eilė socijalistų “dides- 
niųjų”, prigulinČiųjų prie penkio- 
likmili joninės korporacijos, vadi
namos Atlas Trading Association, 
arba Jocio pramonės. Jei tos ypa- 
tos priguli į virš minėtą bendrovę, 
tai pagal mano supratimą tas ne
reiškia, kad visų socijalistų parei
ga pagulėt į ją ir pardavinėt akci
jas todėl ir p. K. nepritinka sakyt 
“sodjalistai”. Aš_ esmi socijalistų, 
bet ne tik nepriguliu į Jocio kom
paniją, bet piktinuosi iš 4isų pri
gulinčių, nors ir aš kvietimus ga
vau labai nuoširdžius prisidėt prie 
jos. Nežinau nė priežasčių, dėl 
kokių jie’priguli prie jos; kada 
vieno užklausiau, kodėl priguli į 
tokią žinomų ypatų tveriamą ben
drovę, gavau atsakymą: girdi, ma
no vardą pavartojo kad
esant po kitu vardu Brooklyne tos 
ypatos firmai, aš turėjau akcijas 
pirkęs, ,tai firmai subankrutinus, 
aš ne atsiėmiau pinigų už įmokėtas 
akcijas, tai dabar, girdi, manę lai
ko bendrovės nariu ir varda gar
sina. Jeigu tasai, žmogelis man 
tiesą sakė, tai aš kompanijos vedė
jo pasielgimo ne suprantu. "

Teipgi K—tis, nepatyręs dalyko, 
viešai sako, buk socijalistai tą fir
mą remia su pasišvetimu, o nepa
žiūri, gal socijalistai tokius savo 
draugus nori prašalįt iš savo tar
po?!....

Kad peršoko per šunį, peršoks 
ir per vuodegą, patarlė sako;; bet 
K. peršoko per šunį, o per vuode- 
ga ne, t. y. apsilenkė su kitais di
desniais socijalistais. negu jo iš- 
skaitliuoti.

Bet kad socijalistų programoj 
yra pinigų panaikinimas, to nie
kas neužginčys; o kartais ir 
tuos pačius socijalistus gyvenimo 
aplinkybės priverčia taip žiūrėt, kaip 
galimą pelnyt sau duoną, nes da
bartinis surėdymas laiko tvirtai su
spaudęs lygiai visus, tad negalima 
pagal savo supratimą ir norą elg
tis, turi kartais ir socijalistas būti 
toks žmogus, kaip ir kiekvienas, 
nes kitaip atsieitų badu dvėsti.

P. 'Silpnutis.

EILĖS PROZOJE. •
Nusileisk į pušyną ir gėrėkis 

ten džiaugsmu pušių, ir klausyk 
ten tu jų šlamėjimo. Ar pa
tinka tau būti miške, kada medžiai 
verkte verkia? Ar supranti jų 
skundus, ar. atjauti juos ? Me
deliai gyvi, jie jaučia ir "supranta 
viską....

Rytmetyje, kada saulė pakįla iš 
savo guolio, kada ji siunčia 
sveikinimo spindulius, pirmiausia 
pabunda pušis, ji žiuri ir gė
risi saulutės spinduliais, kurie ma
loniai glosto jos mažą, garbiniuotą 
galvutę. Prabunda jau miškas, 
medeliai šaiposi, šnabždasi, ir viens 
kith bučiuoja. Miškas linksminas. 
Medžiai gyvi, jie supranta ir at
jaučia viską. Kada užtemsta dan
gus, kada smarkiai griauja perkū
nas ir siaučia vėsula, tada persikei
čia visa gamtos dekoracija, ir miš
kas bangtioja lyg jura, vaitoja jo 
krūtinė. Mažos pušytės lankstosi, 
blaškosi lyg j ieškodamos prieglau
dos .... štai ir vėl viskas prašvin
ta. Saulelė juokiasi ir bučiuoja 
žemę, augalai skečiasi, o miškas 
šnabždasi paslaptingai; tai juokiasi, 
tai verkia.... O žmones, ar jus 
pažįstate medelių išmintį ar su
prantate apie ką jie šnabždasi, ko 
jie verkia, ir ko juokiasi?!....

P. Gintaras.

neb’sugryžta jaunybės me
teliai, 

savo bangose seniai juos 
panėrė; 

jau nuvyto ir tiejie žiede- 
. liai,

Ką širdį viliojo; lapuos* pasinėrę.

Man gaila šiandieną jaunystės sva
jonių, 

Gaila praeities ir to laiko bran
gaus. 

Gaila nekaltų ir teisių abejonių 
Ir gauliuos’ to laiko brangiausio, 

gražaus!
P. Gintaras.

**22 
neša, 
mas atsibus nedėlioj, 14 d. lap
kričio, Ridiko svetainėj (kampas 
33 gatvės ir Illinois Court — tuo- 
jaus už “Lietuvos" namo). 22
T. M. D. kuopa pradės susirinki- 
kimą tuoj aus po 35 S. L. A. kuo
pos susirinkimo, taigi apie kokią 
4 valandą.

27 T. M. D. kuopa ant Town o f 
Lake 
tiems 
nesinį 
dienį,
4 valandos, svetainėje Beržinskio 
(kampas 46 gatvės ir Paulina avė. 
Meldžiama nemaišyti šitos kuopos 
su pašelpine draugija, kuri užsidė
jo sau vardą “Tėv. Myl. Draugi
ja No 1”

Kas nori gauti 7 knygas (su 
daugybe dailių paveikslų) Kudir
kos raštų, tegul ateina ant šitų su
sirinkimų ir prisirašo J>rie T.M.D.

T. M. D. sąnariai moka tik 60 
centų ant metų ir už tai gauna dy
kai netik minėtus Kudirkos raš
tus, bet visas knygas, kokias T. 
M. D. išleidžia. T. M. D. pagar
sino, jog Kudirkos raštus, tikra 
vertė kurių yra apie $5.00, duos 
visai dykai visiems, kurie prisira
šys prie T. M. D. iki Naujų Metų. 
Paskui jau negalima bus gauti jų 
už dyką. Todėl ir primename chi- 
kagiečiams, jog šitie susirinkimai 
yra priešpaskutiniai iki Naujų Me
tų. Susirinkiman gali ateiti kas 
tik nori.

CHICAGOS KUOPOMS.
Visos Chicagos T. M. D. kuo

pos lai teikiasi išrinkti po du atsto
vu nuo savo kuopų ir jų antrašus 
prisiųsti 22 kuopos sekretoriui p. 
Petrui Žmuidzinavičiui (913 — 32 
gatvė). Nutarėme parengti var
du visų chicagiškių kuoopų vakarą 
apie Naujus Metus, panašiai, 
kaip pernai Kudirkos vakarą. Reik 
susirinkti ir apkalbėti tą dalyką. 
Apie vietą ir laiką susirinkimo at
stovams bus pranešta laiškais.

B. K. Balevičius.

UŽSIMOKĖJO:
Chicago, III., 28 kuopa: K. A. 

Janušauskas, J. J. Balčikonis, A. 
M. Ulkiutė, K. J. Solučko, B. S. 
Kabeliutė, M. A. Paliliunas, J. Bu- 
davičius, J. Stalilionis, S. A. Kriu- 
kas, M. Palionis, M. Alijonis, M. 
Panevežis, K. Dominas, 
kubka, S. T. Pangonis, 
Kanopiackas.

Lewiston, M e., 34 ku.: Bunec- 
kaitė L., J. Beleckis, S. Stasiulis,
S. Klemonskis, Krapovickas, J. A. 
Adomavičius, P. Pažėra, A. Sa- 
baliaukienė, V. Petronis, P. čereš- 
kevičia, J. Kušleika, L. Baniulis, 
M. Urbanavičiūtė, M. Mockaitė, 
M. Paušienė, V. Kaulakienė, J. 
Matulis, O. Jakovanienė, J. Spen- 
ceris, E. Liaudanskaitė, A. Rudo
kas ir J. Danevičius.

Baltimore, Md., 11 ku.: A. J. 
Karalius, J. Narijauskas, K. Gur- 
klis, S. Mtkolaičiunas, A. Alekna
vičiūtė, V. Bielis, A. Nemoras, J. 
Jonavičius, P. Pečiulis, A. Vorkus,
U. Puplauckienė, A. Trumpickis,

J. Mierkys, J. Lietuvninkas, A. Če
paitis. g

Dayton, Ohio, nauja 61 kp.: J. 
Borkertas, P. Dambrauskas, J. Po
vilaitis, A. Locaitis J. Burkšaitis, 
J. Veiveris, A. Milčiunas, M. Se- 
navaitis, J. Dambrauskas, M. Sa- 
bataičiutė, J. Augustauskas. L *

Troy, N. Y., nauja 60 kp.: J. J. 
Danielius, J. Danunas, A. Danu- 
nas, K. Danunienė (15c.), S. Da- 
nuniutė, A. Pilypas, J. Saukus, S. 
Zarumba, V. Norkus, F. Kudraus- 
kas, P. Trumpaitis.

Town o f Lake, III., 27 kp.: J. 
Budveitis, P. Venckis, M. Jau- 
kauskaą, K. Zajauskas, K. Vejeris.

Chicago, III., 27 kp.: P. Garmus, 
A. Jakštas, P. Kurklietis:

Valparaiso, Ind., 13 kp. : P. Se- 
nušas, P. Petrauskas.

Pavieniai:
So. Boston, Mass., J. J. Ken- 

gris.
Chicago, III.: P. Kašlauskas, V. 

Petrauskas, A. Peruką.
Pawnee, III., D. Dutkus.
Springfield, Mass'., V. Narjaus- 

kas.
Hudson, Pa., P. Sungaila.
Montello, Mass., V. Tuška.
St. Louis, Mo., T. Klastaitis.
Delancey, Pa., A. Merkevičius.
Kewanee, IU., J. Karas.
Brooklyn, N. Y., A. Astraus

kas.
Worcester, Mass. : K. Beinortus, 

J. Pauliukais, J. Juška, J. Luo- 
’ ' \f. Dusevičius.

V. A. Greičius. -

STAMBESNIŲ AUKAUTOJŲ 
VARDAI TILPS KUDIRKOS 

RASTUOSE.
Dar tik besirengiant leisti Ku

dirkos raštus, buvo sumanyta, kad 
vardai aukautojų (nors stambes
nių) butų patalpinti Kudirkos raš
tų laidoje kaipo amžina atmintis 
tų, kurie, prisidėdami prie tų raštų 
išleidimo, suteikia nemažą musų 
literatūrai paramą.

T. M. D. Centro valdyba, ap
svarsčius tą sumanymą pripažino, 
kad lietuviškos draugijos Ameri
koje nemažai atsižymėjo savo pri
jautimu Kudirkos Raštų išleidimui 
ir duosnumu aukose; kad tik ačiū 
tų draugijų paramai mes šiądien 
esame jau veik prie galo to dide
lio darbo, ir todėl nusprendėme, 
prisilenkiant prie daugumos noro, 
patalpinti Kudirkos raštų laidoje 
surašą visų draugijų ir ypatų, ku
rios aukavo išleidimui Kudirkos 
raštų nemažiau, kaip $40.00.

Vardai draugijų aukavusių ma
žiau negu $10.00 į šitą surašą ne
įeis, vienok nedėlto, kad T. M. D. 
mažiau tas jų aukas brangintų. 
T. M. D. tiki, jog visos draugijos 
aukavo pagal savo išgalę ir todėl 
lygiai yra dėkingą kaip Susivieny- 
jimui .Liet. Amerikos, kuris auka
vo $100, teip ir toms draugijoms 
ir ypatoms, kurios, daugiaus neiš
galėdamos, aukavo, savo “našlės 
grašį. T. M. D. yra dėkinga už 
parėmimą šito naudingo darbo vi
siems, vienok jeigu netalpina ma
žesnių aukautojų vardų, tai tik to
dėl, kad pritruktų vietos, jeigu rei
kėtų talpinti visus aukautojų var
dus. Tik dėlei tos priežasties Cen
tro valdyba nusprendė paduoti 
spaudon vardus aukavusių $10.00, 
arba daugiau.

čia paduodame surašą draugijų, 
kurių vardai tilps Kudirkos raštų 
laidoje:

SURAŠĄS STAMBESNIŲ AU
KAUTOJŲ KUDIRKOS RAŠ

TŲ IŠLEIDIMUI.
1. Susiv. Liet. Amerikoje.
2. Simano Daukanto draugija, 

Chicago, III.
3. Liuosybės draugija, Chicago, 

Illinois.
4. šv. Roko, Chicago, III. .

5. Palaimintos Lietuvos, Chica
go, III.

6. Apšvietos Brolių, Chicago, BL
7. Lietuvos Sūnų dr-ja, Law- 

rencę, Mass.
8. Lietuvos Sūnų dr-ja, Water- 

lury, Conn.
9. Liet. Polit Kliubas, Water- 

bury, Conn.
10. Teatrališkas Aidas, Water- 

bury, Conn.
11. Rūtos draugija, Waterbury, 

Conn.
12 L. S. Kliubas, Los Angeles, 

Cal.
13. šv. Andriejaus draugija New 

Britain, Conn.
14. Liet Pol. Kliubas, New 

Britain, Conn.
Liet Uk. Kliubas, Donorą,’5

Pa. >
16.

land,
17. Sv. Kazimiero, Cleveland, 

Ohio.
18. Kudirkos draugija, Balti- 

more, M<L



19 D. L. K. Gedimino draugija, 
Renton, Wash..

20. Laisvės Kliubas, iPhiladel- 
phia, Pa.

21. D. L. K. Vitauto draugija, 
lWi!kes Barre, Pa.

22. S. L. A. kuopa, Wanamie. 
Pa.

23. Šv. Kazimiero ♦ draugija, 
Plymouth, Pa.

24. D. L. K. Vitauto draugija. 
Plymouth, Pa.

25-
City,

26.
City,

27.
burg,
'28.

IU.

Tikėjimų r Istorijos Rankvedis -
Su paveikslais

Parašė, bendradarbiaujant kitiems mokslininkams,

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

Vertė J. Laukis
Liet. Pol. Kliubas, Union 

Conn.
Šv. Jurgio draugija, Union 
Conn.
Liet. Mokslo draugija, Pitts-

Liet. Ukėsų draugija, Panna,

82 S. L. A. kuopa, Panna,

Kazimiero draugija, 
N. Y.

III.
30. 54 Skyrius Unijos, Brooklyn, 

N. Y.
31. Šv. Petro ir Povylo draugija, 

.VVestville, III.
32. Šv. Antano draugija, Nan- 

ticoke, Pa.
33. Simano Daukanto draugija, 

Baltimore, Md.
34. Liet Sūnų draugija, Spring- 

field, IU.
35 Liet Benef. Pol Kliubas, 

Scranton, Pa.
36. Joachimo Lelevelio draugija, 

Scranton, Pa.
37. Šv. Baltramiejaus draugi

ja, Lewiston, Me.
38. švent. 

Schenectady,
39. Liet Pol. Kliubas, Eliza1 

beth, N. J.
40. šv. Kazimiero draugija, Eli- 

zabeth, N. J.
41. 72 S. L. A. kuopa (Liet. 

Dukterų daugi j a), So. Boston, 
Mass.

42. D. L. K. Algirdo draugija, 
Jersey City, N. J.

43. D. L K Ringaudo draugija, 
Harrison, N. J.

44. Šv. Kazimiero, draugija, 
Montrhal, Canada.

45. Kareivių Algirdo Uzarų. 
Philadelphia, Pa.

46. Liet Sūnų, Cambridge, 
Mass.

47. Šv. Rocho, Montelk), Mass.
Čia nėra vlfdų T. M. D. kuo

pų, nes suprantama, kad visa T. M. 
D. tam tikslui aukavo daugiausiai, 
nes visų savo turtą.

Šitą surašą garsiname todėl, kad 
draugijos, kurių čia vardai tilpo 
gal kartais perkreipti, ar per ne
apsižiūrėjimą ir visai čia neparo
dyti, — kad tos draugijos galėtų 
musų klaidą atitaisyti kol dar ne 
vėlu.

Jeigu kokios draugijos vardas 
nėra čia tilpęs, tai lai teikiasi apie 
tai trumpai pranešti T. M. D. Cent
ro valdybai (Iždininkui) su pažy
mėjimu, kiek draugija aukavo ir 
per ką siuntė pinigus. Peržiurė
jus knygas, galima bus klaidą ati
taisyti.

Teipat pranešame visoms toms 
draugijoms ir ypatoms, kurios yra 
prižadėj usios aukauti išleidimui 
Kudirkos raštų (žinome ne vieną 
tokią), bet iki šiole dėlei kokių nors 
priežasčių dar tų aukų neprisiun- 
tė T. M. D. iždininkui, tegul jos 
pasiskubina tą padaryti, jeigu no
ri, kad jų vardai patilptų Kudir
kos raštų laidoje ir liktų ten ant 
visados, kaipo vardai musų litera
tūros rėmėjų. .

Šitą surašą laikysime iki 15. d. 
gruodžio; po ,tam j is bus pasiųstas 
spaustuvei.

Todėl, kas prisius žinias iki tam 
laikui, galima bus vardus pataisyti, 
arba pridėti naujus.

T. M. D^ Centro Valdybai.'^

jimo idealu. Metodiznias, atsižymėjantis teip buddizme, 
kaip ir protestonų bažnyčiose priešingai, yra teip visas įsi
gilinęs į palaimos pasiekimo metodą, jog nežiūrint į dau- ( 
gybę lankstynių, jo prirašomų, jis tankiai apleidžia tikrą 
dorą. Galiaus, yra ypatinga klaida, kylanti iš pripažinimo 
doros ir tikėjimo idealų tobulumo priešinybės iš vienos pu
sės, ir reališkumo iš kitos, vedančios prie pripažinimo dvi
gubos doros; viena pašvenčiantiems savo gyvenimą idealui, 
kita, žemesnė, negalintiems nusikratyti svieto pančių, bū
tent, dora vienuoliams ir svietiškiems. Pirmutinė tankiau
siai negatyviška. Žmonės tiki atsieksią a tobulumą per aske
tiškas lankstynes, apmąstinėjimus- ir abstrakciją ir ypatin
gai atmetant gyvenimo sąlygas šitame sviete. Antroji yra 
iš priedermių galimų ir būtinų išpildyti žmogui gyvenan
čiam sviete. Pavojingiausia šito atskyrimo pusė, randama 
teip Indijoje, kaipo ir krikščionybėje, yra tas, kad veiklioji 
dora yra statoma žemesniu laipsniu, nevedančiu visai, arba 
tik labai antriniu keliu prie tobulybės ir kad augštesnis 
idealas visai išmestas iš žmonių gyvenimo abelnai kurie 
turi tenkintis svietiškąja dorybe.

Šiteipos męs matėme, kaip standžiai susiviję tikėjimo 
ir doros gijos. Kad tikėjlmiškas gyvenimas turi ne tik 
etišką, bet ir mytišką pusę ir kokioj atnašoj jiedu stovi vie
nas prie kito, tai yra dalykai, kuriuos galime tik paliesti, ne
bandydami pilnesnės apšnekos.

Galiaus, dailė teipgi padaro tūlą priešinybę dorai ir 
Schleiermapheris, pav., sulyg šito pagrindo padalino visus 
tikėjimus į tokius, kuriuose ’ dievotumas yra persveriamai 
estetiškas ar teologiškas. Iš kulto padalinimo, kurį pada
vėme skyriuje 9, kaipo simboliško, arba praktiško, išeina, 
jog tik sulyg pirmojo, ką tikėjimas gali reikalauti dailės 
pagelbos, nes čiųn didžiausias akylumas yra kreipiamas ne 
linkui pasekmių, kurios reikia apturėti, tik linkui išreiškimo 
formos. Todėl gausus tikėjimiškos dailės išbūjojimas iš
stums prysakin išreiškiamąją ir simboliškąją 'tikėjimo pusę, 
palikdamas praktišką dievotumą daugiau užpakalyj. Dai
lės patarnavimas tikėjimui neturi būti mažinamas. Suteik
dama tikėjimiskoms mąstims ir jausmams išraišką ji iš- 
auklėja ir padaro juos gyvais, veizdžiais ir konkretiškais; 
bet ji teipgi gali sumedžiaginti juos ir tokiu budu padaryti 
pavojų, jog męs žiūrėsime į gražią viršutinę formą, užmirš
dami vidurinę prasmę. \ ietoje kelti dvasią į augštesnį 
skraitą, dailė stengiasi parodyti harmoniją šitame sviete. 
Šitas liečia ypatingai plastišką dailę ir dėlto yra suprantama, 
kam ginčai dėl dailės teisių tikėjime buvo vedami ypatin
gai pž paveikslus. Iš kitos pusės,* dailė kalta tikėjimui sa
vo prakilniausias mąstis ir įkvėpimus, nors ji teipgi buvo 
varoma ant beskonio tikėjimiško simbolizmo uolų ir vien- 
val turėjo liuosuotis nuo pančių typų perdaug steoretvpuotų 
bažnytinio padavimo.

. Terp įvairių dailių, patarnaujančių tikėjimui, randame 
šokį ypatingai žemesniuose vystymosi laipsniuose; archi 
tekturą, plastišką ir dramatišką dailę viduriniame laipsnyj, 
poeziją ir^ iškalbą augstesniame ir augščiausieme; muzika 
visuose laipsniuose. Sulyg savo prigimimo ir budo įvairus 
tikėjimai labai skiriasi savo auklėjime dailių. Po to, ką 
pirmiau pasakėme apie įvairias dailės, turime tik pridėti 
labai teisingą Revilleės pastebėjimą, jog ten, kur tam tikri 
tikėjimai yra sakoma, esą be dailės, mums reikia atskirti 
dar ne” nuo “daugiaus ne”. Jei semitai patriarchališkuose 

laikuose, graikai ir romėnai ankstyviausiame periode ir 
Tacito germanai garbino dievystę be šventnamių, be sta
bų, ar bent su labai netikusiais,, tai juos reikia teip laikyti 
kaip laukinius burius, nes jie neturėjo dar dailės užtektinai 
išlavintos duoti savo pagelbą tikėjimui. Bet kad persai, 
žydai po ištrėmimui ir mahometonai nesileidžia jokių pa
veikslų, tai to negalima aiškinti daildariška stoka, tik -tuo, 
kad Jy tikėjimai turi supratimus apie dievystę, kurie nesi
leidžia jokio plastiško išreiškimo. ' Krikščionybėje teipgi 
įvairios pažvalgos sulyg dailės atnašos prie tikėjimo yra 
ankštai susirišę su "įvairiais tikėjimo supratimo ir įvairių 
dievotumo formų faziais.

■ -: i v .. ’

NAUJI RAŠTAI

Prle 14 kurių galima rinkti medžiaga
tikėjimo mokslui, turime paimti geografiškų ir misljonleriškų rašliava 
kuoplačiausidi Sekanti yra ypatingai svarbus tikėjimo mokslui- Zeitachrift 
fver Ethnologie. nuo 1869 m. (Redaktoriai — A. Bastian R. VVartmann. 
R. Virchow ir Ą. Voes); Zeitachrift fner Voelkerpayehologie und Bpraeh- 
įpiaaehschoft nuo 1869 m. (Redaktoriai — M. Lasarus, H. Stelnthal).

Antropologijoje Prichardę, Darvino. Iluzleyo ir de Quatrefageso dar
bai yra ypatingai svarbus. Daug buvo nuveikta antropologijai kaipo ir 
etnografijai A. Bastino, kuris yra didelis keleivis. Jis sutaikė turtingų 
medžiagų, kurių jis surinko visose svieto dalyse. Į sistematiškus raštus 
(Der Mensch in dęr Gescbichte, 3 tom., 1860, Grundzuege der Enthno- 
logie, T884), ir Į skaitlingus bei detailiškus veikalus apie atskirus da
lykus, tik ant nelaimės tokiu neaiškiu styliuml ir teip netikusiai suUi- 
kytoqpii8,. masomis, kad jo knygos, su mažais Išėmimais, kuone nepaskai
tomos. G. Gerlando pirmas ir, ant nelaimės, vienintelis tomas Anthropo- 
logiache Beitraege (1875) yra labai protinus, nors iššauktus daug prieė- 
ginumo. R. Andreejo rinkinys Ethnographiache Parallelen und Vergleiche 
(1778), Neuae Folge (1889), yra didelio akyvumo. G. Gerland, Atlaa der 
Ethnographie (1876). Kaipo abelnas apžvalgas paminėsime: E. B. Tylor, 
Anthropology (1881); jis teipgi parašė straipsni apie antrophologijų Enc! 
Brit.; O Peschel. VoeTkerkunde (1874, 6ta laida 1885, labai mažai padi
dinta); teipgi kiti šito raštininko veikalai apie geografijų kuolabiansial 
pamokinanti; Fr. Mueiler, AUgemene Ethnographie (1873 m., 2ra peržiū
rėta laid. 1879); jis teipgi rėdė etnografiškas dalis antropologiškai daliai 
kelionės apie svietų Austrijos fregato. Novara (1868).

Terp didesnių veikalų, G. Klemmo AUgemeine Kulturgeachichte der 
Menachheit (10 tom., 1843—1852 m.) vis dar branginama dėl skaitlingų 
ištraukų iš kelionių, esančių jame. Bet Klemmų toli perėjo Th. Waitz, 
Anihropologie der NaturvoeUcer (6 tom., 1859—1872 m.); pirmas tomas. 
Veber die Einheit dea Menachengeachichea and den Noturtuatand dea 
Menschen, išėjo 2roj laidoj 1876. Penktas iš šeštas tomai nėra Waitzo 
rašyti, tik G. Gerlando; visas yra neapsieitlnas veikalas su turtinga biblio
grafija. ir nors klek pasenęs, faktai pilnai ištikimi, bet nuomonės sulyg 
tikėjimiškų dalykų, ypatingai pas n'aiUų, nevisuomet teisingus. Keista, 
tarytum, mųstis tabelluotl etnografiškų ir antropologiškų medžiagų kaip 
sulyg laukinių, teip sulyg senovės ir šios dienos civilizuotų tautų, buvo 
užmanyta senovės ir šios dienos civilizuotų tautų, buvo užmanyta H. 
Spencerlo ir nuveikta po jo priežiūra sulyg jo filosofijos sumanymo. Taa 
pagimdė sekančius veikalus po abelnu antrašu Descriptive Sociology: 1. 
Angis t J Colliero; 2. Senovės mekslkonys, Viduriniai amerikiečiai, Ctp- 
čaa ir'senovės peruvijonys, R. Scheppigo; 8. Žemiausių veislių typai, Ne- 
greto veislės ir Malajų kalpolynėsiškos veislės D. Duncano; 4. Afrikinės 
veislės, D Duncano; 5. Apatiškos veislės, D. Duncano; 6. Amerikoninėe 
veislės, D Duncano; 7. žydai ir finikai, R. Scheppigo; 8. Prancūzai, J. 
Colliero Nora medžiaga nevisuomet yra rinkta iš geriausių versmių ir 
pritaikyta prie filosofiškos pažvalgoe, vienok galima ja pasinaudoti, ypa
tingai Duncano rinkimais, su nauda, bet atsargiai.

Tikėjimas apšnekamas Tyloro, Lubbocko, Fr. Schultzoo, Ir k. vei
kaluose, kurie buvo minėti abelnoje dalyj, kitos knygos bus paminėta prie 
aUkiru grupų. Gerai parašyta ir trumpa laukinių tikėjimų apžvalga yra 

m 1 kuriame geriausiai autoritetai yra paduota ir išnaudota. Kad pasi
tarnauti katalikų polemikai prieš vystymos teorijų. W. Schnelder išleido 
rikyvos medžiagos, Die Naturvoelker; Missvorstaendala^ Mtaedeutungen 
und Misshandlungen (2 tom., 188b—1888 m).

"Liftuviiį Tauta”. L. Mokslo 
Draugijos raštai. Kn. 1. į Dalis 3- 
Su 21 paveikslu. Vilniuj’e 1909 
metų.

Telpa (sekanti raštai: Kun. J. 
Žiogas, Archaiologiški tyrinėjimai 
•Gaidės apylinkėje. V. Nagevičius. 
Kirminų kalno kapinės. K. Būga. 
Romowe, Criwe, Znicz. D.Daugela. 
Lietuvių kalbos liekanos Lietuvos 
didžiosios kunigaikštystės teismuo
se. J. Basanavičius. Lietuviškoji 
kalba valstybės raštuose. Kun. J. 
Tumas. Kunigaikščio Sim. Gie
draičio laiškas. Basanavičius. Iš 
Seinų vyskupystės istorijos. K. 
Grinius. Keletas dokumentų Sei
nų vyskupystės istorijai (1813— 
1823 m.). Prof. J. Boudouin de 
Courtenay. A. a. Fcun. vyskupo 
A. Baranausko laiškai i prof. J. 
Boudouiną de G|hrt<nay rašyti. 
Iš Lietuvių Moksli Draugijos kro
nikos. L. Mokslo Draugijos na
riai 1908—j 909 m. Pataisymai ir 
Driedai.

jįf r 3. ANTROPOLOGIJA IR ETNOGRAFIJA!.
* Antropologija užsiima psychiška žmogaus gyvenimo 
puse, etnografija draugijine; pirmoji ima žmogų kaipo 
gamtišką esybę, antroji kaipo racijonališką draugijinę esy
bę. Lengva suprasti, jog šitie du mokslai negali būti aiš
kiai atidalinami, nes kiekvienu žygiu jų klausimai susikerta 
vienas su kitu. Nėra priežasties darymui dar kito skirtumo 
terp etnografijos ir etnologijos, kaip tūliems tas norėtųsi 
daryti/. Nors etnografija gali paimti į rybas savo klausimų 
visą protišką žmogaus augį, bet žmonės abelnai skiria etno
grafišką žemutinių veislių aprašymą nuo civilizuotų tautų 
apšnekėjimo ir tokiu budu pastato etnografiją terp antro
pologijos ir istorijas. Šitoje etnografiškpj dalyj męs turi
me dvigubą tikslą pirma savęs. Pirmiausiai, kiek mokslas 
gali mums pagelbėti, paduosime apžvalgą etnografiškų žmo
nių dalinimų, nes jie išdalies gelbsti apsklembimui tikėjimo 
augio. Paskui pažvelgsime į tikėjimus, randamus pas įvai
rias žmonių veisles ir nesirubežiuosime laukiniais, bet imsi
me į savo privedžiojimą tas pusiau, ar visai civilizuotas tau
tas, kurių istoriškas augis yra užslėptas nuo musų akių, 
tokias, kaip suomiai, joponai, civilizuotos Amerikos tautos, 
keltai, slavai ir net finikai.

Išimtinai antropologiškus klausimus galime atidėti į 
šalį. Vienas svarbiausių yra žmonijos vienumas. Tikras 
ginčo stovis terp monogenistų ir polygenistų yra tas: kad 
paeigos vienumas negali būti parodytas nė istoriškai, nė 
kalbiškai, bet kad fiziškas ir psychiškas vienumas yra ypa
tingai patvirtinamas gausumu maišytų veislių ir susitai
kymu savo reikalavimuose, būduose, ir ft. Klausimui su
lyg skirstymų žmogaus prie įvairių rųšių turime prisižiūrėti 
arčiaus. Žmonės yra skirstomi į veisles sulyg tam tikrų pa- 
veldėjamų ar typiškų fiziško budo skirtumų, ir į tautas bei 
tautų šeimynas sulyg kalbiškų ir istoriškų sąryšių; pirmas 
skirstymas priklauso antropologijai, antras etnografijai, bet 
jų neealima skirti vienos nuo kitos. Pas laukinius veislė 
yra vienintelis dalykas, kurio męs galime žiūrėti, bet augš- 
tesniuose civilizacijos stoviuose šitas padaro tik pagrindą, 
ant kurio yra atsibuvęs tautos augis. Labai retai terandi 
tautiško jausmo monarchijoj, kur įvairios veislės politiškai 
sujungta. Bet įvairios šakos tos. pačios veislės dėl abelno 
likimo gali suaugti į vieną tautą. Gerai žinomi šito tvirtini
mo pavyzdžiai suteikiami yra Austrijos ir Prancūzijos.

Žmonijos klasavimui keletas atžymybių imta į skaičių. 
Pirmiausiai odos varsa: net senovės egyptiėčiai pažinojo ši
to-skyrimo ženklą; ant savo monumentų jie piešė syrus gel
tonai, lybiečius baltai, negrįš juodai ir patys save raudonai. 
Blumenbacho' vis dar populiariškame klasavime, kuriame 
ištikro žmogaus veislės dalinama sulyg penkių sausžemių, 
teipgi svarba dedama ant varsos, kaipo svarbiausio atskyri
mui ženklo, kuriuomi paskirstoma į negrus, malajus, kau
kaziečius, atnerikiečius ir mongolus. Cuvier kalba apie bal
tąsias jkaukazines), geltonąsias (mongolus )ir juodąsias 
(etiopiskas) veisles; tokiu jau budu Tyloras mini juodas, 
rusvas, geltonas ir baltas veisles.

Bet daugelis kitų fiziškų ir anatomiškų pobūdžių imta 
į svarbą. Šiteipos Quetelet išmatavo augštį ir sąnarių at- 
našą vidutinio didumo žmogaus (nonime moyen) pas įvai
rias veisles* jis randa, jog augščiausi žmonės patagonai, 
viršija abelnai tik vienu ketvirtdaliu mažiausius žmones, 
bušmėtfus. ‘ Kaipo klasavimo principas kaukolių pavidalas 
yra svarbesniu. Švedų antropologas, Retzius, padalino žmo
nes į dolichokefališkai-ortognatiškus ir dolichokefališkai- 
prognatiškus, brachykefališkai-ortognatiškus ir brachykefa- 
liškai-prognatiškus ir savo įvairiuose raštuose išskaitė viso
kias veisles ketveriopai po šita kategorija. Be to žmonijos 
klasavimas buvo siūlomas ypatingai sulyg plaukų budo. Ši
tai Fr. Muelleris paduoda tokį sumanymą;

I Vilnaplaukės tautos:
a) kuodžiai (hottentotai ir papuasai).
b) garbiniai (negrai ir kafrai,

II Švelnaplaukės tautos:
'a) tiesaplaukiai (australiečiai, hyperborėjai, ameri

kiečiai, malajai ir mongolai),
b) garbiniai (dravydai, pubijonys ir terpžeminiai).

ir
Prieš šitą klasavimo principą, sulyg plaukų, Gerlandas 

kiti parodė faktą, jog jokis zoologas nevartoja jį savo 
gyvulių klasavimui kaipo charakteristišką ženklą. Pana
šus sprendimai yra prieš visus klasavimus, remiamus ant 
kokio nors vieno fiziško pobūdžio. Nė viena šitų skiria
mųjų žymių nėra gana charakteristiška pati savimi; dau
gumas nėra stovioms, bet iki augštam laipsniui yra įvei
kiamos išlaukinių aplinkybių ir skiriasi daug pas pavienius 
tos pačios veislės. Todėl daugumas žmonių savo klasavime 
jungia daugelį atžvalgų, etnologiški (kalbiški apsireiškimai 
yra paduodami antropologiškiems (fiziškiems) apsireiški
mams, arba pridedami prie jų (teipgi Fr. Muellerio); arba 
klasavimo principas yra išvedamas ne nuo vieno, bet nuo 
visų ypatingumų, imamų drauge. Šituo paskutiniu budu 
Peschelis ateina prie septynių veislių, — australiškos, pa- 
puasiškos, mongolėnų, dravidų, hottentotų ir bušmėnų, ne
grų ir terpžemiškių. Šitame klasavime netinkamiausia gru- 
pa yra mongolėnai, palikti daugumos autoritetų labai ne- 
apsklemtais, sulyg Peschelio gi suprantami mongolai, ameri
kiečiai ir malajai. Etnologiški išvyzdžiai, kurie žmonijos 
klasavime turi būti imaftii su fiziškais, patys savimi negali 
duoti mums, patenkinamos klasavimo sistemos, tik be jų 
negalimą apsieiti. Turime kreiptis prie kalbos ir būdų; 
bet, kadkhgi budai negali būti si&tematiškai sutvarkyta, tai 
mums Udone išimtinai parsieina prisižiūrėti kalbai. Kol 
filologija nebuvo padariusi kelio, etnografija neturėjo teipgi 
teisingo^ vietos sale antropologijos. Sulyginamosios filolo
gijos tardyme reikia žiūrėti kalbos formos (viensiliabinė, 
jungtinė ir lankstomoji), kaipo ir gausas žodžių (žodynas). 
Bet tautų giminingumo klausimai niekaip negali būti pilnai 
išrišti šituo budu. Net jei įvairios spragos musų dabartinė
je filologišli>j pažintyj butų užpildytos, tai vis nebūtų ga
lima išskaityti aiškiai istoriją daugelio kalbų iš jų dabarti
nių formų. Teipgi turime atminti, jog daugelis tautų savo 
kalbą išmainė ant savo svetimų valdovų ir ateivių kalbos, 
arba surriaišė ją su anų kalba (ne^riškai angliška, arabiškos 
šiaurinėje Afrikoje ir ispaniška pietinėje Amerikoje); toly
gus procesas, apie kurį męs net’irime žinios, galėjo įvykti 
kitose vietose. Todėl nevisuomet yra teisinga spręsti apie 
tautos paeigą iš jos kalbos.

Turime paminėti dar vieną klasavimą, būtent, tą, kurį 
Gerlandas remia gamtiškų aplinkybių įtekme. Sulyg įvai
rių žmąnių padėjimų šalyse, kuriose jie gyvena, jie yra da
linami kaipo didjuriškės, amerikietinės, mongolinės, ara
biškai aftikinės ir indoeuropinės veislės, prie kurių galiaus 
turime pridėti atlikusius dravydus. Didžiausia abejonė su
keliama čion išdrysimui skirti arabus ir semitus prie visų 
Afrikos veislių, kuomi, žinoma, Gerlandas gali kreiptis prie 
pavyzdžio Lathamo Atlantidoj ir prie pastebėjimo pana-

šumo ne tik terp šiaurinių afrikiečių, bet teipgi kafrų 
semitų veislių. . 5i -- -

Savo etnografiškai apžvalgai męs nesilaikysime jol 
mėginimo moksliškai dalyti tautas, bet abelnai seksime j 
puliariškus geografiškus dalinimus. Todėl trumpai aprat 
sime įvairias tikėjimo formas, kaip jos apsireiškia pas ^fr 
kiečius, amerikiečius, didjurėnus, mongolus ir terpžemii 
čius. Pas šitas atskiras veisles męs susitiksime su įvairyb 
mis civilizacijos laipsniuose. Užvadinimai “civilizuotos ir 
necivilizuotos tautos”, yra tik iš dalies teisingi, kadangi nė
ra tautos visiškoj laukinybėje, bet visur kalboje ir draugi
jinėse formose yra jau tūli civilizacijos elementai. Su šita 
išlyga vienok galime palaikyti paprastus užvadinimus. Tik
riausiu dalyku yrą sekti Tyloro sumanymą. Jis vadina tas 
veisles laukinėmis, kurios nedirba^žemės, ar neturi naminių 
gyvulių, kurios.užsilaiko medžiokle ir žvejojimu, gyvenan
čios daugiausiai giriose ir vartojančios tik prasčiausius me
džio ir akmens pabūklus. Bet kaip tik žemė yra dirbama 
ir bandos yra laikomos, tuojaus augštesnis civilizacijos laip
snis yra pasiekiamas. Veisles šito vidurinio laipsnio Ty
loras vajina barbarais; jie gyvena daugiausiai apsisėdusiai 
garduose ar kaimuose, o jei bastosi kaipo nomadiški pie
mens, tai jie yra iškilę augščiau laukinių stovio turėjimu 
savo bandų. Abelnai, barbarai gali apdirbti nauges. Tre
čiu laipsniu yra civilizacijos laipsnis, vartojimas rašto yra 

nuo kurios prasideda istoriškas gyvenimas, praeitės 
pasekmės sužiniai imamams dabartės gyvenimam Tikėjime 

galima atskirti tris laipsnius, bet jie nevisai lygiai 
eina su Tyloro trimis civilizacijos laipsniais. Žemiausiame 
laipsnyj randanfe viską, teip teorijoj, kaip ir praktikoj, 
visiškai nesuorganizuota; dvasios nėra pavienftiojamos ir 
kuone išimtinai magiškos garbinimo formos sujungta su 
speci jai iškaiš kasdieninio gyvenimo reikalais. Viduriniame 
laipsnyj randame gerai organizuotą kultą su kunigija, taik- 
liškai atsikartojančias šventes ir garbinimo formas, netu- 
rinčias jokios specijališkos laukiamos veikmės, tik teip sau 
vartojamos, kadangi jos priklauso Dievo garbinimo siste
mai. Sužiniai dabojamas ir išsivystęs tikėjimiškas mokini
mas, perduodamas raštu, charakterizuoja augščiausią laips
nį. Męs jau matome skyriuje 7, kaip sunku yra duoti tikrai 
užtektiną tikėjimų klasavimą ir todėl nenorėtume, idant ši-, 
tie abelni patėmijnjiei butų imami tokiu klasavimu.

Vienas svarbus klausimas telieka: kuo galima išaiškinti 
šituos didelius skirtumus civilizacijoje ir tikėjime? Daugu
mas žmonių aiškina tą gamtiškais palinkimais, kuriuos vie
na veislė turi, kita ne. Pirmiaus žmonės, terp 
Klemm, kalbėjo daug apie veikliausias ir neveikiama^ 
les; dabar tautų ypatybės nuodugniau ir aiškiau apsemta. ’ 
Kaip nė sunku butų atskirti pradinius burinius ir tautiškus 
palinkimus nuo palinkimų kilusių istorijos bėgyje ir įgytų 
besivystant, bet daugumas žmonių laikosi nuomonės, jog 
kraujas duoda tam tikrus palinkimus ir jog vienos aiškini
mų augštesnės civilizacijos gludo savotiškame veislių su
simaišyme. Šituo klausimu buvo sukeltas žingeidumas pla
tesniuose ratuose, ypatingai gaivus pasipriešinimas iššauk
tas Renano aprašymo prigimto semitiškų veislių palinkimo. / 
Bet pažvalga, jog tam tikros pajiegos ir palinkimai gamtos J 
yra teikiama veislėms ir tautoms, nėra abelnai priimta. Yra ( 
mokykla, aiškinanti viską išlaukinėmis aplinkybėmis ,ir iš- 1 
lygomis; tūli sako šitą esant materijalistiškąis ir demokra- 1 
tiškais prietarais*). Bet net VVaitzas linkęs yra atidėti į 1

*) Sulyg šito dalyko yra svarbus straipsnis: Rače in Legislatiora 1 
and Political Economy (Antropolog. Revieiv. 1866).

šalį įvairių «-*islių pradinių protiškų gabumų skirtumus, į 
tik kaipo negalimus parodyti, bet teipgi kaipo negalim/ I 
Priešingai šitam žmonės nusisiunčia ne tik prie stokos ais)'T 
nirnų, paremtų grynai išlaukinėmis sąlvp-omis, bet ypatin^ ‘ 
tankiai prie prirodyto^ veislių nesugiebumo peržengti tsį \ 
tikrus proto rubežius; iš kitos gi pusės, prie spartumo, 
kokiu tauta griebiasi ir palaiko viską, kas sutinka su L ’ 1 
gamtiškais palinkimais. Jei sulyginsime karštakraujį neg 
su melancholišku malajumi, tai vargiai tegalėsime tvirtini^ 
jog šitoms dviem yeislėms sumainius savo būkles ir sąlygi | 
jie teipg;i turės apkretptus proto gabumus. Toki skirturrr J 
galima priskaityti tik pradiniam palinkimui.

1 &

M.J

2. AFRIKOS TAUTOS..
Nuaiaiuntimo raitai. Turtinga bibliografija iki 1859 m. pas WaiV 

II. Tsaujų tyrinėjimų istorija yra, aprašyta Ed. Schauenburgo, Reiaen . 
Central Africa von Mungo Park bia auf Dr. Barth nnd Dr. Vogei (2 toį 
1865), ir pavidale trumpos apžvalgos K. M. Kano, parašiusio teipgi ols 
diškų veikalų bibliografijų. Pilnų medžiagų paduoda jau minėta abeų 
rašliava kaipo ir skaitlingi kelionių aprašymai bei misijonierių atskj 
tos. Męs paminėsime tik svarbiausių atradėjų ir rinkėjų vardus: Baki 
Barth, Burton (rytynė Afrika), Calllie’ (Timbuktu) Cameron (skersai i 
rikę). du Chaillu, Hanoteau ir Letourneux (Kabylia), Klunzinger (auj 
tutinis Egyptas, Llvingstone, Moffat, Mungo Park (vidurinė Afrikį 
Robi f s. Schweinfurth, Soleillet, Speke (N y liaus ištakos), Stanley. VoJ 
(jo kelionės aprašyta H. Wagnerio). Medžiagos vertė etnografijai ir 
kėjimo Istorijai, esanti šituose veikaluose, labai Įvairi. Apžvalgų vi 
šitos svieto dedies kalbų paduoda R. N. Custo, A. Sketch of the Mode 
Languagea of Africa (2 tom.. 1883). Yra labai svarbus W. H. J. Blec ] 
tyrinėjimai pietinės Afrikos kalbų. Apie kiurius turime A. de pųltreįMr- 
Les Pygmees (1887 m.). Nuo kitokios atžvalgos yra svarbus jd 
Pašto. Afrikaniache Jurieprudena, JSthnologiach jnriatiache Beitroege z» 
Kenntmaa der einheimiachen Rechte Africaa (1887 m.).

R. Hartmann, Die Voelker Africa’s (1879 m.); jis teipgi davė smųVj 
meniškų aprašymų. Die Nigritier (I. 1876). Iš veikalų, suteikiančių ypjfl 
tingų akyvumų tikėjimų istorijai, paminėsime sekančius, W. BoomsM 
Aeuvkearipe beachrijving von de Guineae Goud-Tunden Blavekuat (:«w| 
laid. 1737 m.); A. Bastiaao, Ein Beauch ta San-Salvador (1859, šitas 
kalas yra laimingu autoriaus styliaus išėmimu ir padaro pagrindų daull 
gurnui Fr. friniltzeo fetišizmo apšneku; B. Crulcksbank, AchteehnįaengeT9 
Aufenthalt auf der Goldkueate (1834); J. L. Wilson, Weatern A/n-aJ 
ita hiatory, conditum and proapecta (1856).

Sulyg šioe dienos Egypto daugybė aprašymų kelionių, iš dalies sul 
paveikslais (toki kaip Eberso Aegypten) y’ra plačiai žinoma. ^Kaltam 
riuose monumentų aprašymas padaro svarbiausių dalĮ. Geriausia knygai 
apie šiolaikinę Egypto valstijų vis dar tebėra E. W. Laneo, Aa occount ofl 
the Mannera and Cuatoma o f the Motėm Egyptiena (2 tom. 1835 m.) iri 
teipgi F. Baedekerio, Aegypten su nauda galt būti studijuojama kitų nei 
tik keleivių. I

_ Apie pietinę Afriką geriausiu veikalu yra G. Fritscho, Die E ingo-į 
bomen Sued-Afrikoa (1827 m.). Bet šito nuo ttkšjimiškos atžvalgos utJ 
imanti yra Casalts, Les Bassoutos (1859 m . misijonlerteus gyvenusio terjJ 
jų per 23 metus); Th. Hahn, Tauni-goam, the eupreme Betiųi of 
Khoi-Khoi (1882 m.); Callaway. The Religiona Bgatem of the XsmsmI«| 
(1868—72 m. išėjo keturiuose tomuose ir buvo atspausta Folklorai

Apie žydus, muzulmanus ir krikščionis Afrikoje reikia teirautis A. I 
Oppello, Die religioeaen Verhaeltniaae oon Africa (Zoitscbr. d. Gesellsch.1 

f. teipgi turtinga rašliava, surinku J. Sibreeo. 1
Svarbiausiais darbais yra J. Sibrseo, EBtao ir kitų darbai

Skaittingumas tautų Afrikoje etnografams daro dau
gelį kliaučių. Net jei nepaisyti ant skaitlingų svetimų įei- 
vysčių ir užkariavimų, besikartojančių nuo seniausių laiktj 
iki šiai dienai, per kuriuos Afrikos gyventojai buvo^uvesti 
į bendrinimą su likusiu svietu, tai vis gi klausimas sulyg 
pradinio tautų giminingumo, gyvenančių šitoje sv ieto dalyj, 
su kitomis šeimynomis ir veislėmis, pasirodo kėblum augš- 
čiaiisiąme laipsnyj. Net terp savęs Afrikos ^būriai parodo 
tokį nepanašumą, jog mokslinčiai sako ant šito sausžemio 
esant penkioms ar šešioms veislėms. Lybijos gyventojai > 
šiaurinių pakraščių, egyptiečiai ir etiopai yra laikomi pri-J 
Vlansančiai-s prie terpžeminių veislių, padarydami liamitiš^ 
ką šeimyną, arčiausiai susirišančią su semitiška. Bet, iŠ

—^Toliau bus). J
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Kaip daryti statistiką lietuvių Suvieny
tose Siaur. Amerikos Valstijose.

— —- Motto: ‘
Statistika yra abipusiai aštrus kardas, 
jis kerta tuos, kurie nemoka ją vartoti.
jj- — -

Parašė

Juozas Gabrys.
bes, jei tai žemdirbių šeitSiyna; abelną pramo
nės stovį (toj vietoj), jei tai darbininko šei
myna; abelną apygardos gyventojų apšvieti
mo stovį ir tt. Reik aprašyti abelną šeimy
nos stovį — pilietišką, tikėjimišką, dorišką, 
intelektuališką, jos fizišką sutaisymą ir vietą, 
kurią ji užima visuomenėj. Toliau aprašomą 
pelną ir?išlaidas šeimynos, skaitlių ir sutaisy
mą valgių, buto, baldų, drabužių išvaizdą, ir 
kitas ypatybes, kurios - karakterizuoja šeimy
nos gyvenimą. Pagaliaus pažymima papro
čiai ir įstaigos, užtikrinančios darbininkų ge
rovę.

IĮ . Šeimynos pelnas. 1. Turtas: a) ne
judinamas; b) judinamas; c) teisės naudotis 

savytarpinės draugijos pašelpa; d) pelnas iš 
randos kitų turto. 2. Uždarbiai.

III. Šeimynos išlaidos. 1. Maistas: a) 
duona; b) riebumai (taukai, sviestas, aliejus 
ir tt.); c) pienas, kiaušiniai; d) mėsa, žuvys., 
e) daržovės ir vaisiai; f) druska, cukrus; gy 
svaiginantieji gėralai. 2. Gyvenimas: a) bu
tas; b) baldai (“fornisiai j; c) kuras; d) 
šviesa. 3. Apsitaisymas: a) drapana; b) skal
biniai.

IV. Doros dalykai: 1 Tikyba; 2 labdary
bė; 3 vaikų auklėjimas ir mokymas; 4 pasilsio 
laikas kaip suvartojamas?. 5 tabako ir gėralų 
vartojimas.

V. Įvairus dalykai: 1 skolos; 2 mokesčiai;
3 apsidraudimas.

šie šeimynos tirinėjimo rėmai duoti vien 
pavyzdžiui; juos, norint, galima išplėsti.

y Be darbininko šeimynos, labai svarbu iš- 
£ tirti monografiška metodą.ir kitus typus lietu- 

vių visuomenės Amerikoj, viršuj išvardytus.
Monografijos metodą, kaip parodė prityri

mas (Rusų “zemstvų” tirinėjimas ir Ameri
kos “Department of Labor j, (Įuoda statistikai 
labai svarbius pastebėjimus. Be monografi
jos keliu surinktų žinių statistika yra nepilna 
ir neduoda pilno visuomenės pažinimo.

STATISTIŠKOS MEDEGOS APDIRBI
MAS.

Vertė statistiškos medegos.
' Negana surinkti ir apskelbti statistikos me- 

’dee*. arfdera ja dar moksliškai apdirbti. Pir
mutinis žingsnis moksliškam statistikos mede- 
gos apdirbime yra išaiškinimas — kur ir ko- 

B&in budu buvo surinktos skaitlinės. Toliaus, 
■reikia ištirti šaltinius, iš kurių buvo semtos 
■>irmosios žinios, reik apsvarstyti metodų ver- 

su kurių pagelba buvo raukomos ir tvarko- 
Hhos žinios, pridera patirti, ar žinių rinkikai 
Kuorai atliko savo darbą. Tokiu budu bus 
Kpribuotos ne tiek paėfos statistikos klaidos, 
■ciek laipsnis galimų klaidų.
■ Reikia persitikrinti, ar skaitlinės yra gali-

t. y. ar jos atsako paprastiems statistikos 
■statymams. Pavyzdin, žinoma yra, kad ant 
■105/106 vaikų gema kasmet 100 mergaičių; 
■eigų męs atrastume, kad ant 105, 106 vaikų 
■įema kasmet 120 mergaičių—tai turėtume pil- 
Kią tiesą abejoti ir privalytume labai smulkme- 
■uškai perkratyti kaip šaltinius, iš kurių pa- 
■emta ta žinia, teip ir metodą, su kurios pa- 
■elba buvo apturėti teip fenomenai i ški rezul- 
■atai.
■ Pasitaiko kaikada, jog kuoteisingiausios 
Skaitlinės rodosi ant pirmo žvilgio negalimo; 
Knis. Atsitinka tai dėl to, kad rubrika buvo vi- 
Hrat nesuprasta, arba blogai suprasta. Užtatai 
Kridera būti labai atydžiu ir gerai iškvosti tik- 
H^ą rubrikos prasmę. Rubrikos užvardijimai, 
■judami labai trumpi dėlei vietos stokos, tankiai 
Ksti pertai ne suvisu aiškus ir todėl nesupran- 
Jami. Prasmę nesuprantamos rubrikos ga- 
Kima visuomet atsekti sulyg abelno visos lentos 
Kižvardyjimo ir sulyg prasmės gretinu rubri
■ kų. Nepakanka suprasti, ką norėjo pasakyti 
I rubrikos taisytojas, reikia dar žinoti, kokią 
| daigtų fųšį norėjo jisai patalpinti toj rubrikoj. 
I Jieškant įstatymų, kurie valdo visuomenės 
Į gyvenimą, tegalima naudotis vien skaitlinėmis, 
■franZiomtr pasekme plataus datyrimo.
j Ištiesų, skaitlinės, kurios tėra pasekme ne- 
I didelio, siauro datyrimo, gali būti pasekme 
Į prietikio ir negal išreikšti tikrą visuomenes 
Į gyvenimo prasmę.
I Sutraukus visą, kas viršuje buvo pasakyta, 
B išeis: idant pažinti vertę statistikos medegos, 
į pridera:

1. Patirti kur, kuom ir kaip ji tapo su- 
| rinkta; * *Ij 2. Pažinti tikrą rubrikų prasmę ir kokios 
I rųšies vienatos jose turi būti paženklintos; 
’ 3. Ištirti, ar skaitlinės yra galimos;

4. Persitikrinti, ar skaitlinės yra pasekme 
pakaktinai plataus tirinėjimo.

KOEFFIČiENTAi (SANVEIKSNIAI).
Ištyrę "vertę statistiškos medegos ir atra

dę, kad ji užtektinai rimtai yra surinkta ir 
iutvarkyta, galime pradėti j ieškoti tų veiksnių 

“^(faktorių), kurie pagimdė vienus, ar kitus 
visuomenes gyvenimo apsireiškimus, išsireiš
kusius skaitlinėse.

. Kiekvienas statistikos rezultatas gali būti 
Ivaisiuml tūlo skaitliaus veiksnių (faktorių); 
L-ieni tų veiksnių teip maži, kad vos pastebia- __ _______ _____ • yra ncuiraiizuojaiuus s

■įkiti* gi išsyk-puola akin. Taigi, jei mažuo- mis) dideliu pastebėjimų skaičiumi. j-viesesnė.

sius veiksnius (faktorius) pažymėsime f, f: 
f”, f”...., o didįjį, vyriausiąjį veiksnį »— F, 
tai statistikos rezultatas bus lygus P. Taigi 
P. = įxfxf”xf”.,. ,x F, arba įxįfxį”xf”

Kur mažuosius veiksnius, arba sanveiks- 
nius fxf,xf”xf’” — pažymėję viena raide C, 
apturėsime: CY.F=P; iš kitur C=P:F.

Šita padalinimo pasekmė P:F ir vadinasi 
koefįicientu (sanveiksniu), t. y. išreiškėjų vi
sų kitų veiksnių tirinėjamo apsireiškimo.

Užtatai, norint surasti koefficientą (san
veiksnį) kokio nors apsireiškimo, pridera:/

Sulyginti pasekmes su vyriausia jų (pasek
mių) priežasčia.

Koefficientu vadinama santikį tarp dviejų 
skaitlinių, kurių pirmoji yra pasekme, antroji 
gi jos priežasčia.

Visas sunkumas išskaitliuoti koefficientą 
yra ne skaitlinių sulyginime (padalinime), bet 
atradime vyriausios priežasties tirinėjamo ap
sireiškimo.

Pavyzdin, norėsime išskaitliuoti 
entą lietuvių išeivystės Amerikon, 
skaitlių lietuvių išeivių kasmet (N) 
padalyti ant viso lietuvių skailiaus 
N:M.

Patogumo dėlei, apturėtą skaitlinę padau
ginsime 100 kartų=N:Mxl00.

Tokiu budu apturėsime nuošimtį (%) lie
tuvių išsikrausčiusių tuometu į Ameriką.

koeffici- 
dėlei to 
turėsime 
(M) -

r VIDUTINES. '
Mokslai empiriškiejie, paremti ant bandy

mo ir pastebėjimo, užsiganėdina atidengimu 
ir pažinimu tiktai artymiausių priežasčių, ku
rios stačiai veikia ant tirinėjamų apsireiški
mų. Jie nesirūpina suradimu priežasčių prie
žasties, nuo kurios priguli žmonija ir visas 
pasaulis, tai jau filozofijos dalykas; ji ne
begali būti pažinta bandymo ir dabojimo keliu.

Užtatai visi empiriškieji įstatymai ne ab
soliutiški, bet relatyviški, t y. maž-daug su
lyginami ir teisingi ant tiek, ant kiek tą lei
džia bandymo ir dabojimo metodų tobulumas.

Bandymas ir dabojimas gali apimti kaip 
kada didelį plotą ir gali išsitęsti ant gana ilgo 
laiko, ir pertai įstatymai surasti šiuo keliu, 
gamtos ir visuomenės srytije, įgija kai-kada 
prasmę absoliutiškų, nors gimdančios juos 
priežastys dar nesusektos. Dabartlhis moks
lo stovis leidžia mums pasakyti, kad męs ęalim 
išguldyti visas priežastis vos keliu apsireiš
kimų. Daugelije atsitikimų musų protas, at
skirdamas žinomą nuo nežinomo, ir surinkęs 
tik tą, ką jisai galėjo ištraukti iš pačios esy
bės tirinėjamo apsireiškimo, išveda eilę gali
mų išrišimų tirinėjamo klausimo. Užtatai iš
rišimai tik maždaug teisingi. Mokslo užduo
tis — iš eilės galinių išrišimų išskirti tuos, 
kurie labiausiai atsako tikrenybei.

Tikras išskaitliavimas, galimas ar nega
limas įvykimas tūlo apsireiškimo, yra viena 
vyriausių užduočių moksliško, tirinėjimo, ypač 
tose mokslo šakose, kurios užsiima tirinėjimu 
visuomenės gyvenimo apsireiškimų, kurie yra 
įtekmėje labai yvairių ir nuolatos mainančiųsi 
veiksnių.

' Visi musų protavimai apie tai, gal ar ne- 
gal įvykti tūlas apsireiškimas, priguli nuo 
skaitliaus prielankių ir neprielankių atsitiki
mų. Juo daugiau yra atsitikimų prielankių 
tirinėjamam apsireiškimui, juo tikresnis jo 
įvykimas.

Jeigu ženklu “vienata” (1) pažymėsime 
musų persitikrinimą, kad tūlas apsireiškimas 
įvyks, o ženklu “niekas” (0) — persitikrini
mą, kad jisai neįvyks, tai begalinėje skaidrių 
(trupinių) nuo 0—1 apturėsime matematiš
kus išreiškimus yvairių laipsnių galimybės 
įvykimo apsireiškimo.

Galimybė tirinėjamo apsireiškimo išreiškia
ma pavidale skaldės, skaitlininkas, kurios ly
gus skaitliui prielankių atsitikimų, o ženklinin- 
kas — skaitliui visų galimų atsitikimų.

Paženklinę skaitlininką skaldės raidė m, 
o ženklininką raidė n, apturėsime galimybę 
P—M:N.

šita skaldė gali turėti begalinę eilę reikš
mių, męs čia ištirsime tik vyriausias.

Jeigu m=l, o n=cs (begalinybei), gali
mybė lygi 0 (niekui), t. y. atsitikimas nega
limas.

Jeigu m— (mažesnė) J4n, tai įvykimas 
atsitikimo greičiau negalimas, negu galimas.

Jeigu m=%n. įvykimas ir neįvykimas 
lygiai galimi, t. y. atsitikimas abejotinas.

Jeigu m (didesnė) %n, įvykimas grei
čiau galimas, negu negalimas.

Jeigu m=n, atsitikimas tikrai įvyks. Kiek
vienas’ atsitikimas turi dvejopą galimybę, t. 
y. gal jis įvyks ir neįvyks, užtatai, galimybių 
atsitikimo suma visuomet lygi vienatai arba 
tikrenybei.

Pavyzdin, žinoma yra, kad kaladėj kazy- 
rų (32) yra 4 karaliai, taigi galimybė iš
traukti 1 karalių iš sumaišytos kazyrių kala
dės bus A arba %; galimybė gi priešingo, 
atsitikimo — nepasisekimo ištraukti iš kala
dės kazyrių karaliaus bus arba Ji J su
ma abiejų galimybių S=L

Kasdieniniame gyvenime nuolatos naudo
jasi viršuj išguldytais galimybės įstatymais — 
valstietis, išskaitliuodamas vidutinį užderėsi
mą, pirklys — vidutinį pelną, geležinkelis — 
vidutinį keliauninkų skaičių, apdraudimo drau
gijos — vidutinį gaisrų skaičių ir tt.
x Vidutinės skaitlinės, vienok, tik tuomet 
esti maž-daug tikros, kuomet jos yra parem
tos ant užtektinai didelio pastebėjimų skai
čiaus, nes kiekvienas atsitikimas priguli nuo 
daugybės priežasčių, kurių vienos veikia nuo- 
latai, kitos laikinai; šitos laikinos priežastys, 
yra neutralizuojamos (daromos nejausmingo-

Neužtenki iŠvrsti vidutinės skaitlines, pri-Neužtenki* isvrsti vidutinės skaitlines, pri- r Spalvuojant diagramą, ar kartogramą dau- 
'dera jas dar<pertikrinti. Paženklinimui indu- gurnu spalvų, reik atminti, jog perdidelis spal- o♦ o i«c* f-1 L»mc vtoriAr r»Lin tir t .... «J *     • *« • •tinęs statistikos vertės, tankiausiai vartojama 
išskaitliavimai procentų (%). 1, Didžiausio 
nukrypimo nuo vidutinės; 2, mažiausio nukry
pimo nuo vidutinės; 3, sumos didžiausių nu 
krypimų; 4/ sumos mažiausių nukrypimų.) 
Jieškant vertės vidutinių, pridera persitikrinti 
teip-pat ar visa medegą, iš kurios vidutinės 
tapo surastos/ buvo vienaip tobulai surinkta ir 
apdirbta, arba kaip paprastai statistikoj sa
koma, ar visi pastebėjimai turi jnenoddi 
svarbą. Jeigu ne visi pastebėjimai yra vieno
dos svąrbos, tai lengvesnius (netobulus) pa
stebėjimus reik pasvarstyt, t. y. pataisyt, pa
tobulint. » .

Vidutinės,. išskaitliuotos iš gana didelio 
skaitliaus lygios svarbos pastebėjimų, rei
kia: 1, abstraktišką skaitlinę, sintezuojančią 
musų sąmonėj visus yvairumus daugybės tūlų 
apsireiškimų; 2, spėjimą typą tūlų apsireiški
mų; 3, galimą saiką atskiro daikto ir apsi
reiškimo. i-

Vidutinės duodar mums tikrą supratimą 
ne tik apie daugybę ištirtų apsireiškimų, bet 
ir kaip tankiai tūlas apsireiškimas gal atsi
tikti ir, pagaliaus, ar galimas jo atsitikimas 
ateitėje, nenustojus veikti jį gimdančiom prie
žastim.

Vidutinės yra pasekme maž-daug nuolata 
veikiančių priežasčių, kurių atsimainymą pa
sekdami, galime įspėti atsimainymą ir pačių 
priežasčių. -• * • -----

DIAGRAMAI IR KARTOGRAMAI.
-Skaitlinės sunkiai užsilieka atmintyj. Už

tatai statistika stengiasi išreikšti jas linijų ir 
piešinių formoje. Piešiniai statistikoj lygiai 
reikalingi, kaip mechanikoj, anatomijoj ir ge
ografijoj. piešiniai statistikoj ne vien iš
guldo susektus įstatymus, bet tankiai padeda 
juos susekti, kuomet yra daromi logiškai ir 
aiškiau

Statistikoj vartojami dviejų rųšių pieši
niai: diagramai, geometriškos figūros, ir kar
togramai, geografijos žemlapiai, kiekviena da
lis kurių yra nudažyta kitokia spalva, rodan
čia išsiplėtimą statistikos ištirto apsireiškimo.

Statistikoj vartojami piešiniai turi būti 
logiški ir aiškųs.} Neprivalo reikalauti nuo 
skaitytojo didplio atydos įtempimo.

Yra daugybė penkių, vartojamų statistikos 
piešiniuose. Ėerods, kiekvienas rašytojas ga
li išrasti naujus. Čia męs paminėsime tik tuos 
ženklus, kurie tankiausiai yra vartojami: 1, 
taškai (spuogai); 2, linijos; 3, paviršiai; 4, 
spalvos; 5, simbolai. Šie ženklai vartojami 
kiekvienas skyrium ir po kelis kartu..

Perkratykim prasmę ir vartojimo būdą 
kiekvieno ženklo skyrium.

Taškai (spuogai) yra vartojami kartogra- 
muose parodymui vietų, kur atsitiko statisti
kos tirinėjami apsireiškimai.

Tirinėjami apsireiškimai esti yvairųs, per
tai ir taškai, juos ženkiinantiejie, turi būti 
yvairaus didumo, yvairių formų ir spalvų.

Žinoma, nebegalima čia nurodyti kur ir 
kada kokius taškus pridera vartoti, tą pa
liekama nuovokai pačio statistikos tirinėtojo 
ir rašytojo.

Linijos labai plačiai yra vartojamos dia- 
gramuose. Negalima duoti tvirtų taisyklių, 
kokias linijas7 ir kaip vartoti diagramuose, to
kių taisyklių nėra, kiekvienam statistikui pa
liekama vartoti jas sulyg savo nuožiūros, by 
tiktai logiškai ir aiškiai.

Perviršiai tankiai yra vartojami statistikoj 
yvairių santikių išreiškimui. Vartojama dve
jopi paviršių diagramai: ratų ir keturkermpių 
pavidale.

Diagramas rato pavidale paremta yra ant 
žinomos geometrijos taisyklės, kad kiekvieno 
rato pavyršius proporcijonališkas ketvirtainiam 
savo radiusui. Užtatai, pirm piešiant diagra
mą, pridera ištraukti (išskaitliuoti) ketvirtai
nę šaknį iš statistikos skaitlinės, kurią mano
ma išreikšti rato pavidale. Tokiu budu su
rastos skaitlinės pdrodys proporcijonaiišką ra
diusų ilgumą piešiamų diagramų.

Kuomet norima sulygint pasekmes labai 
yvairaus didumo, tai piešiama du koncentriš
ku ratu (vieną kitam).

Labai tankiai esti paranku vienam statisti 
kos atsitikimui pavesti vieną rato pusę, o ki
tam — kitą, a

Tankiai teip-pat dalinama pusę rato, arba 
ir visą ratą ant tūlo skailiaus sektorių, kurių 
kiekvienas reiškia atskirą dalyką; radiusas 
arba sektorių, laukas turi išskaitliuoti ilgį su
lyg didumo sfcaiįinių,* kurias jie reiškia.

Diagramai keturkampių pavidale yra pa
togesni iš to atžvilgio, kad jie leidžia išreikšti 
išsyk koefficientą (sąveiksnį) ir absoliutiš
kas skaitlines, iš kurių jisai pasidaro.
-- Keturkampiai diagramai remiasi ant žino
mos geometriškos taisyklės, kad keturkampio 
paviršys lygus yra jo pločiui, padalintam 
ant ilgio. Jeigu keturkampio diagramo ilgis, 
sakysim, yra .proporcijonališkas absoliutiškai 
skaitlinei, o plotis—santikiui, kuriame abso
liutiškoji skaitlinė yra ženklininku, — tai aiš
ku, kad visas keturkampis paviršys bus 'pro
porcijonališkas santikio skaithninkui. Tokiu 
budu viename piešinyje galima išreikšti tris 
skaitlines. t

Spalvos tankiausiai yra vartojamos karto- 
gramuose. Kaip kada, vietoj spalvų, karto- 
gramuose vartojama yvairiai sutaikinti brūkš
niai.

Spalvos kartogramuose ir diagramuose yra 
vartojamos dvejopai: viena spalva, arba daug 
spalvų. Kuomet vartojama viena spalva, tai 
yvairios diagramų vietos skiriasi tamsuma ir 
aiškumu, kur statistikos atsitikimas tankes
nis, ten spalva tamsesnė, kur retesnis — ten.

vų yvairumas kenkia diagramo aiškumui ir 
apsunkina supratimą. *

■Simbolai. Pastaruoju laiku statistika pra
deda naudotis dia^/ramais-simbolais, kurie 

įsivaizdinti, kaip kada
deda naudotis dia 
labai lengvai leidžj 
sunkiai suprantamas ir atmenamas, skaitlines.

Pavyzdin. Kiekvienos šalies Uždetejimą 
išreiškiame pavidale maišų, pilnų javiį; juo 
kurios šalies užderėjimas didesnis, ttlo jos 
maišas yra didesnis. Arba, skaitlių išgeria
mo alkoholio kasmetas, kiekvienoj šalyj, išį 
reiškiama pavidale yvairaus didumo stiklinių.

Čia negali būti tam tikrų taisyklių simbolų 
išreiškimui (žinoma, tiktai proporcija turi būt 
išlaikyta); šeip viskas paliekama autoriaus 
išmislingumui.

Iš Chicagos Lietui 
vių Gyvenimo.
Birutes Mušikai iškos Draugi 

jos^ vakaras buvo 7 d. lapkričiu 
Sv. Jurgio parapijos svetainėje. 
Buvo vaidenta vienveiksmė ko
medija ‘ Vienas iš musą tur apsL 
vesti” ir M. Petrausko muzikaliu^ 
komedija, arba operetė ”Kamiu*, 
krėtis ir Malūnininkas”. Progra
mas buvo sekantis: “Birutės” over- 
tura, grajjla orchestros; vaidini
mas komedijos; grajyjimas “Ka- 
minakrečio ir Malūnininko” ove^> 
turoš; lošimas operetės ir grajijU 
mas M. Petrausko, neseniai para
šytos “Tautiškos Lasos I" Or- - 
chestra buvo iš 16 ypatų, iš dviejų 
geriausių Chicagos orchestrų —. 
Theodor Thomas Orchestros U 
Philharmonic.
. Kamedijų įtalpas, turbut, visi ži
no, nes nekartą jau buvo loštos ir 
aprašomos, todėl apie jas nėra ką 
rašyti. M. Petrauskas jau gerai 
terp lietuvių pagarsėjęs ir užsitar
navęs, ypač Chicagoje, pagarboj 
Jo muzika, ypač grajyjama gerų 
muzikantų, gražiai išsiklausė Pu? 
blika ramiai užsilaikė ir gėrėjosi' 
gražiais orchestros akordais ir go-.' 
rai prisijuokė iš juokingų komedu 
jose charakterių ir išsitarimų 
Vni turbut, vakaru buvo pilnai pa
kakinti.

Vaidentojai veik visi pilnai gerai 
atliko savo roles. “Menas ir tnu» 
sų tur apsivest” vaidenos tetulg
— P. Moskienė, matematikos'pro
fesorių — J. Uktveris, filozofijoa 
prof. — M. Dūdas, tetulės augin
tinę — M. Locaičiutė. “Ramina- 
krėtį ir Malūnininką” vaidenoi 
malūnininką — A. Zacharevičiag, 
jo dukterį — M. HorodeskiutČ, jo.„ 
tarnaitę — M. Darnijonaitfėnė, ja 
šeimyninkę — L. Sutkuvienė; ka- 
minakrėtį — J. Ugaudas, jo sūnų
— J. Locaitis, jo berną — B. Ba
le vičia.

Visi sumokyd po vadovystę, 
kompozitoriaus M. Petrausko.

Po operetei buvo šokiai: virv^ 
klumpakojis ir suktinis.

“Kaminakrečio ir Malūnininko^ 
vaidentojai gerai tiko savo rolėse 
ir puikiai išrodė. . i

Dėlto visko, šis vakaras yra pil
nai gerai pavykęs. Jis gerai pa
vyko ir iš finansinės pusės, nef 
svetainė buvo pilnutėlė žmonių.

Po visko buvo balius, genaus sa
kant — tautiški šokiai. Kiek gir
dėta nuo pašalinių ypatų, : kiai- 
prie geros orchestros publikai la
bai patiko.

Kitų miestų lietuviai, o net Ii 
Lietuvos lietuviai, gali pavydėt! 
Chicagos lietuviams tokio vakaro^ 
nes tik Chicaga pirma gali tuom! 
pasididžiuoti. J

■x.

VISUOMENES GYVENIMO ĮSTATYMŲ 
SURADIMAS.

Priėjom prie vyriausio statistikos tikslo— 
suradimo įstatymų, kurie valdo yvairius vi
suomenės gyvenimo apsireiškimus. Yra tai 
daug sunkesnis darbas, negu surasti koeffi- 
cientą (sanveiksnį), arba vidutinį; jų suradi
mui yra tvirtos taisyklės. Suradimui gi visuo
menės gyvenimą valdančių įstatymų jokių 
taisyklių negali būti, šito negalima išmokti 
iš knygų, šitą tegalima išmokti vien tirinėjant 
patį gyvenimą ir yvairius jo apsireiškimus. 
Vien ką galima patarti, tai: kaip maždaug 
tirinėti visuomenės gyvenimo apsireiškimus.

Štai keli nurodymai, kurie vienam bei ki
tam, rasi, nepasirodys be naudos.

1. Kiekvienam, tirinėjančiam. visuomenės 
gyvenimo apsireiškimus viršminėtomis stati
stikos metodomis — paaiškės, kad visa koeffi- 
cientų ir vidutinių svarba yra jų nuolatinu
me; vienok ne reik užmiršti, kad kaip koeffi- 
cientai, teip ir vidutiniai ilgainiui keičiasi nau
jų veiksnių įtekmėje.

2. Idant nepriskirti koefficientui tų ypaty
bių, kurių jisai neturi, pridera nuolatos turėti 
omenėje prasmę skaitlinių, iš kurių koeffi- 
cientas tapo išskaitliųotas. Pertikrinti, ar ti- 
rinėjimas koefficipfftas atsako yvairiom skait
linių dalim, iš kurių jisai tapo išskaitliųotas.

3. Nesiklaidinti iš aukšto atmestomis idė
jomis, abelnomis nuomonėmis, arba ypatiškais 
palinkimais prie šiokio, ar tokio klausimo iš
rišimo.

4. Pridera būti labai atsargiam, jieškant 
priežasčių tūlo statistiško apsireiškimo. Šis 
j ieškojimas turi būti daromas greičiau induk
cijos, negu dedukcijos keliu, analizuojant 
skaitlines kuoatsargiausiai. Labai pamoki
nanti esti sulyginimai yvairių šalies dalių, 
sulyginimai su praeičia ir su užsieniais.

5. Jieškoti visados priešingo darodymo 
tiems išvedimams, kurių darodymai jau rodosi 
surasti, t y., jieškoti visokių darodymų lyg 
tie išvedimai butų klaidingi; tokiu budu ga
lima persitikrinti, ar tie darodymai buvo tei
singi.

Statistiko darbas labai panašus į fiziologi- 
sto darbą, kurs eina šioj eilėje:

1. Jis konstatuoja atsitikimą (faktą), ku
rio nuolatinis atsikartojimas atkreipė jo atydą.

2. Dėlei’ to atsitikinio gema jo galvoje 
mintis.

3. Tai minčiai užgimus, jisai galvoja, įsi
vaizdindamas naujus daleidimus, kurie kon
troliuoja (pertikrina) teisingumą pirmgimu- 
sios minties.

4. Iš šito galvojimo kyla nauji daleidimai 
(hipotezes), kurie reikalauja naujo darody
mo ir galutinio pamatavimo.

Galvočiaus mintis nuolatos esti kaip ir 
terp dviejų svarstyklių: vienos, kuri yra gal
vojimo pamatas (— surinktoji, sutvarkytoji 
ir pertikrintoji medega), kitos — galutino iš
vedimo.

Statistiko darbas tuom yra sunkesnis už fi
ziologo, kad pirmasis tegali remti savo išve
dimus vien ant padabotų (pastebėtų) apsireiški
mų, kuomet fiziologas remia savo išvedimus 
ant išbandytt^apsireiškimų.

STATISTIKOS REZULTATŲ APSKEL-
< BIMAS.
Dar pradžioje šio rašto buvo minėta apie 

vienodumo principą statistikoje. Vienodumas 
reikalingas ne vien renkant ir tvarkant sta
tistikos žinias, bet ir skelbiant jas.

Statistiškas dokumentas tai ne pasiskaity
mo knyga, tai yra veikalas, į kurį tankiai pri
sieis dirstelti mokslininkui, visuomenės tiri- 
nėtojui. Užtatai labai svarbu yra, kad įvai
rios skaitlinių lentos butų vienodai sustaty
tos, idant skaitytojas lengvai galėtų surasti, 
kas jam yra reikalinga.

Kadangi statistikos rezultatai turi būti už
lyginami su rezultatais pirmdarytų statistikų 
(jei jos turėjo vietą) ir su kitų tautų ir šalių 
statistikų rezultatais, pertai, skelbiant statisti
kos medegą, pridera prisilaikyti taisyklių, iš
dirbtų terptautiškuose statistikos kongresuose. 
Statistikos medegos skelbėjui tiek teleidžiama 
naujoviškumo, kiek tas padidina veikalo 
kurną. >•

Štai maž-daug tie rėmai, kuriuosna 
dera įsprausti surinktąją ir sutvarkytąją 
tistikos medegą:

1. Įžanga, kuriai pridera pašvęsti daug aty
dos, kur sulyginamos skaitlinės terp savęs ir 
kur išaiškinama pamatinė skaitlinių prasmė.

Naudinga šią dalį iliustruoti diagramais 
ir kartogramais.

2. Paaiškinimai skaitlinių kilmės ir budo 
jų sutvarkymo, šie paaiškinimai dar neseniai 
tapo įvesti į statistiškus veikalus. -Tai yra 
teisinga ir gudru.

(Užbaiga bus L

aiš-

pri- 
sta-

K. Jasu kaičia Drama “AlkasU 
Žmonės”, lošta 7 d. lapkričio Hutl 
Houso Teatre Dramtiško Ratelių 
L. S. S. Drama yra gera, galima 
drąsiai pavadinti vieną geriausių 
lietuviškoje kalboje, dramą. Joje 
yra tikrai charakterizuoti alkani 
žmonės ir jų alkanumo priežąstįfc 
Svarbiausiais charakteriais yra: Al 
Ambrazas, kurpius, jo pati Marce* 
le, jo duktė Agnieška ir jų “u>» 
imąs kampą” Juozas Birutis. AW 
sitikimas Lietuvos, ar Maskolijoe 
mieste. Kurpius Ambrazas, ser
gąs gėrymo manija, nedirba ir ką 
tik gali, pardavęs, ar ką įgija, vis*į 
ką prageria. Jam smagiausia, link
smiausia, kada jis girtas, jis nodh 
amžinai boti gritas. Jis nieko ne*| 
paiso, nieko neatjaučia, nemato ki- 
tų vargo, nemato kančių savo šei»| 
mvnos jis velija tiktai kaip nors,' 
geri. Tai yra viena, tikrai gerai 
perstatyta, priežastis žmonių al
kanumo. Bet to priežasčia nuro« „ 
dyta blogas surėdymas. Jis šakotį 
“O ką tie turi, kurie negeria? Ae 
štai, Petrų šeimyna nebedauja ly-1 
giai kaip mano? Ar tai gėrymat. . 
yra badavimo priežasčia? Aš gir-, 
tas užrėplioju kartais ten, kuri 
ponai laidokauja: jie geria vynus-

O aš perdieną pragerta

mes badaujame?” Kitas, nemar. 
žiaus svarbus, bet kurioziškesnilJ 
typas Juozo Biručio, dvasiškai ta, 
kūniškai sulaužyto inteligento. J» /f 
yra maniakas; baisiausiai neapken
čia ir ignoruoja ponus ir vaidinta* 
kus. Išjuokia besimeldžiančiun. 
Jis yra tikras tiesmukas: spiauna 
ant visų ponų mielaširdysčių. “Jta 
negali gauti dartią, nes jis negaW< 
turėti ant savęs darbdavį. Jis ak 
kanas, išgeltęs ir gyvena to girteo 
klio, pavargėlio kampe, nes jh ‘ 
nenori prašyti ir nusilenkti. Jis 
nesu valdydamas save, išplėšia nuo 
aklos ubagės šmotelį duonos, iš
plėšia jį ne kad valgyti, bet ta



jį nematoma alkio gale prispyrė 
t tą padaryti. Jis sąye apšaukia 
nemielaširdingu vagiliu, alkanu 
vilku, kuris drasko, kas papuola. 
Jis savo draugui, jau gydytojui, 
pas jį apsilankiusiam, prikaišioja, 
jog tam rupi tik ligoniai ir recep
tai ir pinigai. Jis nereikalauja, kad 
kas jį gelbėtų, nes jis nieko ne
paiso, jam vis viena, ar šaltoj, 
dvokiančioj stuboj, ar lauke ant 
sniego, jis nieku- laiko savo gyve
nimą ir sveikatą. Jį, visą skauda, 
gelia kaulai.. Ą O to viso prie- 
žasčia jis mato tą, jog vieni per
pildyti turtais ir smaguriais, o 

'kiti alkani; ir tol jie bus alkani, 
kol kiti bus persotyti. Žodžiu, tai 
žmogus sulaužytas netikusio liki- 
mo, netikusios valdžios ir visuo
menės. Ir todėl jis vienpusiškai tik 

■ ’^' ir mato surėdymo kaltę. Kurpiaus 
pati ir duktė ,tai yra kitos dvi al
kanos, bet jos, kaip ir kurpius, ma
to ne visuomenėje kaltę.

Tai tokios ypatos gyvena toje 
šaltoje, dvokiančioje skylėje. Kur
piaus duktė dirba skalbykloj už 
5 rub. per mėnesį. Ji sunykus, su- 
badėjus, serganti. Ponas spiria už
simokėti už butą randą. Dvi mie- 
laširdingos ponio*, nori juos šelp- 

. ti, bet Birutis visus ponus iškolioja“ 
ir įpykdo. Ponios, pamatę girtą 
šiaučių, taria girtuoklių nešelpian- 
čios. Namtj savininkas ant galo 
viską nuo jų išplėšia, net skarą nuo 
galvos nulupa už randą ir apskaito 
jų turtą ant 5 rub. 60 kap., ap
gailestaudamas savo didelį nuosto
lį, nes jam pavargėliai buvo kalti 
15 rublių. Visus išmėto laukan, 
ant šalčio.

Paskutinė scena yra Agnieškos, 
kaipo prostitutės, ruimas, ši sce
na sukelia nemažai pasibiaurėjimo. 
Ji, dėl duonos, uždarbiauja savo 
kunu, kankinasi, graužiasi. Ji visų 
paniekinta, į ją visi žiuri, kaip į 
išmetą. Ji, pardavus savo jaunystę, 
savo nekaltybę tiems gyvuliškiems 
niekšams vyrams, kuriems reikalin
ga tik jos kūnas, kurie j ją pasi- 
bi'aurėdami žiuri, kurie palikę sa
vo numylėtines, savo pačias ir kū
dikius, ateina pas prostitutę j ieš
koti gyvuliško užsiganėdinimo. Ji 
neturi tiesų, ji negali niekam pa
sipriešinti. Motina ją apraudoja 
ir prakeikia. Tėvas — jam vistiek, 
iy tik gauna pusrublį pragėrimui. 
Tėvas ilgą laiką jieškojo darbo, 
bet negavo ; jam biskį negerai bu* 
vo, Jog jo duktė teip elgiasi, bet 
gražu kad turtingesnė. Atėjus 
Biručitų, Agnieška jam išpasakoja 
savo nelaimę, nes tik jį vieną žmo
gų ji sutinka, kiti pas ją lankosi ne 
žmonės, bet vyrai. Birutis tame 
mato tik ponų-skriaudėjų kaltę: 
“Tol bus postitucija, kol bus ši
tas pasaulės surėdymas”. Jis ne
priima nuo jos pašelpos, nes tie pi
nigai, tai yra jos kūnas. Atėjus 
pas ją motina, stengiasi ją ati
traukti puo tokio amato, bet ji sa
iko : “Motina, reikia duonos”. Mo
tina, negalėdama ją atitraukti, per- 

‘ kalbėti, teip kaip ir kiti, išniekina 
ją, išvadina prostjtute, niekše ir 
apspiauna ją. Tuomet ateina pa
skutinio klausimo “kam jie reika
lingi?” išrišimas. Birutis, išsitrau
kęs revolverį ir tardamas: “likite vi
si sveiki” — susivaro sau į kaktą 

. kulką. Motina pakvaišta ir kva-.
todama ir 'šokdama sako: “jau 
vienas žmogus galą gavo, jau vie
nam galas!” Agnieška, pribėgus 
prie Biručio puola, potam dviem 
šūviais atima sau gyvastį, o mo
tina vis kvatoja: ha-ha-ha, jau ir 

^ antras žmogus galą gavo, ha-ha- 
ha....” Tuomi drama ir užsibai
gia- '
- ši drama yra puikus veikalas, 
geras perstatymas dabartinio, ypač 
Maskolijos, surėdymo, bet jis ne 
'Amerikos lietuziams. Jis yra per- 
puikus žmonėms, kurie nemoka 
manyti; jie jį nuo pradžios iki ga
lui kreivai, net kvailai, supranta. 
Tą jau parodė kelios apie ją laik
raščiuose korespondencijos kur bu
vo matyt, jog net tūli “geri” musų 
“kritikai” (geriaus tarius — siau- 
raregiai-ignoantai) šio veikalo 
vertę visai nesupranta. Šią dramą 
nesuprato ir čia-buvus publika. 
Publika, tiesiog, verta pasibiaurė
jimo nemažiaus kaip toji prosti
tutė. Kaip tai koktu ir priklu iš
rodė, kuomet perstatant tokius skur
džius, tokius skausmus, kuomet 
traukia nuo moters raudauninkas 
paskutinę skarą ir išmeta visus 
ant sniego, publika, kaip toji be
protė, kvatojo ir šaipėsi, o tulasr 
iš kur ten. net balsu atsiliepė su 
savo idijotiškais patėmijimais. Iš- 
tiesų, jeigu kas gadino šio vakaro 
įspūdžius ,tai publika. Po persta
tymui, viena - inteligentė-moteris 
tarė: “Jeigu aš parašyčiau tokį 
kliasišką veikalą, tai visai uždraus
čiau Amerikoje lęštĮų nes tokia pu-

blika tik autoriaus raštą žemina”. 
Toji moteris sakė tiesą.

B. Vaitiekūnas, lošęs kurpiaus 
rolę, teip puikiai nvdavė, jog ge- 
riaus, tiesą sakant, vargu kas ir 
nuduos. # Jis kaip geras ar
tistas, atjautė perstatomos ypa- 
tos jausmus. Teip^fu gerai pa
sidavė savo rolei ir J. Briedis, lo
šęs Juozą Birutį. Bet šiai esant 
nepaprastai, sunkiai, rodėsi, kad 
ko tokio tame nudavime dar tru
ko. Birutis per daug sveikai buvo 
idealizuojamas. Birutis, tai ne 
koks pilnai sveikai manantis žmo
gus, bet mani j akas, sulužėlis, svajo
tojas, betvarkis, nenorintis gyventi 
tokiam pasaulyje, be energijos, be 
galės. Jis supranta bet negali nie
ko pradėti. Klausiamas, ką daryti, 
kad dabar neturime ką valgyti, 
sako: “Eik, surink tokius žmo
nes kaip tu, kurie neturi ką val
gyti, ir sugriaukite pasaulį teip, 
kad akmuo ant akmens nepasilik
tų”. šiek-tiek Biručio rolės lošėją 
sugadino juokingas ir nepritin
kantis jo apsirėdymaS, nes žiponas 
buvo nesusidėvėjęs, bet suplėšytas, 
marškiniai buvo perbalti ir pančia- 
kos perdaug naujos. K. Makavec- 
kaitė, Agnieška, lošė neblogai, bet 
jai truko didesnio įsigilinimo į lo
šiamosios rolės jausmus. M. Pa- 
kačimiutė, Ambrazienė, buvo per- 
jauna savo užduočiai ir dar nega
na drąsi aky vaizdo j e publikos. 
Kitų nesvarbios rolės, Jodei nėra 
ką sakyti.

Žmonių buvo pilna svetainė.

na u

Prelekcijos, kaip apšvietos pla
tintojos. Prelekcijas rengia visos 
apšviestos, civilizuotos tautos. Jų 
užduočia yra — supažindinti žmo
nes su kokiu nors žmonėms
dingu mokslu: apie žmonių arba 
gyvūnų gyvenimą, apie žemę, isto
riją, dailę ir tt. O kas gi nežino 
mokslo, kokią jis žmonėms atne
ša naudą, juos apšviesdamas ir 
pakeldamos ant augščiausio laipsnio 
kuriame jie būdami, apvaldė vi
sus už save stipresnius gyvūnus 
ir net pačią gamtą, kurios jie pir- 
miaus bijojosi. Su apšvietimo pa- 
gelba žmonės įgijo tokią galę, jog jie 
teip pavojingas ir baisias gamtos 
pajiegas subartojo savo naudai, 
su mokslo pagelba žmonės įsikinkė 
į savo vežimus ir visokias mašine
rijas net tą baisųjį perkūną, prieš 
kurį žmonės pirmiaus drebėjo, ku
rio permaldavimui aukaudavo sa
vo turtus ir net žmones. Mokslas 
žmonėms išaiškino gamtos paslap
tis. Jie narsto po jūres, lekioja 
po orą ir susikalba, susirašo, net 
susima to toli vieni nuo kitų bū
dami. Ir juo žmonės iš mokslo 
labiaus sumano naudotis, juo jie 
stoja galingesniais ir laiminges
niais, nes* neprivalo ko nors bijo
tis ir, dėl savo nežinės, drebėti- 
apie savo likimą. Su mokslu šią
dien žmonės apvaldė žemę ir orą 
ir ištirinėjo dausas!

Tai tokia yra iš mokslo nauda.
Bet dar ne visi žmonės tą naudą 

mato, 
įieško 
progą 
tos ir
mas platinamas visokiais budais: 
mokyklomis, knygomis, laikraš
čiais, perstatymais, prelekcijomis, 
prakalbomis ir'tt.

Neapšviesti žmonės yra panie
kinami ir nuskaudinami. Bet ir
ne dyvai, nes jeigu žmogus galin
tis ir turintis progą apsišviesti, ne- 
sišviečia, tai jis tą panieką ir už
sipelno.

Vienu iš svarbiausių apšvietimo 
būdų yra prelekcijos. Todėl, “Auš
ros” draugija, norėdama nešti pa- 
gelbą norintiems apsišviesti, pa
rengia eilę prelekcijų. Tos pre
lekcijos atsibus, pradedant nuo šios 
nedėlios (14 d. lapkričio), kas ant
ras nedėdienis Lietuvių Ineligentų 
Kliubo svetainėje, 3149 Halsted st.

Pirmutinė prelekcija bus visiems 
dykai, tai yra be įžangos; kitos bus 
su 10c. įžangoms. Pirmą prelekci- 
ją, 14 d. lapkričio, 3 vai. po pietų, 
skaitys Jonas Ilgaudas, “Apie mok
slą ir jo naudą”; antrą ir trečią 
skaitys Mikas Petrauskas — “Apie 
senovės tautų ir lietuvių muziką”; 
ketvirtą skaitys daktaras Antanas 
Rutkauskas apie tai, “Ar kiekvie
nam sergančiam reikalinga vartoti 
vaistai ?”

Matantieji mokslo naudą, 
apsišvietimui progos. Tą 
žmonėms, civilizuotos tau- 
stengiasi suteikti. Apšvieti-

Siaurinėj Chicagos miesto daly j, 
lietuviai pradeda labiau judėti. 
Apie du metai itga1 čia lietuviai 
miegojo, tautiškais ir darbininkiš
kais reikalais visai nesirūpino, bet 
begije dviejų metų susitvėrė 4 
draugijos: 81 kuopa L. S. S,., 183 
kuopa S. L. A. ir dvi pašelpinės 
draugijos, Lietuviškų Kriaučių 
Kliubas ir Chicagos Lietuvių Drau
gija. (pastaroji priguli prie S. L.

•.-«>

gyvuojančias draugijas.

A. ). 81 kuopa L. S. S. užmani 
įkurti ant North Sides viešą lietu
višką kitygyną! Kadangi tas dar 
bas vienai kuopai persunkus, to- 
dėlgi atsišaukia į visas ant North 
Sides
idant prisidėtų prie įkūrimo kny
gyno.
prisidėjo, ir žada veikti suvieny
tomis spėkomis....

Seniau gyvuojančios draugijos, 
kaip tai: Lietuvos Brolių, Didžio
jo Liet. Kunig. Gedimino ir šv. 
Mykolo Archaniuolo atsisakė, mat 
jų nucmene, knygynas naudos ne- 
atnešęs, tik bedievybę platinsęs 
ir tt. x

81 kuopa L. S. S. 31 d. spa
lių 1909 metų, parengė prakalbas: 
Columbia salėj, 406 W. North a v. 
Pirmas kalbėjo Vincas Karalius, 
nary s 81 kuopos L. S. S., jo kal
ba buvo graži, jį galima pavadinti 
geru kalbėtoju. Toliaus kalbėjo
B. Šidiškis, V. Packauskas, P. M. 
Kaitis ir P. Galskis.

Pastarieji-«du teipgi gražiai nu
piešė netikumą šiandieninio surė
dymo ir kad mokslu ir vienybe jį 
galima pagerinti. Tarpuose buvo 
dainos ir dekliamacijos.

Po prakalbų buvo iš publikos 
užduodami klausimai, drg. P. M. 
Kaitis aiškiai ir suprantamai atsa
kinėjo.

Publikos prisirinko pilna svetai
nė abiejų lyčių. Jui. Iksas.

Virš minėtos draugijos jau

VIETINES ŽINIOS.
Sanvaitčje 23 d. spaliu, Chica

goje mirt apie 600 žmoniif. 335 
vyrai ir 265 moters. Daugiausiai 
mirt nuo plaučiu ir plaučių dūdelių 
uždegimo, nes 107. Vasarinė kūdi
kių liga diarrhea sumažėjo iki 67. 
Džiova sumažėjo iki 64. Nuo plau
čių uždegimo pernai tą pat sanvaitę, 
mirė peš pusę mažiau ypatų negu šį
met, nes 53. Nuo plaučių uždegimo 
ir abetnai plaučių ligų, didžiau
sioje dalyje, mirė vyrai Sveika
tos dabotojai to priežastį paaiškina 
teip: Vyrai yra daug nesvaresni 
ir būva nešvaresnėse vietose kaip 
moters, k. t. rūkymo kambariai ir 
karai, kur nuo durnų ir spiaudymo 
veisiasi visoki mikrobai. Daug vyrų 
miega labai nešvariose vietose, ho- 
teliukuose etc. Vyrai turi įprotį 
persivalgyti taukiaus negu moters, 
ir perpildę savo pilvą, eina lau
kan į šaltą orą, kas yra vodinga. 
Nuo persivalgymo viduriuose vei
siasi pneumonijos bakterijos/ Vy
rai daugiausiai kenčia nuo persi- 
gėrimo alkoholiniais gėralais, kas 
lygiai kenkia, kaip ir persivalgy
mas, Vyrai tankiai dirba pavojin
gose sveikatai Vietose, per- 
karštose ir potam užsišaido. 
Vyrai, tankinus negu moters, bū
dami šiltose stubose^bijo, kad kas 
neatidarytų langą, velyja netyrame 
ore būti. Taisyklės, kurių vyrai 
turi pradėti labiaųs paisyti, negu 
ikišiol, jeigu nori išvengti plaučių 
uždegimo ir kitų, nuo netyro oro 
gemančių figų yra: i) Sergėkis 
menkai išvėdintų ir rūkomų ka
rų. 2) Naktyj miegruimio langus 
laikyk atdarus. 3) Nepersivalgyk. 
Tas, ypač, yra pavojinga žiemos 
laike. 4) Sergėkis pasigerti alko
holiniais gėralais. 5) Neik į šaltą 
orą, būdamas perpilusiu. 6) Nesi- 
baisėk atdarais langais. - Tau rei- 
galingas visai tyras oras kokį gali 
įgyti. Jeigu save tiek nelepintum, 
gautum geresnį kvėpavimui orą, o 
tas butų geriausia nuo minėtos li
gos apsauga.

Daugumas tėvų nežino teisių, 
kokios yra įvestos šiame mieste ir 
šioje valstijoje kaslink vaikų. Jau
nųjų globojimo draugija atsišau
kia į visuomenę, į vaikų tėvus, kad 
jie geriaus, pagal teisei žiūrėtų 
savo vaikų nes iki nepersenam lai
kui teismai neturėjo tam tikrų 
teisių kaslink vaikų prasikaltimo, 
dabar gi turi, ir Chicagoje yra tam 
tikrai teismas. Jeigu keno vaikas 
peržengs tas teises, jo tėvas, 
arba tėvai turi už tai atkentėti. 
Prasikaltusio vaiko tėvai gali būti 
nubaustais po du šimtu doliarių už 
sykį arba metais kalėjimo arba 
abiem bausmėm. Tėvai, už ma
žiausią jų. vaiko peržengimą teisių, 
atsako.

Ta draugija nurodo, jog visi tė
vai papuola po bausme, kurie savo 
vaikus ragins arba daleis: rink
ti arba vogti nuo gelžkelio (tracks) 
anglis, kabinėtis ant “freitų”, ka
rų’ kurie leis savo vaikams valkio- 

f tis apie saliunus arba po gatves 
į vėlai vakare, arba leis į “pool- 
1 ruimius”, arba draugauti su ištvir

kusiais vyrukais, kurie siųs savo 
vaiką parnešti svaiginančius gėra
lu, alta rankioti iš gurbų išmetąs;

turie leis arba~ragms savo vaikus 
vakarais pardavinėti gurnus arba 
jėles arba elgjėtautl* kurie girtuo- 
cliauja, Q sayo vaikus laikys be 
tinkamo maisto ir atsakančio aprė- 
lalo, arba kajp nųfs kitaip pasi
rodys savo vaikų išnaudotojais ir 
puldytojais, vyri papuls po minėta 
bausme. J

Vaikų globęjimo,- draugija pir
miaus buvo Vaikų teismo komite
tu. Ji daug prisidėjo įvedime tų 
teisių ir įsteigime vaikams teismo. 
Per tą teismą kasmet pereina nuo 
3000 iki 4000 vaikų, o nuo 16 iki 
20 metų amžiaus į 11000 jauni
kaičių pereina per kitus teismus.

Ta draugija duoda dykai pata
rimus ir pamokinimus, kas lytisi 
teisių. Ji nori pamokinti ir pra- 
sergėti vaikų tėvus apie blogas 
įtekmes ir visus blogumus iš kur 
galėtų jaunikaičiams būti kas nors 
blogo. Ji turi 13 distriktinių ofi
sų ir svarbiausią ofisą ruime 1520, 
Ashland Biock, 59 Clark st.

— Metinė Chryzantemų ir 
Gėlių Paroda, parengta Vakarinės 
Chicagos Parko Komisijonierių, 
prasidėjo nedėlioj, 7 d. lapkričio, 
1909 m., 2 vai. po pietų, gėlių už
laikymo namuose Garfield Parke. 
Gėlių rinkius bus didžiausias ir 
pilniausias, kokis kada toj dalyj 
buvo. Gėlių konservatorija žmo
nėms atdara nuo 8 vai. rytais iki 
10 vai. vakarais, kasdien parodos 
laike, kuri tęsis apie porą sanvau 
čių.

— Pereitos nedėlios naktyj per 
atidarytą Jackson Boulevard tiltą 
I uPf nupuolė automobilius, kuria
me buvo gal šešios ypatos ir visi 
su automobiliu paskendo. Tilto 
sargas bandė mesti virvę vandenyj 
susikabinusiam vyriškiui ir moterei, 
bet virvė pasirodė per trumpa. Ir 
tiedvi ypatos paskendo. Kas yra 
prigėrę, nežinia.

HOlandijoj mųiisterija reika
lauja, kad miesto Amsterdamo ma
joras atsistatydįritų' nuo vietos to
dėl, kad jis išreiškė laike apvaikš- 
čiojimį? FpuWn3JMdso«: iškilmių 
New Yorke, jog jeigu Vokietija 
užpultų ant H Olandijos, Jungtinės 
Valstijos šiaurinės Amerikos Ho- 
landijai pasiskubintų .su pagelba. 
Bet ištikro čia daug riksmo dėl 
menko daikto. Nors Amerika ir 
norėtų Holandijai pagelbėti, negali 
didelės, turinčios kokią nors prak
tišką vertę pagelbos suteikti; dau
giausiai ji gali apsaugoti šiek tiek 
Holandijoą kolionijas nuo vokiško 
laivyno užpuolimo. Karas vienok 
butų vedamas Europoj, o ten Ame
rika Holandijai pagelbos suteikti 
negali, nes jos žemės kariumenė 
teip menka, kad su ja dar nesiskai
to ne antro laipsnio Europos tau
tos.

H Serbijos vysk. Nekaudor už sap
ną likosi teismui atiduotas. Jis mat 
sapnavo, buk Serbijoj kįlo revo
liucija ir revoliucijonieriai numetė 
nuo sosto karalių Petrą, ir jo 
vietoj pasodino jo sūnų, kuni
gaikštį Jurgį. Tą savo sapną vys
kupas papasakojo pažįstamiems, o 
tie išpliauškė toliau, žinia apie tai 
atėjo iki karaliaus. Užtai vysku
pas tapo teismui atiduotas.

i Padavė savo rezignaciją Fin
landijos jeneral - gubernatorius 
Baeckman ir jo kanceliarijos per- 
dėtinis Knipovič.J Be rinkimų ca
ras Finlandijos senato vice-prezi- 
dentu paskyrė jenerolą Markovą. 
Bus teipgi paskirta^ specijališkas 
urėdninkas daboti, kad caro užsi- 
manymai Finlarflllją*surusinti butų 
išpildyti. Finlandijos gelžkeliai bus 
atiduoti priežiūrą? M^įskolijos kelių 
ministerio.

Mi' * 1
- jbr.. i?<

Į| Dėl Prancūzijos- vyskupų pa- 
gazdinimų tėvųn leisiančių savo 
vaikus į rando mokyklas, kad jie 
užtai bus nuo sakramentų atskirti; 
dėl uždraudimo..mokyties iš rank- 
vedžių nepatinkančiu dvasiški j ai— 
Prancūzijoj užgimė tikra demora
lizacija mokymo sistemoj. Apšvie
timo ministeris paskyrė specijališką 
tirinėjimo komisiją.

|| Australijoj sustreikavo anglia
kasiai ; viso streikuose dalyvauja 
12000 darbininkų. Kasyklose New- 
castle ir Mailand pasiliovė dar
bai.
pietinių ir vakarinių apskričių, 
teipgi dokų darbininkų.

Laukia streiko angliakasių

j| Norvegijoj atsibuvo visotini 
rinkimai, kuriuose pirmą kartą 
dalyvavo ir motery*.

|| Italijoj, Livorno katedros baž
nyčioj, kalbant pamokslą garsiam 
pamokslininkui^ kun. Genndb, už-j P. M. R&žančavos Panų Ir Moterų, 
gimė smarkios muštynės katalikų I' — - —
su progresistais. Reikėjo šaukti 3o. Halsted st 
pagelbon visas policijos pajiegas.

KETVIRTAS DIDELIS ROalNIS 
BALIUS!

Parengtas rūpesčiu Draugijos šv.
Ai Martynas Gumbelevlch pajleš- 

kąu savo draugų Kazimiero Astram- 
sko, Antano Gudo ir Antano ir Jono Gudo sūnų. Visi jie Tetervinų ™ 
dos; Antano Petraičio, Pov. Kiznlo, 
Kaz. Gudo — visi Šimonių sodos, 
pirm 2 metų gyveno New Haven, 
Conn. Vincento Baltrumo — pirm 2 
metų gyveno Northampton, Mass. Jo-

Atsibus subatoj, 20 d. November, 1909 
n., Frelhelt Turner salėje, 3417—21 

Prasidės 6 vai. va
kare. Įžanga 25c. porai. Moterims 
15c. Užprašome nuoširdžiai visus lie- __ T _ ___ _____
tuvius ir lietuvaites atsilankyti | no Likšto — girdėjau?gyvėna~Boston

|| Berlyne, ant reikalavimo Ame- fDU8’> Rožinį Balių, ant kurio kož- Mass. ir Magd. Škukanckaičios, gir- 
ui. _ • • v. • ?“ Ridamas į salę, gaus gražią dėjau gyvena Cleveland O Jie na-nkos krasos inspektoriaus, likosi kvepiančią rožę. Ne paslvėlykite pri- eina iš Kauno gub., Paskalo par Jie 

suareštuotas New Yorko bankinio but1’ ne8 ka8 bU8 vėliaus, tai ręžės patys ar ku kitu malonės duoti žb 
1 w v- e , • |Q®«8U8- Muzikė bus labai puiki, gė- nią adresu:
kas, Martinas Kaufmann, kuris rimai visoki, kvepianti cigarai, oi M. Gumbelevlch, % E. A. Buckland 
pasisavino sau 107000 dol. svetimų Pau •P*® priėmimą svečių, tai nėra) 

... „ J4 nė ką kalbėti, nes visi jau žino, kad
pinigų ir suklastavo Cotton Goods moterys žino, kaip priimti ir pą-
Converters Co. dokumentus. linksminti savo svečius. Su guodone Į savo 

Komitetas.

|| Cholera iš Maskolijos likosi LIETUVIŲ VAKARAS. j Suvalkų 
iau atvilkta i Prusnų Andrritvi . LJnk8m“ ▼nkaru tiems, kurie atal- rapljos.jau aivuKta j r rusus. ApsKntyj! lankys ant 10 metinio baliau?, p»-
prie Vislojį įptiolimo apsirgo 33 rengto draugijos Karaliaus Dovydo,!
voatos o nasimirė 12 kur18 ataibu8 natoje. 21 lapkričio, 249 So.ypatos, o pasimirė 12. 1909 Frelhelt Turner salėje, 3417 S.

• ■ ; Halsted st. ' Balius prasidės 4 vai.

Buckland, Conn.

Aš Antanu Vainavičia pajteškau 
-----> brolio Jono Vainavičiauih 18 
metų Amerikoj, apie 6 metai atgal 
gyveno Chicagoj, W. 12 st. Paeina ii 

gub, Kalvarijos pav. ir p» 
w-1 rapijos. Jei ku apie j| žinote, u 
pa-1 jis pats, teiksis atsišaukti antrašu: 

A. Vainavičia
Ist st, Brooklyn, N. T.

. i- - ---- Pajieškau savo brolio Stanislove
II Veneriios sostaoilvi Pešte ** p,etų* dury* *t»Whry8 3 vai. Rakauskio. Paeina iš Kauno gutoI Vengrijos sostapiiyj reste, Qrand bae 6;30> o Teliių 4illnėg Girdėja^

stalius Loev, netekęs darbo, naktyj kiti visi šokiai; trauksis iki 12 nak- atvažiavo -Amerikon Šįmet i>er šėkui i. 
su kuju užmušė miegančią pačią tie8J b«8 PuiWnusiu tolius, nes bet nežinau kur būva. Jis pats

, s . paskutinis prieš Adventą ir Kalėdų, ar kas kitas malonės duoti žinią
ir ketvertą vaikų ir pats nusižudė. Užtaigi užprašome visus, kaip senus adresu: 

teip ir jaunus jaunikaičius ir jauni-
ii u • - .... . kaitės atsilankyti ant šito puikaus) 141
|| Haiti respublikoj netoli baliaus, o busite kuopuiklausial pri-

Guyahin rando kariumenė turėjo ,r užganėdinti. įžanga 25c. po- 
... . .. ,.................. ... ral, pavienėm merginom 15c.

didesnį muš] su revoliucijonicnais. Komitetai.
Rando kariumenė likosi sumušta. 

Jonaa Rakauskis . ’ , 
Ames et, Mostelio Sta., 4 

Brockton, Mass.

Pajieikau savo vyro P. L. Getch. 
Jis išvažiavo j ieškoti darbo. Jau čie- 
laa mėnesis praėjo po jo iAvažiavimul, 
o dar jokios žinios nuo jo negavau. 
Meldžiu atsižaukti Šiuo adresu:

Mrs. Gettch 
362—360 8. Anus avė., New York

City, Bronz.

savo draugo Vincente 
b; paeina ii Suvalkų 
bčio pav.. Rudos parap., 

nepamenu ar Kardokų ar
Meldžiu atsišaukti Mus

Juozas Andziulis
___ Chicago, IU.

ATLYGINIMAS!
N. J. | Gaus gerą atlyginimą, kas pranei 

kur yra N. WalassinaM arba kitaip 
Gei- Niek Walsh. Jisai dirbo pas Griffin 

gub., Wheel Co., teipgi ant Chicago A Oak

Pajieškojimai.
Pajieikau savo vyro Vincento Jur

kaus, Kauno gub., Raseinių pav., Ka-| Pajieikau 
stantlnavo volosties, Kviedainos pa r., Rambacevičh 

| Višdžaugų sodžiaus. 6eši mėnesiai gub., Naumii 
II Grekiios susibuntavoiusiu lai- |®toal gyveno Newarke, N. J., po-1 kaimo 1 H ureKijos susiouniavojusių ,iai L <lnWJau įvažiavo | West Vir-1 Prūsokų.

vyno jurininkų vadovas Tibaldos gini jos žtettą. Ai esmių jo pati; adresu: 
likosi našautas keturi mėnesiai kaip pribuvau ii „

Lietuvos. Jis pats ar kas kitas teik-12112 Dauphin avė., 
(sis duoti žinią adresu:

Marei joną Jurkienė 
134 Jackson st, Newark,

Pajieikau savo brolio Petro 
tauto ir Jono Armono, Kauno 
Raseinių pav., Kaltinienų parapijos. Į Park Elevatoriaus, gegužio mėnesyj, 
Jis pats ar kas kitfcs malonės duoti 11907 m. 
žinią adresu:

• . . * Ona Milikauskienė
mes nemokame apibranginti mus 3213 So. Morgan st, 
sveikatą, kol ją nepražudome. _ ....... . . Pajieikau savo Ujumv u>«uBv «u-
Kiekvienas, kaip tik veik patėnųs tano Kazulinsko, su kuriuo 4 metai 
nykimą savo sveikatos, turi pasi-l**®*1 tu^*u ,8t®riiką kelionę ii 

."7 . .. ,7. Chicagos | Teras, ir New Mexico; po
rūpinti vaistus, kurie jį galėtų to, netekę pinigų, elgetaudami voe] Partiduoda uė prieinamą kainą To* 
Stiprinti. Jeigu tas negerumas ao- lper 4 savaites pargr{žom Į Chicagą tymo ir Daėpmo dirbtuve (Cleaning 

. .. , . .» . .... I su gražioms barzdomis. Jis pats ar and Dyeing) ir prie to dar mažai
• 1 ap<jįTgu naminiai rakandai ( furni- 

ture). Biznis gerai Išdirbtas ir ran
dasi lietuvių apgyventoje vietoję. 
Pardavimo priežastis — išvažiavimu 
savininko { Lietuvą.

I. Chernis 
1909 So. Jeflerson st, Chicago, nl.

PIGIAI PARSIDUODA BALIUNAĄ 
nes tik už 400 dof., o jis yra vertu 
600 dol. Aplink didelės dirbtuvės, 
strytkariai eina išilgai ir skersai. 
Priežastis — nupirkimu farmos. Sar 
liūnas randui ant kampo 35 ir 84 
Morgan gatylų.

Peter Šatkauskas
35 A So. Morgant sts., Chicago,, III.

|| Vindobonos laikraščiai prane
ša apie buvusias pereitą sanvaitę 
krikščionių armeniečių skerdynes 
Anatolioj, Azijatiškoj Turkijoj.

APGARSINIMAI
SVEIKATOS BRANGUMAS. 
Tai jau žinomas dalykas, jog Susižinokite su •

D. L. Tennington
Chicago, III. | Room 1122, 135 Adams st, Chicago.

mylimo draugo An- . < _ . •* I

Ant Pardavimo.
• m * • •• •• i DU fr“u,UIUS udizuumid. jis paus nr

sireiks viduriuose, gromuliojimo kas kitas malonės duoti žinią ad- 
organuose, mes rekomenduojame r®8“1 „
vartoti Tnneno Amerikonišką 222 Magnolia st, Virglnla, Minn.
Kartvynio Elixirą. Jis sutvirtins
skilvi, padarąs jj galinčiu sugro- Makavecko, Kauno gub., Šmulių pak, 
mulioti tiek maisto, kiek jo yra tegerės parap., tiriu sodos. Penki 
reikalinga palaikymui kūniško sti- El^tgS^girtSI.^e^JuSch  ̂
prumo. Jis ’ pagydys^ pagedusias teryje. Kas apie j| žino, arba jis 
gromuliojimo susinus
maistą. ir sušvelpįs nervų sistemą, j 2321 W. 24th sL, Chicago, I1L, U S-A.
Jis tur būt vartojamas visada, ka
da tik bus reikalingas apetitas ir 
kūno sveikumas. Aptiekose. Jos. 
Triner, 1333—1339 So. Ashland 
avė, Chicago, III. Reikalavimai.'

Pajieikau Vilimo Atsipausko; me
tai ir pusė atgal gyveno Pennsylvaui- 
joj Ir buk išvažiavęs | Arkanso val
stiją. Paeina iš Suvalkų gub. Turiu 
svarbų reikalą. Atsišaukit adresu: 

Vincu Melniku
Box 454, Middletown, III.

Pajieškau dviejų savo pusbrolių, | S*5™1 8iuti ▼yri**«® Ir’ nUtferiškai 
Zenono ir Ciprijono Noreikų. Jie drapanas. Darbu eina gerai ir mo 
paeina 16 viensėdžio Palipkalnio, Tvė- k«»ti8 nu0 ’10 00 ikl lr 5
rų parap., Žarėnų vals., Telšių apskr., *18U 8ul7« darbininko gabumo. 
Kauno rėdytos. Girdėjau, praeitą pa- ger* darb6 malonės
vasarj atkeliavo | Suv. Valstijų. Jie »u«tl adresu: 
patys ar ku kitas malonės duoti žinią L ' t* Kfi7per
adresu: 3129—3131 Wentworth ave„ Chicags

Kontau**8 , ,1 Reikalinga lietuvaitė pardavėja
2335 W. 9th st, Marion, lad. tiktai gerai žinanti tą užsiėmimą

. Alga J8.00 i sanvaitę ir kommisija.Pajieškau tetos Stepulevičienės, po stern.g‘ D Goods
antru vyru Paršeli ui ienės. Paeina iš 3442-44 Halsted st, Chicago, III 
Suvalkų gub., Seinų pav., šventažerių .
parap.. Marclukavtznų kaimo. Apie Reikalinga dora, darbiti moterie ui 
Monetų Amerikoj. Ji pati, ar kas ėetmyninkę (gaspadinę), tarp 30—4< 
kKas apie ją pranešdamas, meldžiu metų amžiaus. Gali būti lietuve, le» 
atsišaukti adresu: ke ar vokiete, man nėra skirtumo,

- Jurgis Cižauskas bile gera šeimynlnkė. šeimyna ma>
| 717 W. 21st st., Chicago, III. žl, mokestis gera, darbu ant vis»

dos. Meldžiu atsišaukti.
Pajieškau savo buvusios pačios Do- M. Urb.

micelės Blazavičaitės, kuri p ras i šąli- p. o. Box 295, Ledford, III
no nuo manęs jau penki mėnesiai.
Ji paeina iš Kauno rėdytos, Telšių Reikalinoa išsilavinu*! lietuvaitė
pav., Plungės parap., Juodeikių kai- materijų (Dry Goods) pardavėja. VI- 
mo. Ji 33 metų amžiaus, vidutinio »ad& darbas. Atsiliepkite angliškai,
ūgio, smulkios burnos, tamsiai žiedrlų R- C. Loetor, 1930 Halsted st. • 
akių, tiesi? maža nosis, tarpakyj maža 
mėlynė, plaukai pilki ir slenkanti, Reikalautu kriaučių prie vyritkų 
tur! auksinį dantį, smulkios eisenos, ir moteriikų drabužių siuvimo. Dar- 
Kurie žino, kur ji dabar gyvena, ] bu nepriklus ir nuolatinis. Gara 
teiksis man suteikti jos adresą, nes | proga atvažiavusiems iš Lietuvos, 
as per ją jaučiuosi nuskriaustu. Malonėkite atsilankyti adresu:

S. žyinsku I J. Patravičia
^|1266 N. Wood st, Chicago, Hl.|Box 411, Ludlow, Maso.

A PTIEKORIU S
T^25/7rD^Mito Jna l ci>°8 Kailiutės, kaimo Gehteriškių. Į Sumanus ir garą turį®,2h^« Karklinių gm. ir pav., Suvalkų gub. varto jautis gerai lietuvišką, lenkiškų

riai, su ženklais, bus-leidžiami dykai. j^^a, Conn. Duo- ir anglišką kalbu, pajieško atsakančia
jLomttetae. | adrseu: užsiėmimo aptiekoje. Susižinojimui

PIRMAS MRTINIS BALIUS!
Dainos, dekliamacijos. monologas ir 

teatru “Nepasisekė Marytei**, paren
gė Lietuvių Jaunikaičių Dainos My-i . pi r.lėtojų Draugija. Tu viskas bus 1 
laikoma subatoj, 20 d. lapkričio (No- 
vember), Wlckers Park Hali, 2046 
North avė. gatvė, 7 vai. vakare. Įėji
mu 25c. porai. Mes, jaunikaičiai, 
nuoširdžiai meldžiame brolius ir ae- 
seles lietuvius kuoskaitl i ogiausiai at
silankyti, nes tai bus labai puikus 
vakaru, teip puikus, jog toki labai 
retai Chicagoj pasitaiko. Visi turite 
atminti, jog Jaunikaičių Draugija 
stengsis savo brolius ir seseles užga
nėdinti ir palinksminti. Bus pui
kiausia muzykė ir maloniausios dai
nos, teatru ir monologu labai juo
kingi, dekliamaciju dekllamuoa jau
nos mergaitės, kurių malonus žodžiai 
pasiliks lajai ilgai kiekvieno brolio 
ir seselės atmintyje.

girdinffai uMečia Komitetae. 
Oatmuariai toki daveia pat falf : 
Nuo Bridgeporto — Halsted st ir 

Milwaukee avė.; nuo 18tos toki pa* 
tįs; nuo Westsidės — Ifttais ir Blue 
Isiand ava. iki Ashland avė., potam 
reikia paimti transferą ir važiuoti iki 
Mllvraukee avė., Mllwaukės karai da- 
veža pas salę. Ir Western avė. gali
ma važiuoti iki Mllvraukee avė. Nuo 
Grand Works reikia imti 12tos gat- 
via karai ir važiuoti iki Ashland 
avė., potam Milwankee avė. daveža 
pu salę. Nuo Northsidės reikta imti 
North avė. kari, tai jie daveža tie
siog pu salę; galima ir Ashland avė 
karais važiuoti iki' Mllvraukee av«ų 
o tie .daveža pas salę.

Tempkite. Atvažiavus Mllvraukee 
karais iš visų kraštų Chicagos, rei
kia išlipti ant North avė. ir paeiti 
už elevatorlo tiesiog į salę. Kiek
vienu greitai pamatas, nes labai di-

Draugysčiųjeikalai.
“Birutis” Teatras-Balius
Chicago. •Birutė" rengia savo tre
čią šių motų vakarą
PtttMMb StMj, 15 LutalM (»w.) 
šv. Jurgio Parapijos Svetainėje. Ant 
scenos stato pirmu kartu Chicagoje 
labai juokingą muzikališką dviejų 
velkamų komediją

Su naujais liet u vilkais lokiais ant 
scenos: "Noriu miego’’ ir "Blesdin- 
gėle". Po valdenimo puikus BALIUS. 
"Birutės" orchestra i* 20 muzikantų. 
Vakaras prasidės 7 vai. vakare. Įžan
ga y patai: 25e» 50c. 75c Ir 11.00.

"Birute".

40-METIN1S IMIGR. JUBI LAJAUS 
APVAIKėCIOJIMAS.

Pietvakarinėje miesto dalyje, drau
gystės suvienytomis jiegomis rengia 
40 metų imigracijos apvaikščiojimą. 
Apvalučiojimas bus 14 d. lapkričio, 
5:20 vakare, salėje McCormic Works 
Kliubo, ant Blue Isiand are., terp 
Leavitt ir Oakley avė. Užprašome 
gerbiamus tautiečius kuoskaitlingiau-1 
šiai atsilankyti. Bus geri kalbėtojai,! 
deki lama toriai ir dainuos, dldiiau-1 
siu Chicagoje, Birutės choras, {lan
ge moterims lėc., vyrams 15c. Pir-I Pajiekau brolio duktės Konstan-

Petru Kuilius
1422 W. 15th st, Chicago, III.

Pajieškau Antano Butvydo. Kauno

Imlaus gyveno So. Chicagoj; 1906 m. 
1 jis susižeidė ant šaligatvio koją ir 
užvedė su Chicagos miestu bylą. Ne- 
užilglo ta byla ateis. Todėl jei ku 
žinot, kur jis yra praneškite adresu:

\ J. Simonovrski
8813 Commerclal avė., S. Chicago, Dl.

Al Alex Katulis pajieškau savo pus
brolio Mikolo Kazlaucko. Paeina iš 
Vilniaus gub., Trakų pav., Semeliškių 
vol., žalsvos kaimo; 7 metai Ameri
koj; pirma gyveno Shenandoah, Pa., 
dabar nežinau kur. Jis pats ar ku 
kitu malonės duoti žinią adresu:

Alex Katulis
298 Bedford avė., Brooklyn, N. T.

Ai Juozupas Skliutas pajiečkau sa
ro dviejų kaimynų: Grigaliaus Lūžio 
ir Stan. Kaiietos, paeinančių ii Nau- 
jadvario kaimo, Vilniaus gub., Lydos 
pav^ ElžJčkių parap. - Jis pats ar kas 
kitas malonės duoti žinią adresu:

Joeeph Sklut
12 Clapp st., Worceeter, Mass.

Pajieikau Antano Balsio. Jis pa
eina ii Kauno gub., Telilų pav., Var
nių apygardos; 6 metai Amerikojr 
5 pėd. 6 col. aukščio; pirma gyveno 
Weetville, UL, potam parvažihvo į 
Ledford ir dirbo Waseon, III. maino- 
•e. Pirmą lapkričio, visiems tMjus 
i darbą, Jis atplėiė skryną ir paėmė 
36 dol. ir pridirbęs daugiaus blėdies, 
teipgi neužsimokėjęs už burdą, kas- 
zin kur pabėgo. Kas dežinoeite, kur 
jis apsistojo, meldžiu pranešti iiuo 
adresu:-

Wasaon, III. į

N« 
atal

šis adresas: 
Bronislovas

1908 Union avė..
Guli

Chicago, Iii.

Ar turi $150 arba $200?
Jeigu teip, Ui gali nusipirkti mz 

dln| 2-jų fintų namą ant išmokesčio, 
po tiek, kaip randa. Vakarinėj daly}. 
Jei nori pirkti. Ui ateik pas

Chandler Hildreth & Co.
Cor. 12th st A 48th avė., Chicago, Ilk

Naufas Šaitanas.
Peter Adomaitis, 3338 Auburn avė., 

užkvlečiu visus pas mane atsilankyti 
ir išsigerti mano saliune gardaus 
alaus ir gero knapao ir ursi rūkyti 
kvepianti cigarą. Ai jūsų tautietis, 
P. Adomaitis.

Kaip tamista mistini apie 
Mtą?

Eeu priverstas tą visiems pranešti, 
kad yra nuleista prekė ant labai dai
lių rašomų popierų, visaip margintų, 
su dailionfls kvietkoihs ir visokiais 
apskaitymais. Al jų turiu 46 gatun- 
kus. Ik ilol pardavinėjau po 35c. 
tuziną su konvertals. O dabar ant 
trumpo laiko paskyriau iiparduoti 
20,000 tuzinų po 25c. tuk, su pri- 
siuntimu. Siųsdami pačto ženklelius 
po 1c, 2c ir 5c, paraiykit, kas esat: 
ar katalikas, ar tautietis, ar soči ja
ustas, ai maksimalistas ar kas ki
tas; telpąi — ar Jaunikis ar ženotaa, 
kur turi pačią, čia ar Lietuvoj. To- - 
kiu budu aS žinosiu, kokias tau po- 
pi iras parinkti.

J M. A. Ignotas
įįns S. 2nd st, Philadelphia, f j



3252 SOUTH HALSTED STREET, Kampas 33iios,
A. OLSZEWSKIS, Savininkas.

3252, SOUTH HALSTED ST.

PIRMA LIETUVIŠKA BANKA AMERIKOJE
CH1CAGŪ, ILL

ŠITA BANKA skolina žmonėms pinigus pirkimui namų ir lotų mieste Chicagos nuo ma
giausios 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.

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

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

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

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

ŠITA BANKA iškolektucja dalis ir skolas iš Europos ir kitų šalių pigiau ir greičiau kaip 
visos kitos banko*

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

- 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.

/ BANKOS VALANDOS.
• Mus*] Banka yra atdara priėmimui, išmokėjimui ir siuntimui pinigų ir Sifkorčių kas

dien nuo 8 valandos ryto iki 9 valandai vakaro, o nedėldiemais ir šventomis dienomis nuo 9 
valandos ryto iki 9- valandai vakare.

OIsxewskis pats Bankoje būva šiose valandose:
Šiokiomis dienomis: *

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

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

Nuo 8 iki 9 valandos ryto iki 1 .valandai po pietų ič
1 Nuo 8 iki 9 valandai vakare.

dorintieji su patim Olszewskiu asmeniškai (asabiškai) pasimatyt^ malonės kreiptis aueš-
1 čiau nutildytose valandose. r s

GYVENANTI telymeoniuose miestuos, kepkite, pri. musų laiškais adresuodami.

MOKYKLA ŠOKIU
Prof. Julius S. užtikrina, kad išmo

kys šokti kiekvienų jaunų ar senų, 
hmoklna valcų 6 rųšių ir taip kad 
rali drąsiai eiti šokti publikoje. Taip
gi Išmokys ir kitus šakius su 6 va
karais už 83.00. Kas moka vaikščio
ji. tas gali Išmokti ir šokti. Kas 
pori mokytis tegul ateina į Jono Pau- 
gos svetainę, 1900 Union 4ft, kampas 
i9to* ■ arti Halsted. Mokinama kas 
■terafnkas, seredos ir pėtnyčios va-

sų” (parankų) ir atsako už draugijos 
turtų.; Visos amerikoniškos banko* 
organizacijos Ir draugijos, visus savo 
viršininkus pastato po bondsu. Lai
kas butų ir lietuviškoms draugijoms 
ir organizacijoms parūpint savo vir
šininkams parankų (bondų) pas at
sakančias kompanija* o ne telp. kaip 
dabar, parankų pavienių žmonių.

hunų paaiškinimų visuose apdrau
dimo ** * 
koje.

3252

reikaluose gausite musų Bau-

Lietuvių Žinios
Ka» tą raticraMtf tkaito, tas vi»kq tino

Laikraščio kaina vienas dolieris už 
du metu; 75c. ui veinų metų; 25c. 
ux tris mėnesius. Užsirašanti laikraš
tį gaus dykai puikių knygelę "Aukso 
žirgas”.

G. A. BARONAS
Box 51, McKees Rocks, Pa.

> A. OLSZEWSKI 
Halsted sa.,Chieago, III.

| Ukininkystei Žemes.
’ Pasiturinčiuose Rock Island-Frisco 
Valsčlvose Texas, Oklahoma, Nsw 
Mazlco, Kansas, Arkaasaa ir Misaouri 
yra daugelis tūkstančių akrų derlin
gos gerai dEėkimunos žemės. šitie 
akrai laukia TAVĘS juos išdirbti. 
Mums linksma bus pagelbėti ener
giškam praktiškam žmogui be skir
tumo tautybės surasti gerų vietų, 
šituose valsčiuose padėjimų aprašy
mai atspausti visokiose knlboee ir 
Kagval suprantami reikalaujant bus 
pasiųsti apmokėta krasa. Adresas:

C. B- SchmldL Room 1100 La 
Stati on, Chieago, I11-, arba 

1100 Frisco, St Loui* Mo.

Namine Mokykla.
GraszoliJto kalbos moky

tis be mokytojo (apdaryta).. 81-00.
Vaiku Draugo* arba kaip mokytis 

skaityti ir rašyti be mokytojo*.. *'
Nauja* Buda* mokytis rašyti 

mokytojo ......................................
Aritmetika mokytis rokundų 

mokytojo (apdaryta) ................. ._

15c. 
be 

10c. 
be 

■_ , ______ 35c.
Pinigus siųskite per Money Order 

šiuo adresu:
P. MIKOLAINIS, 

Box 62, New York City.

Baile 
Room

Perskaityklte šitą apgar
sinimą.

> Mes norime atkreipti musų skaity
tojų atydų ant kelių svarbiausių 
žmogaus gyvenimo dalykų, kurie 
sprendžia apie laimę arba nelaimę 
šeimynų.

Visu pirmu, žmogaus sveikata ir 
pyeastis praeina kaip sapnas.

Turtas gali būt sunaikintas ugnies, 
gali būt atimtas vagių ir plėšikų.

Laimingiausia ir turtingiausia šei
myna vienoje valandoje gali nužudyti 
savo turtų, gali palikti be kųsųio 
duonos dėl mirties arba ligos tėvo, 

\brolio. sesers, arba motinos, jeigu 
lapie šituos dalykus jie nepasirūpins 
pirmiau*

Apdraudimo kompanijos aprūpina 
reikalus kiekvieno, kuris nusipirks 
sau apdraudimo raštų. Kompanija 
aegali sugrąžinti sunaikintų turtų ar
ba sveikatų, arba gyvastį, bet kiek
viename nelaimingame atsitikime ji 
išmoka apsldraudžiuslam tiek pini
gų, ant kiek jis nusipirko apdrau
dimo raštų.

Mokestis už apdraudimo raštų yra 
Lmaža, ir kiekvienas žmogus, ar Jis 
lyra darbininku ar biznierium, gali

Visai Dovanai.
Duodame dovanų, puikiausių dakta

riškų knygų, vertės vieno dollerio, 
tiems, kurie pas mus užsirašo nors 
vienų iš šių laikraščių, metui laiko: 
“Lletuvų” — 8 dol., “Vienybę Lietuv
ninkų” —■ 2 doL, "Katalikų” — 2 
dol., “Keleivį” — 81-50, "Darbininkų 
Viltį” !— 81.50. Norėdami daugiaus 
žinot apie knygų, prašykite jos ka- 
taliogo. Siųskite gromates ir pinigus 
šiuo adresu:

M. Paitenavičla
15 Millbury st, Worceetw, Mass.

FARMOS! FARMOS!
. Pirkite Fkrmas Didžiausioje Ame

rikos Lietuvių Fermerių kol Jonijoj, 
kurioje gyvam jau daugelis lietuvių, 
žemė lygi ir gera, ne akmenuota ir 
ne balos. Puikiausia viota žmogui, 
{ieškančiam geros Ir nebrangios že
mės. Galima gauti lengvomis išmo- 
kegtimls; reikia įmokėti mažų dalį, 
o kitų galima išmokėti per daugeli 
matų. žemė derlinga, auga visokį 
Javai: kviečiai, rugiai, vasarojai, bul
ves ir ktti. Yra žemės pagal upes ir 
ežeru* su toklals-pat laukais kaip 
Ir Lletuoj* todėl 
tų žemę Naujųja 
vakarinėje dalyje 
jo* nepertoll nuo

męs Ir vadiname 
Lietuv* Ji guli 
Michlgano valsti- 

_________ ____ ‘Chieago* Šate ra
ketinio^ miestelio Mantsto* Mich. 
žemė parsiduoda dabar po 88-06 aku* 
r a ir brangiau. Norėdami daugiau

ngval užsimokėti ir aprūpinti savo dasižtnoti ar apžiūrėti tas žeme* at
eitį. važiuokite ar ■nslnešlrlto su manim,
Tęs p pat ir draugijos, kurios moka gyvenančių ant tų žemių, šiuo adreau: 
ivo pinigus savo iždininkai, nerel- Aūtaa Kiedls, —
liauja uis i tikėti vien ant žmogaus Peacock, Mielu, Laka O*

Juoda Diena.
Visose kalbose yra patarlė panaši 

| musų “Juodų dienų”. Amerikonai 
sako "Raing day". Mat Jeigu žmo
gus yra sveikas, jaunas, gerai uždir
ba. tai gyvenimas jo yra linksmas ir 
laimingas, kiekviena diena Jam. išro
do šviesi. Vienok, gyvenant tokiame 
laimingame padėjime, privalo atmin
ti, kad ateis laikas, kada jaunystė 
praeis kaip sapnas. Kada gal ir ki
tos nelaimės užklupti ir tada tai, 
kas neimsi rengė šviesiose dienose 
prie tos juodos dienos, tas dejuos 
vargais ir nelaime prispaustas. Tai 
datirta visos žmonijos, per visus am
žius, ir todėl kiekvienas, išmintingas 
žmogus, pakol aplinkybės daleidžia, 
stengiasi prisirengti sutikimui juodos 
J* * ’ Ji nebūtų telp graudi irdienos, kad 
ašarota.

Dėlei tos 
visų kraštų 
rikų. kur 
daugiaus uždirbti, 
žasties ■ 
darbus, kad tik uždirbti daugiau pi
nigų, kad galima butų atidėti šiek- 
tiek “ant juodos įdienos".

Bet ne vien sunkus darbap ir už
darbis’ iš tokio darbo duoda žmo
nėms galę užtikrinti savo ateitį. 
Daug svarbesniu yra tame dalyke 
protavimas, negu rankų darbas. Pa
sekmė, slaptybė yra mokėjimas su
naudoti progas, kurios duota kiek
vienam žmogui, bet kurių daugumas 
ne mato. Apsirokavimas duoda di
desnę naudų negu prakaitas pralietas 
sunkiame darbe, lr todėl mes norė
tume. kad kiekviena* kuria perskal 
tįs šitų straipsnį, pabaigęs savo die
nos darbų, kas dienų, dvi minutes 
atidėtų apsvarstymui, kokiu budu jis 
geriausia gali užtikrinti savo ateitį 
ir kaip išvengti tos “juodos dieno*".

Mes manome, kad-1 sudėjus krūvon 
kelių žmonių nuomones tame dalyke 
bus lengviau raustyti; todėl mes M-

tai priežasties žmonės iš 
svieto atvažiuoja į Ame- 

ki e krienas randa proga 
Dėl tos pat prle- 

žmouės dyrba sunkiausius

tai yra vieta atilsio,-vieta, kuri daro 
gyvenimą žmogaus laimingu arba ne
laimingu. Jeigu neturi savo tarto, 
esi kaip paukštis be Mzdo. Jeigu ne
turi savo namų, turi, {Ieškoti pasto
gės svetimame nam* mokėti aukštas 
lėšas už pnglžtečlmą tame į sve
timų kampų. Gyvendamas svetima
me nam* turi užsiganėdinti tuomi 
kaip randi. Negali turėti viskų pa
gal savo noro. Savamjame gi name 
tu esi pats ponas, ir galt Jvykdfnti 
viskų pagal savo* notų! Argi tada ne 
gali įvykdlntt viskų pagal savo norų? 
Argi tada ne privalo kiekvienas žmo
gus pasirūpinti afple įgijimą savo na
mo! . .t r •

Daugumas gal būt norėtų turėti sa
vo namų, bet bijo pirkti neturint vi
sų pinigų iš kaino užsimokėti, kad 
jų sunkiai uždirbti pinigai ne pražū
tų, kad namų neatimtų už skolas. 
Mes galime ant to atsakyti, kad dar 
ne buvo atsitikimo, kad kas norint 
tokiu budu pražudytų savo pinigus 
ir namų. Reikia tiktai kad žmogus 
butų storaulyvas. čionai išaiškinsi
me svarbių priežastį dėl ko teip.yra.

Mes turime vienų namų ant trejų 
pagyvenimų. 6, 4 ir 3 kambarių, gra
žioj vietoj ir geroj tva/koj. Namas 
pilnai pasamdytas atneša apie 330 
j mėnesį. Kaina to namo yra 32600. 
Taxai, vanduo lt kiti iškaščial, išne
ša Į metus apie 345. tai yra tiek kiek 
randų pusantro mėnesio. Savininkui 
atlieka dešimts mėnesių randos su 
viršum. “ . .
3300 | metus gryno pelno, 
ktme, 
ketų 
diioe 
turės 
šimtį

Po 830 į mėnesį padaro 
Prileis- 

kad pirkėjas iš kalno įmo- 
tiktal 3600. Skola jo iš pra
bus 82000, už kurių ant metų 
užsimokėti 3120 arba 6 nuo- 
palukų. Kadangi jam atlieka 

iš naiuo 8300, o palūkos išneša 3120, 
tai grynai Jam atlieka 8180 į metus, 
kuriuos gali atmokėti ant skolos. 
Antra meta jo skolų bus tiktai 81820. 
palūkos 8109.20, jam atliks iš randos 
jau 8200. Treti metai, skola jo bus 
31620, palukas 397.20, vėl jam atliks 
8200. Ketvirta gi meta skola bus 
31400, palūkos 884, atliks jam su
virtum 3200. Penkta meta skola bus 
apie 81200, palūkos '372, jam atliks 
jau 8228. šešta meta, skola jo bus 
tiktai 81000, palūkos 360. jam atliks 
apie 8240. Septinta meta skola jo 
bus jau apie 8700. palūkos 842. jam 
atliks su virtum >3250. Aštuntų meta 
skola bus apie 450. palūkos 825, jam 
atliks 3275. Devinta meta skola jo 
bus 3175. palūkos apie' 810. jam at
liks 8290. Dešimta meta skola bus 
užmokėta, ir turės Jau ir narna Iš
mokėta ir suvirtum 8100 kišeniuje 
iš to namo. Vienuolikta meta skolos 
nėra, iš namo gaus 3300, pereitų me
tų ,100. viso labo turėsi jau 3400 ir 
namų. Dvylikta gi meta, turės narna 
išmokėta 8300 iš to ‘namo, ir 8400 iš 

‘ - ----- Rišė
jau

pereitų metų, vipo labo 8700. 
niuje ir savo narna. Namas jam 
užsimokėjo. -1

Jis jam nė cento ne kaštuoja, 
pinigus sugrąžina- atgal. Taigi 
skolines namui 8600 už palukas už 
dvylikos metų | 
savo pinigus, ki 
lino gauna atgal 
kant, geras apsirokaUmas davė tam 
žmogui narna grynai dykai.

Dabar tas žmogus pėr dvylikų metų 
taupindamas nor po 8300 ‘| metus tu
rės su palūkom apie >1300, o pridė
jus 8700 kuriuos Jani namas sugrų- x._- x. M- -I —X—I-

nes 
pa

90) 1 lubų mūrinis namas. Lotas

12500.

104) 2 lubų mūrinis namas. 25x73. 
Lotas 2734x125. " “ 
kus. Kaina .

Naujos mados. PuL 
........................ 36600.

105) 8 lubų mūrinis namas, 
gyvenimai po 4 ruimu* Lotas 
125. Kaina ..............................

6 pa
irai 
37000.

3 pa-117) 3 lubų mūrinis namas, 
gyvenimai po 6 ruimus su maudy
klom.
metu*

118) 
Lotas 
Kaina

121) 3 lubų mūrinis nartas. Sto
ras ir 5 pagyvenimai, 2 po 5 rui
mus, su maudyklom, 3 po 4 ruimus. 
Lotas 25x125. Randa 8924 į metus. 
Kaina .....................................  37500.

122) 8 ruimų mūrinis "Cottage”,
2 pagyvenimai. Lotas 24x125. Kai
na .................. 1.............................. 81750.

125) 2 lubų mūrinis namas. 4 pa
gyvenimai po 4 ruimus. Lotas 25x 
125. Randa 8432. Kaina .... 33500.

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

139) Marinis namas.
4 ruimai.
25x109. Taxos 817. vanduo 
randa 8350 į metus. Kaina

153) 2 lubų mūrinis namas, 
gyvenimai. 4 po 4 ruimus, 2 
ruimus. luotas 35x148 pėdas, 
da 8500 į metu* Kaina ....

Pulkus namas.
Kaina ...........

6 ruimų mūrinis 
35x125. Randa 8132 į metus. 

........................................ 81200.

Randa 636 | 
.. 36000.
Cottage’’.

Sifkortes ir Pinigu Siuntimas
ruimu* Lo- 

vanduo 39.70, 
Kaina 34500.

Grosernė ir 
Staldas užpakalyj.

Taxos 317,
Lotas 
35.44, 
33000.
6 pa
po 3 
Ran 

33700.

154) 8 kambarių mūrinis Cottage, 
2 pagyvenimai po 4 kambarius. Lo
tas kampinis 33x147 pėdas. Taxai 
|18, vanduo 310, randa 3240 J metus 
Kaina .................    32300.

155) 2 mediniai namai. 5 ir 4 kam
barių. • Lotas kampinis 33x147 pėdas. 
Taxai 316, vanduo 34.50, randa 3192 
| metus. Kaina .......................... 32100.

156) 2 lubų mūrinis namas, ant 
dviejų lotų. 8 pagyvenimai po 6, 5 
ir 4 kambarius. Lotas 50x147 pėdas. 
Randa 3924 į metus. (3200 iš kalno 
rėžta išmoftestlmls) gražus ir tvirtas 
naras. Kaina .......................... 37500.

1.1) 3 lubų pulkus mūrinis namas. 
3 pagyvenimai po 6 kambarius ir 
maudyklom. Ponaipię cementuotas 
su ištaisytam skalbinyčiom. Lotas 
2a%xl25. Taxal 378. vanduo |34. 
randa >644 į- mteus. Kaina |6000.

A.2) 
27x145 
Kaina

2 lubų medinis namas, 
pėdas. Randa 3192 |

Ix>tas 
metus. 
>2200.

Jei nori, kad tavo Šifkortė butų gerai ir greitai išsiųsti ii: -* 
kad tavo pasažierius gerai atvažiuotų, tai siųsk ją per,

A. Olszewskio Banką
Jei nori, kad tavo siųsti pinigai greitai ir gerai nueitų, tai 

siųsk juos teipgi per —

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

prie laikraščio “Lietuvos” išleistuvės 1893 metuose mažytėje pa
samdytoje stubelėje po No. 941 33rd Place, o kad žmonių reikalus 
kaipo tai: Siuntimą pinigų, Šifkorčių ir kitus reikalus geriau ir tei
singiau vedė kaip kiti, tai šiądien tas pats Olszewskio ofisas randasi 
savame, didžiausiame ir gražiausiame šios miesto dalies name 
vertame $110.000.00 ir gėrisi geriausiu pasisekimų, kurio net musų 
konkurentai mums užvydi. Męsgi ant keno užvydėjimų nepai
some, bet savo biznį kasdien platiname ir stumiame pirmyn, tr 
čia vėl paduodame dabartines kainas Pinigų ir Šifkorčių, kad žmo
nės žinotų kiek jos kaštuoja ir kur jas geriausiai pirkti.

Dabartinis pinigų kursas yra $52.25 už 100 rublių.. Dabartinės 
Šifkorčių kainos atvažiuoti Amerikon, nuo Tilžės iki Chieago yra 
sekančios:.
1. Holland-Americatt Linija, perplaukianti mares iš Rotterdam į

New Yorką per 8 iki 10 dienų ................     $66.10.
2. North German Lloyd*Linija, perplaukianti mares iš Bremo į *

Baltimore per 12 iki 16 dienų .......................................... $63.zo?\x
3. North German Lloyd Linija, perplaukianti mares iš Bremo į

New Yorką per 9 iki 12 dienų ............................... 1 $67.20.
4. North German Lloyd, Ex£resin8 Linija, perplaukianti mares

iš Bremo į New Yorką per 6 iki 8 dienų ...;......................... $69.70.
5. Hamburg-American linija, perplaukianti mares iš Hamburgo

į New Yorką per 10 iki 14 dienų ........................................ $64.35.
6. Red Star Linija, perplaukianti mares iš Antwerpo į New

Yorką per 8 iki lo dienų ................................    $66.30.
7. Canadian Pacific R. R. Linija, perplaukianti mares iš Antwer-

po į Montreal per 12 iki 15 dienų .................................... $62.80.
Russian-American Linija, perplaukianti mares iš Liepojaūs 
į New Yorką per 13 iki 18 dienų 
Hamburg Philadelphia.....................

Dabartinės šifkorčių kainos išvažiuoti Europon nūn Chicagos 
iki Tilžės yra sekančios: 
t. Holland-American Linija, perplaukianti mares iš New Yorko 

į Rotterdamą per 8 iki 10 dienų ..........................................$55.60,
North German Lloyd Linija, perplaukianti mares iš Baltimore 
j Bremą per 12 iki 16 dienų ............................................ $53-2Ou
North German Lloyd Linija, perplaukianti mares iš New 
Yorko J Bremą per 9 iki 12 dienų......................................... $5^ ap
North German Lloyd, ExĮtresinė Linija, perplaukianti mares 
iš New Yorko į Bremą per 6 iki 8 dienų.......... :................ $6i.2oi
Hamburg-American Limfa, perplaukianti mares iš New Yorko 
į Hamburgą per 10 iki 14 dienų..................................  $55.85
Red Star Linija, perplaukianti mares iš New Yorko į Antwer- 
pą per 8 iki io*dienų............ • • ................       $55.80
Canadian Pacific R. R. Linija, perplaukianti mares iš Mont
real į Antwerpą per 12 iki 15 dienų ..... $56.85.
Rtusian-American Linija, perplaukianti mares iš New Yorko 
į Licpojų per 13 iki 18 drenų ..*•*,............ .......................... $51001.

Išvažiuojantiems Lietuvon parūpiname ir pa s portu s nuo 
Rosi jos konsulio, teip kad kiekvienas gali drąsiai eiti per ru- 
bežių policijos netrukdorpas.

Reikalaujanti šifkoreių į kitus miestus 
norite išvažiuoti-ar iš kur parvežti, o jeigu 
kitę mums visų vaikų metus, o męs atgal 
visų linijų kainas, tada jus pasirinkę sau 
prisiųsti mums pinigus per Money Orderį 
kuo greičiausai išsiųsime. 

Adresuokite mums visada šiteip:

2 hfbų^namaa. Mūrinis pryėa-173) 
kys. užpakalis medžio. Butchernė ir 
Grosernė nuo 20 metų. Parsiduoda 
su bučernės įtaisomi* Lotas 25x125. 
Tsxat 828. vanduo 87.70, randa 8480 
į metu* Kaina ...................... 84100.
(arti fiv. Jurgio bažnyčios). 
Randa

,__ __ - - Kaip
I žino, turės 32000* pinigais, ir narna rody*

sau narna, ir 
namui pasko

la sodžiais sa-

8.
3600 i metus. Kaina .. 35500. 
aprokavimaa kiekvienam pa

klek v ienas iš virš paminėtų 
trumpame laike apšinjokės, 
virš paminėtų turime daug

9*
$57-50- 
$59.10.

j vertės 82600. arbaJo Virtas, viso labo į
! išneš jsfa 846M TaS žitibgus per vi
sus tuos metus gyveno savo name, kitų gerų namų. Tetpgi turime kelk 
niekeno nestumdomas, linksmas ir.lotus labai pigiai.
laimingas. Ateitis jo bus užtikrinta, Į Platesntom žiniom kreipkitės Į 
nes ai>art buto, namas jam duos nors bankų 
maža, bet kas mėnesinis randų ir - /
kiekviename atsitikime turės narna Į PASARGA. f Kas nori nusipirkt 
ir pinigus. sau lotų pigiai, tegul ateina pas mus.

Kų pasakėme apie virt paminėtų;
namų tų galime atkartoti . su daug > - _ _
kitų namų ir čionai* pridedame su- i I O y £h hC ■
rašų daug namų, su nurodymu kai- B ww-■
nų. iškaščių ir baudos. Apstrokuo-!
kito sau viekų gerai ir ateikite į mu
sų bankų, o mes jums ir namus pa
rodysime ir duosime visokius paaiš
kinimus kokių pareikalausite. i

9) 2 lubų mūrinis namas. Storas 
ir 3 pagyvenimai po 4 ruimu* Lo
tas 25x82. Tarai 343.79. vanduo 
812.34. Randa 3324 J metus. Kai
na ............................... 32850.

14) 2 lubų muro ir medžio. 2 pa
gyvenimai po 6 ruimus, su maldy
klom ir gražiai ištaisytas, užpakalyj 
nauji staldai. Taxos 330. vanduo 
37. randa | metus 3420. Kaina 33300.

23) Mūrinis namas. € kambariai, 
arti-musų banko* Kaina .... 31500.

23) 3 lubų mūras, 3 pagyvenimai 
po 6 ruimus su maudyklom, užpaka
lyje 6 ruimų mūrinis "Cottage". 
Taxai 849. Randa 684 į metus. Pui
kus namas. Kaina ..................... 85700.

24) 3 lubų mūrinis namas. Pui
ku* Lotas 48x125, vienas lotas me
džiais apsodintas, užpakalyj puikus 
staldai. Taxal 348, vanduo. >14 
Randa >600 į metus. Kaina..

. 25) 2 lubų mūrinis namas. 4 
venimal po 4 rpimus. 
147- pėdų, kampinis. 
Randa 3480 J metus.

Lotas
Taxai 
Kaina

namas.

36000.

pagy- 
20%x 

339.71. 
33900.

24%X30) 3 lubų mūrinis
80. Štaras ir 4 pagyvenimai su mau
dyklom. Lotas 25x126. Randa 3840 
į metus. Kaina ...................... 36500.

3252 S. Halsted St»

Naujausios Knygos, Gaunamos 
“LIETUVOS” KnygyneSks:

a75 MALDOS GALYBE. Istoriškas 
piešinys IV šimtmečio krikščionybės. 
Lietuvių kalbon vertė P. B. Chieago, 
III. Pusi. 74. žvaina 25c.

b80 MŪSIŠKIAI UŽSIENYJE. Juo
kingas aprašymas kelionės | Pary
žių ir atgal, Mikalojaus ir Glapiros 
Ivanovų. Parašė N. A. Leisiu. Lie
tuvių kalbon vertė Magnus Parval- 
kietis. Chieago, UI. Puslapių 216.

50c.Kaina

a!17 
gražios 
parašė 
Pusi. 47.

PAPARŠIO ŽIEDAS, ir kitos 
apysakos. Lietuvių kalbon 

Antonov. Boston, Mass.
Kaina .........      15c.

RYMAS Romanas. Parašė 
Zola, versta iš Prancūzų kai-

132 
Emile 
boa. Tai yra labai svarbus ir garsus 
veikale* parašytas vieno garsiausių 
franeuzų vašėjų Emile Zola. Ta kny
ga yra versta į visas kalbas, todėl 
yra labai svarbi. Lietuviškas, verti
mas yra lengvas ir gražus. Chlcago,

* - HtaggtaglOL
31.50.

UI Pusi. 432. Kaina . 
Drūtais audimo apdarais

51) 2 lubų mūrinis namas. K ra u- 'Romadija. 
tuvė su 4 ruimais Ir i pagyvenimai 
po 4 ruimus. Stalda* Kaina 3(500. 

hc
4 ruimų munįnls “Cottage”.
25x56. Kaina y.1.......... 31250.

į <b
iriais Cottage.

____________ J13.82, vanduo 
randa 8144 į metus. (Iš kal-

62) 
Lotas

55) 4 kambarių* mui 
Lotas 25x56. Talki 
84.68, ■*■*>■*■ 
no riekia įmokėti 8300 ir potam po 
812 į mėnesį, su 6% nuo skolos. Kai
na ..................’*...«4isi........... 31500.,

64) 9 ruimų Medinis “Cottage”., 
2 pagyvenimai. Lėtas'25x125.- Tavai 
821, vanduo 85, randa, .3264 į metu* 
Kaina ...............................  82250.
68) 6 ruimų mūrinis “Cottage”. Lo

tas 27^x127 K. Taxdl 318, vanduo 
85.10, randa 8263 įn meto* Kai
na ................................   .'........... 82200.

•S ie
tį) 5 ruimų mūrinis “Cottage” ir 

Staldai. Lotas 37^x127 H. “
816. vanduo 85. randa 8160 į 
Kaina .......... . .............................

70; 3 lubų mūrinis namas, 
gyvenimai po 6 ruimus su maudy
klom. Lotas 27%xll7H- Taxni 347, 
vanduo 825, rauda.- 3600 į metu* 
Kaina ...........    35300.

74) 2 lubų mūrinis namas 4 pa
gyvenimai po 4 ruimu* Randa 8420 
( metus. Kaina   83500.

75) 9 ruimų medinis "Cottagr’, 2 
pagyvenimai. Maudyki* Lotas 26Vi 
x!25. Taxai 810. vanduo 83, randa 
8264 į metu* Kaina ........ 81750..

85) 9 kajnbarlų medinis namas, 2 
pagy venimai, 5 ir 4.kambarių. Lotas

Tasai 
mfitiuk 
32000.

292 PABAIGTUVES. Dviveiksmė 
Parašė J. Koneniovski. 

Iš lenkų kai bos A vertė Adolpas Vėgė
lė. Vilnius. Pusi. 49. Kaina 30e.

358 ’ DAINOS VASAROS GROŽY
BIŲ. Ir šiaip visokios meiliškos, 
tiškos, kariškos ir jnokaunos. 
telpa viso 30 dainų. Chlcago, 
Pusi. 40. Kaina ............ .

tau- 
čia 
III. 

15c.

366 EILĖMIS IR PROZA Parašė 
V. K. Račkauckas (K. Vairas), čia 
telpa daug eilių tinkamų dekliamaci- 
joms k- kitokių. Chieago, III. Pusi. 
88. Kaina . 25c.

1539 TiRAKAR Kaip Jia žmo
nėms kenkia. Pagal A. Apolova Ir 
daugelį iš gyvenimo patyrimų. Pa
rašė K. Stikleli* Boston, Mase. Pusi. 
63. Kaina ...................  .. 20c.

1546 VADAS PRIE MOTERYS TAS. 
Parašė Ant . Bridis. 
Pusi. 48. Kaina . 15c.

1630 DOVANELE. Skaitymo ir ra
šymo mokslą* Elementorius ir pir
moji knygelė, sutaisė Ksav. Vana
gėli* Su daugeliu paveikslėlių. Kie
tu aptaiso. Labai tinkama lietuvių

Kaina

*1648 VAIKŲ ŽVAIGŽDUTE. Ant
roji dalis. Knygelė antrajam Ir tre
čiajam mokyklos skyriui ir vaikams.

144. Kaina

383 GRAŽI DOVANELE LIETUVOS

2.

3

5-

6.

7*

8.

rašykite mums į kur 
su vaikais, tai paduo- 
pačta prisiusime jums 
liniją kokių norėsite, 

ir męs jūsų sifkortes

A. Olszewski
3252 So. Halsted St. Chlcago, III

433 PIRMIEJI ŽIEDAI. Eilės. Pa
rašė Jovaras. Chtcago, III. Pusi. 
27. Kaina ...................................... 16c.

ŠLĖKTŲ MALONES arba Ma- 
Praščtokėlio Eilės iš 1862 

laida. Chieago, III. Pusi.

Knygų Kataliogas
k *441 
juvka. 
Antra 
Kaina

m.
20.

JONA8 KALVYNAS. JoP 683 . —BUBĮĮBĮ
venimas ir veikimas. Su Kalvyno 
paveikslu Ir jo laišku į Vilniaus si
nodų. Parašė kun. Jonas Šepety* 
Vilnius. Pusi. 61. Kaina .......... 36c.

673 KAIP JAPONOI GYVENA DA
BAR. Parašė Dėdė. Vilnių* Pusi. 
48. Kaina ........................ .  • • • • 10c-

a688 MEDŽIAGA Lietuvlą, Latvių 
ir Prosų mytelogijaf. Kazimiero Bū
gos. 2-asis sųstuviny* (Didelio for
mato). “ *” m
niu*

It "Lietuvių Tautoo’ 
Pusi. 17. Kaina ......

Vll- 
25c.

No. 100 Pasaka apie kantria Als:.a. 
dukterį turkų ciesoriaus Antanite*^ 
kuri per 22 metus- vaikščiodama po 
’vletų, daugybę bėdų ir vargų išken
tėjo. Antra laida. Iš lenkiško vertė 
A. Olševakl* Chlcago. I1L 1902, pua*

junosios ay-

gal vokiškų vertimų lietuviškai sutai
sė P. Miškinis. Chlcago. III. 1908. pum 
lapių 81.................................................. 10o

N* 114 Ponas Ir berne* Apysakė
lė L. Tolstojaus iš gyvenimo masto* 
Uų kaimiečių.. žingeidi norintiems su
sipažinti su būvio ir sulytoms masko
lių kaimiečių gyvenimo; ji vertis 
skaitytojų drauge jausti su vargo pri*

UKESYSTE8 POPIEROS arba 
pastoti Suvienytų Val- 

Pagal naujus įstaty- 
A. B. Strimaitis. She- 

pusl. 23. Kaina 25c.

galima 
ukėsu.

____ sutaisė 
nandoah. Pa.

934 ifrrsv 
rie aiškinimai iš dabartinio darbi
ninkų padėjimo. Parašė A. Antonov. 
Boston, Mass. Pusi. 40. Kaina f5c.

kaip 
stijų 
mus,

15a

PADĖJIMAS. KaLku-

No. 124 Robinzonas Kruzlus. Graši 
morališka pasaka. Antra pataisyta lai
da. Chlcaąo, UI. 1903, pust 83. ... ŽSa

No. 130 Revoliucijos žmonė* Para*
W A. Niemojew8kt, vertė K. Puida.

953 REVOLIUCIJA. Jos prasmė, 
priežastys ir pamatas. Parašė J. 
Baltrušaitis. Plymouth, Pa. Pusi. 
44. Kaina ...................................... 10c.

1168 KAIP NAMIE NUO DŽIOVOS 
GYDll'IES. Parašė Beri i no prof.. 
Dr. A. Moeller, plaučių ligų speci- 
jalista* Vertė P. Tvarkante. Vil
nius. Pusk 30. Kaina .......... 10c.

1166 MOKSLAS, SVEIKATA IR 
KULTŪRA. Protų lavinimas ir iš-

Vartaraje. Knygele {domi kiekvienam.

No. 134 Sidabrinis kryželis arba dai
lidė iš Nazarete. Apysaka iš laiką 
kankinimo Kristaus. Eugenijus Su* 
Vertė J. Lauki* Chlcago, I1L l*0A 
pusi. (Šitų knygelę Vilniaus vys
kupas uždraudė lietuviams skaitytL> 
Kaina .................................................. M

•vediško Nėrį*. Labai 
vedė »u varginga mer



Telpa čia sekanti apsakymai: 1. šun
takiais, 2. Viesulą, 3. Motiejus Balia. 
4. Laisvės šventė, 5. Juras, 6. Redak- 
mokina žmogiškos doros. Chicagot 
111. 11’29, ižai. 23. ,.^r ,..r ioJ

No. 230 Akis už ak], dantis už dan
tį. Juokai viename akte. Perdirbta iš 
vokiško. Chicago, 111. 1907, pusk 29. 
Kalne, .............................................. 10c

Geriausi Rankvedžiai ir Vadovėliai 
Lietuviškoms Mokykloms gaunami 

“Lietuvos“ Knygyne.
No. 210 Dėdė atvažiavo. Komedija 

viename akte. Pagal lenkišką sutai
sė B. B—a ir M. p—ls. Chicago, III. 
pusi. 62. ................„............................ 20o

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

No. 262 Mindaugls, Lietuvos kara
lius, Istoriškas paveikslas 5-se aktuo
se. Lenkiškai parašė bulius 81owao 
kir-i •Lietuviškai vertė V. Kapsas (Dr. 
V. Kudirka). Chicago, I1L 1900, pus
lapių 86.......................   25c

No. 257 Kun. Gramulos raštinyčlo- 
Je. Komedija viename akte. Parašė 
kun. Fr. Hudor. Gražiai parašyta ko
medija, tinkanti perstatymui. Chica
go, III. 1906, pusi. 14.............  15c

No. 286 Pirmi žingsniai. Drama ke
turiose veikmėse. Parašė Br. Varg
šas. Drama parašyta iš revoliucijos 
judėjimo Lietuvoj. Chicago, III. 1909, 
pusi 50............................................... 20c

No. 2S5 Pietro Caruso. Vieno veik
smo drama. Parašė R. Bracco. Vertė 
K. Puida. Veiksmo vieta —Neapolis, 
fily laikų atsitikimas. Chicago, 11L 
1808, puta. 32................................... ...

No. 302 šiaurės 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, III 
1908, puta. 77..................................... 25c

. No. 331 Žilė galvon — velnias vuo- 
degon. Komedija viename akte. Pa
gal lenkišką sutaisė M. P—ls. Chi- 
cago, III. 1902, puta. 3L ................10c

No. 381 Gyvybė (kantatas) Ir kitos 
trumpos poemos. Pc.-ašė Jonas Vis- 
koėka. Telpa čia eilės: Gyvybė, Iš
tvirkėlis, Vylius, 3 sonetai, Proverbal 
ir Jautimai. Chicago, 11L 1907, pus
lapių 41............................................... 15c

No. 397 Keptos kančiom Čilės. Pa 
rašė Liepukas. Chicago, 111. 1909, pue- 
lapių 28................  10o

No. 436 RevoHucL'os dainos. Suran
kiotos iš visur 24 dainos naujos ga
dynės iš revoliucijos atbalsių. Chica
go, 111. 1908, pusi. 30.................... 15c

No. 442 Svcjus arba vaizdas sieki
mo augštybėa Tęggedija-poėma. Pen
kiuose aktuose. Parašė Jonas Viskoš- 
ka. Yra fantastiškas piešinėlis, para
šytas sceniškoje formoje. Chicago, III. 
1907. pusi. 135,.................................  40c

No. 471 Akyvi apsireiškimai sviete, 
| kuriuos žmonės nuolat žiuri, bet jų 
gerai nesupranta. Su 7 paveikslėliais, 
įabai naudinga knygelė tiems kurie 
■ori sužinoti, iš ko darosi žaibai, 
griausmai, lietus ir sniegas. Kas yri 
debesiai, ant ko jie laikosi Ir tt. Chi
cago, III. 1894, puta. 79............  25c

723 TRUMPAS žEMftS APRAŠY
MAS. Pirmieji geografijos uždaviniai 
su apsakymėliais ir kitais pasiskai; 
tymais. Vertė iš rusų kalbos 8. Me
čius. Vilniuje 1906, 'pusi. 112. 35c.

724 TRUMPA LIETUVOS ISTORI
JA. Antras pataisytas išleidimas. 
Vilniuje 1808, pusi. 79............... 20c.

720 TRUMPA GEOGRAFIJA arba 
žemės aprašymas, (su paveikslėliais 
ir aemlapials). Sutaisė Nėris, ęia 
trumpai, bet suprantamai aprašytos 
visos penkios sveito dalys, su 74 pa
veikslais mapų, žmonių, gyvulių ir 
medžių. Tinkamiausia geografija vai
kams pradinėse mokyklose. Chicago, 
III. 1898, pusi. 94............................. 25c.

1624 A-B-C. RAŠYMO IR SKAITY
MO PRADŽIAMOKSLIS. Sutaisė mo
kytojas Juoz. Damijonaitis. Kietais 
apdarėliais. Varšuvoje 1906, pusi. 
104............................   30c.

1626 ARITMETIKOS UŽDAVINIŲ 
ir. pavyzdžių Rinkinys pradedamom- 
sioms mokykloms ir žmonėms, norin
tiems išmokti gerai sąskaitoti. Pir
moji dalis. Surinko P. Benderius ir 
P. Daugirda. Antras pataisytas išlei
dimas. Kietu aptaisu. Vilnius 1909, 
pusi. 104............................................ 30c.

1630 DOVANtLfi. • Skaitymo ir ra
šymo Mokslas. Elementorius ir pir
moji knygelė. Sutaisė Ksaveras Va
nagėlis. Su daugeliu paveikslėlių. 
Kietu aptaisu. Vilnius 1909, pusi. 
188.......... ..... 50c.

1634 LIETUVIŲ PASAKOS. Vaikų 
rinkinys. čia telpa 38 pasakos val
kams, gražios ir pastumiančios vaiką 
protauti. Vilniuje 1905, puslapių 
72........................................................ 16c

1637 NAUJA ELEMENTORIUS 
Vaikams dovanėlė. Parašė A—iš—B. 
Trecias išleidimas. Lengviausiai ir 
parankiausiai iš jo mokytis. Tilžėje 
19v7, pusi. 48................................. 15c.

1641 PIRMIEJIE SKAITYMAI mu
sų vaikams pavesti. Suthisė A. Ada
ta. Su daug gražių pasakaičių, dai
nelių ir paveikslėlių; tei|»gi yra ir 
rašomosios litaros norintiems pramok
ti skaityti raštą. Rygoje 1906, pusi 
. ........................................................... 15c.

1644 RINKINfiLIS VAIKAMS. Pa 
sakelės, apsakymėliai, dainelės; žais
lai, misliai ir tt. Vilniuje 1904, pusi.

.................................................... loc.

1645 SKAITYMO KNYGA mažiems 
ir dideliems. Sutaisė J. Gabrys. Jo
je telpa išrinktieji raštai musų rašti- 
’ninkų su jų biografijomis 1r paveiks
lais. Tai yra didelė chrestomatija, 
sustatyta sulyg Vakarų Europos mo
kyklų pavyzdžių. Tilžėje 1908, pusi. 
308. ......................................... 81 00.

1647 VAIKŲ SKAJTYMtLIAI su
Lietuvos žemlapiu. “Kas skaito, ra
šo, duonos neprašo". Vilniuje 1905. 
pusi. 259.   40c.

1648 VAIKŲ žVAIGŽDUTfi. Kny
gelė I ir II mokyklos skyriui ir val
kams pramokusiems skaityti. Pasi

skaitymai ir pirmutinės gramatikos 
žinios. Sutaisė mokytojas P. Ben- 
doriuę. (Apdaruose). Vilniuje 1905, 
pusi. U4............. ...........t.,..........  30c.

al648 VAIKŲ ŽVAIGŽDUT4. Ant
roji dalia Knygutė antrajam ir tre
čiajam mokyklos skyriui ir vaikams, 
mokantiems skaityti. Sutaisė moky
tojas P. Benderius. (Kietu aptaisu). 
Vilnius 1909, pusi. 144. .............. 85c.

1649 VAIKŲ DRAUGAS. Sutaisė 
ir išleido P. Mikolalnis. Su 110 pa
veikslėlių. Tilžėje 1907, pusi. 64. 15c.

1650 ŽIUPSNELIS. Knygelė val
kams pasiskaityti ir pasimokyti. Su
taisė Ladislovas L. Knyga susideda 
iš 138 pasakų, istorijų, eilių ir mįs
lių, turinti suvirtum 40 paveikslėlių. 
Vilniuje 1906, pusi. 192. 25c.

121J ARITMETIKA. Sutaisė S. 
Skačkauskas. Lengvas būdas išmok
ti skaitliuoti (rokuoti). Knyga pa
dalyta { penkis skyrius. Skyrius 1 
— Apie skaitlius. Skyrius II — Tru
piniai. Skyrius III — Dešimtiniai 
trupiniai IV — Prilyginimai ir pro
porcijos. Skyrius V. Propercijų prie- 
vadinės. Chicago, 1)1. 1897, pusi. 
K... ........................................  25c.

1280 MUSŲ DIRVA. Skaitymo >wy 
ga liaudies mokyklai ir gimnazijai. 
Sutaisė 31. Vasiliauskas ir J. Matu
levičius. * Su daugeliu paveikslėlių. 
Kaune 1907, puta. 159.........»............85c.

1326 ŽODYNAS LIETUVIŠKAI-AN- 
GLIŠKOS KALBOS. (Dalis I.). Su
taisė A. Lalls. čia rasi visus lietu
viškus žodžius išguldytus angliškai. 
Koinas žodis paženklintas kursyvoms 
literoms prie kokio gramatikos sky
riaus jis priguli. Knygos formatas 
6x9 colius. Kieti audimo apdarai. 
Chicago, III. 1902, pusi. 382. f2 00.

1327 ŽODYNAS ANGLIŠKAI-LIE-
TUVIŠKOS KALBOS. (Dalis 11). Su 
taisė A. Lalis. čia rasi visus angliš
kus žodžius išguldytus lietuviškai. 
Prie kiekvieno angliško žodžio kabė
se yra pridėta tarmė, kaip žodžius 
angliškai tarti, teipgi kiekvienas žo
dis paženklintas kursyvomis literoms 
.prie kokio gramatikos skyriaus jis 
priguli. Knygos formatas 6x9 colius, 
v rėžiais drūtais apdaris. nugara ir 
kampai drūtos, gražios jnoroko sku- 
ros. šonai audimo, ant nugaros para
šas aukso literoms, lapų kraštai mar- 
muruoti............................................. 84.90.

1328 ŽODYNAS LHTTUViaKAI-AN
GLIŠKOS IR ANGLISKAl LIETUVIfi 
KOS KALBŲ (abi dalys — I Ir II. 
t. y. No. 1326 Ir No. 132?) Vienoje 
knygoje. Formatas ir apdarai tokie 
pat kaip No. 1327. 86.00.

1329 ŽODYNAS. Tas pats kaip No.
1328. tik pilnai apdarytas brangia, 
gražia moroko skūra. .........  87.00.

ktetai. hž*i\»'m OOD. * v presu 
ilgs Jis veria* SIS tai mokėk ex- 

- ‘ ‘ " l pirkti e po 123,70
igsamtnuo ____ :___
paimk? Vl8M> iflll £ tA'knro «* moters 
.C. F Alt ■■R, 70, žO šautam St, CMtap, M

LAIKRODĖLIS TUtLoi 
ir RETEŽĖLIS VyKai

Amerikonlai* Lslkredšli* auksa- 
Ule lukštais g varau t uotu 6 met.
Dykai kožnam pardavusiam 24 
dalykėliui pu 10c. AUiųt verdį 
o nifs a'sių.ltn Juos. Pardhve., 
atsiųsk *2 4<>, o ratt atsiųsim tau 

minėtąjį laikrodėlį su retežėliu.
F HEMY JBtiLRT Cl, Ctlcap

Vienatini Lietuviška Sankrova
iragentur* llter*turo* *nt “North Sido”
Čion galima gauti moksliškų, iviaUškų ir draaV 
ikų knygų, rašančių, škaplierių, .brotšUų, riao- 
klų laikraščių, Amerikoa ir Europos ir pOpierų 
gromatoma Taipgi užlaikau vlaoklo ta voro: juo- 
dylo, paišelių plunkiau, druknojamų mašinukių, 
hritvų, itenoakopų ir daugelio kitų daiktų. Es- 
užmiršklt. atailankyti, o builte utfanedlntL

PETRAS M. KAITIS
281 N. North ava. Chicago, IIL

F. P. BRADCHULB
Attorney 8c. Counselor at Law -

132 S. Clark, Cor.Madlson St.
Atwood Bldg., Room 806

1317 TRUMPA LIETUVIŲ KAU
BOS GRAMATIKA. Pradinėms mo
kykloms vadovėlis, atitaisė mokyto
jas Juozapas Damijonaitis. Kaune 
1909. pusi. 89. ....................  35c.

SKAITYK ŠVIESIA TEISYBE!
• » l

No. 472 Apsireiškimai atmosferoje 
arba meteorologija. Pagal profesorių 
Vojeikov’ą tuulse šernas. Aprašo, iš 
ko susitverta ore žaibai ir griaustiniai, 
nuo ko atsiranda ant dangaus įvai
rios šviesos ir šešėliai. Ir daugybė 
kitų {vairiausių ore apsireiškimų. Pla
čiai ir labai suprantamai paaiškinta, 
kaip galima sužinoti oro permainas ir 
daug kitų {domių dalykų. Kiekvie
nas aprašymas, aiškesniam suprati
mui, parodytas ant paveikslo. Norin
tiems arčiau susipažinti su oro ypa
tybėmis, verta perskaityti. Chicago,

A. 01szewski
3252 S. Halsted Street Chicago, III.

111. 1907, pusi. 238...................  75c
Apdaryta. .... ......................... . 81-00

No. 473 Apie žemę Ir kitus svietus, 
jų buvj ir pabaigą. Pagal Heilpe.ną, 
Falbą ir kitus sutaisė šernas. Aprašo, 
kas yra žemė, iš ko ji susideda, ant 
ko laikosi ir kaip sukasi. Kas yra Kau
lė, žvaigždės, mėnulis, planėtos, ko
metos ir kitos retai matomos žvaigž
dės. Su 36 astronomiškų paveikslų. 
Yra tai vienatinė knyga, iš kurios 
žmogus tikrai gali apsišviestL Chica
go, III. 1896, pusi. 255...................i 75c
'4 u pati apdaryta. .. ........................ 81.00

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

No- 548 Oras, Vanduo, šviesa Ir 61- 
lirua. Lekcija Prof. Blocbmann’o. Su
taisė šernas. Visiems suprantamai ap
rašyta ypatybės chemiško ir fiziško 
proceso, aiškesniam parodymui kurip 
yra daugelis tam tikrų paveikslėlių. 
Chicago, III. 1907, pusi. 138. .... 40c

No. 566 6ėnų gadynių Išnykę gyvi 
sutvėrimai. Pagal Hutchinsoną sutaisė 
Šernas. Su jpveikslėliais. Aprašo se
niausių gadynių "{vairius sutvėrimus, 
gyvenusius ant žemės dar prieš atsl- 
išguldytus lietuviškai. Prie kiekvieno- 
radimą žmogaus, šiandien tų ęutvte 
rimų kunus žmonės, kasdami gilius 
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 {vairiuose mušė
juose, iš kurių žmonės mokinasi pa
žinti, kaip sena yra musų žemė. Mok
slinčiai, pagal storumą ir senumą že
mės sluogsnių, kuriuose tų sutvėrimų 
kunus randa, gali spręsti, kaip sena 
yra musų žemė ir kaip seniai žmogui 
ant Jos atsirado. Chicago, III. 1900,
pusi 370.............................................81-00
Apdaryta. .... ...» .... 81-26

No. 553 Paėjimas organiško svieto. 
Pagal Bitner] sutaisė šernas. Knyga 
dldelėk moksliškos vertės. Ji aprašo 
tvėrimąsi viso sutvėrimo Ir Tisų gam
tos sutvertų daiktų; parodo, pagal se
niausius ir giliausius žemės sluogs- 
nius. daug milijonų metų atgal gyvo 
nusius ant žemės augmenis, vabalus, 
žvėris, paukščius ir tL Su paveikslė
liais. Chicago, UL 1905 pusi. 187. 85o

No. 569 Svieto pabaiga. Ii rusiško 
vertė Pr. Siūlelis. Kas nori atsillno 
tl, kada bue sviete pabaiga, tegul per- 

£*•-— - -įkaito šią knygelę. Chicago, UI. 1902, 
?u*L 31.  10«

No. 597 Žvėrys Ir žmogus. Pagal 
Schmehl’į sutaisė Šernas. Moktaaa 
apie subulavojlmą kūno visokių žvė
rių, paukščių, sąnarkojų, žarnftpilvlų 
ir žmogaus. Kiekvienas žvėris arba 
gyvis aprašytas kas sau su visomis jo 
ypatybėmis ir kokią gyvūnų giminę 
jis tveria. Su paveikslėliais. Chica
go, III. 1906, pusi. 313................. / glOO
Apdaryta.    ................................ ' 81M

No. 606 Airija. Lapai Iš istorijos 
Airijos. Parašė A. Janulaitis. Chlca- 
ao. UI. 1908, pusi. 53.................... 15c

No. f3^ Stnnologija arba mokslas 
»pie ieo;.-* tautas. Pagal Dr. M. Ha- 
berlandę parašė tarnai. Su paveikslė
liais. Yra lai svarbiausia moksliška 
knyga apie visas mūzų pasaulės MĮo 
rlę. veisles. Ji parodo visų viešpatys
čių, visų žemės kraštų ir net mažiau
sių šalelių žmones ir jų paveiksiu*. 
Aprašo jų kilmes, parvą, tikėjimą, pa
pročius, užsiėmimą Ir abelnal viską. 
Kas nori pilnai pažinti žmonių isto
riją, tegul perskaito šią knygą. Chi
cago. UI- 1903, pusi. 667................$2.00
Apdaryta..........................................82.50

No. 641 Geografija arba žemės ap
rašymas. Pagal Geikie, Nalkpvskt ir 
kitus sutaisė Šernas. Su paveiksite 
'tais. Aiškiai ir suprantamai aprašo 
c vvų žemę, jos pavidalą, didumą ir 
ąiatumą; jos kalnbs. jų vardus, augš- 
M. vulkanus, metančiu* iš savęs ug
nį; iš kokių sluogsnių susideda žemė, 
kur ir kiek joje yra ingi ų, geležies, 
aukso, druskos ir kitų gėrybių; klek 
marių, ežerų, upių, jų vardai, plotis, 
gylis; kokie kuriuose vandenys: tu
rus, prėski, kartus: kokie juose gy
vena gyvūnai ir tt. žemė aprašyta da
limis: .išskaitytos visos viešpatystė*, 
karalystės, kunigaikštystės, respubli
kos ir tL. Kiek kurioje žemėje yra 
gyventojų; kokie jų tikėjimai, kalbos, 
papročiai, užsiėmimai, pramonės, iš
darbiai, ir tiesos; kokie mieste!, so 
klek gyventojų, fabriką, pramonių; 
kur. gokle oral: šalčiai ar karščiai, 
lytus ar giedros: kur koks ilgis die
nos ir nakties. Knyga didelė 6x9 co 
ilų. ant geros standžios popieros apso
dinta. Chicago, Iii. 1906, puta. 469. 
Kaina. ...............................  82XX)

Ta pati apdaryto audimo apdaruose, 
parašai ant nugaros ir šono......... |2JM)

No. 655 Istorija abelna. Dalis L 
Nuo seniausių laikų Chinljos — 2800 
m. pr. Kr. iki galutiniam išdalinimui 
imperijos Aleksandro Makedoniškajo 
>146 m. pr. Kr. BuraM Dr; A. Bacevta 
čia. Su paveikslais, parodančiais tų 
laikų plrT_nidas, sienas pilių, tvirto
vių; typu« kunigų ir kareivių. Hiero
glifus Akkadų rašto ir tt. Chicago, UL 
1904, pusi. 498. ............................. 8100
Ta pati tvirtuose apdaruose. ... 81-26

No. 657 Istorija Suvienytų Valstijų 
šiaurinės Amerikoj nuo atradimo Ir 
dar prieš atradimą Amerikos iki 1896 
m. Aprašo, kaip Kolumbas atrado 
Ameriką, kokie čia tada žmonės gy
veno, kokie žmonės pirmiausiai iš 
E pradėjo plaukti f Ameriką, 

karšė buvo, ui ką kariavo ir 
j metuose: kiek buvo presi- 

dentų, kokie ir klek kuris gero šiai 
šaliai padarė. Prie galo knygos talpa 
Suvienytų VąUtijų Konstitucija, kuri 
yra reikalingiausia Mauti kiekvienam

žmogui, gyvenančiam šioje šalyje. 
Chicago, III. 1896, pusi. 364. .f.. 61-00 

Ta pati audimo apdaruose, aukso 
literos ant nugaros ir šono. .... 81-26

No. 658 Istorija Chlcagos Lietuvių, 
jų parapijų ir kun. Kraučuno proza au 
laikraščiu “Lietuva”, buvusi balan
džio mėnesyje 1899 m. čia telpa ap
rašymas: kiek lietuvių yra Chicago- 
je. kiek lietuviškų draugysčių, su ko
kiais vardais ir siekiais; chronolo
giška peržvalga Chicago* lietuvių dar
bų nuo pat čia jų atsiradimo Iki pa
baigai 1900 metų; istorija jų parapi
jų <. ir prova kun. Kraučuno su “Lie
tuva”. Chicago, Iii. 1801, pusi. 580. 
Kaina..............................    81-00
Apdaryta.........................................61-60

No. 678 Lietuvių Prstėvlai Mažoje 
Azijoje nuo senovės iki jie pateko po 
valdžia Persų. Parašė Lietuvoe My
lėtojas (Dr. J. šliupas). Knyga turi 
283 puslapiui ir 4 dideles mapas, pa
rodančias vietas, kur senovėje gyve
no lietuvių pratėviai. Aprašo lietuvių 
padėjimą dar 800 metų prieš Kristouu 
gimimą. Chicago, UL 1889.............50c

No. 722 Trumpa senobės istorija. 
Pagal prof. R. Vipper vertė iš rusų 
kalbos D. Su p*veiksi.-fa senoviškų 
liekanų ir 5-ials spalvuotais žemla- 
piais (mapomls). Yra tai tikriausia 
svieto istorija duo seniausių laikų, 
daug metų prieš Kristaus gimimą iki 
nupuolimo Rymo viešpatystės. Chica
go, Ui. 1904, pust 806................ 8100
Drūtuose apdaruose........................81-25

No.Š07 Kaip šmor.ės su ponais ko
vojo? Sodiečių sukilimai Ispanijoje 
XV amžiuje, Anglijoj XVI amžiuje. 
Parašė A. J—tl*. Chicago, III. 1908, 
pusi. 34............................................... 1Oo

Agne Dzugas
Atsakanti Akušierė [MMvvife]

1812 So. Htlfted St., Chicafo.

Vardaąjr pravardė.
Pačto..,...................

A. 01szewskio Bankoj 
galite aprūpinti visus 

savo reikalus
TOJ BANKOJ UETUVYS NOTARAS
Išdirba “Doviernastis” — Kon

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

Visokiuose notorijališkuose reika
luose kreipkitės {

J. J. Hertmanowicz
(Notory Public)

3252 So. Halsted st., Chicago.

Lietuvy* advokate*, baigęs tiesų mokslų Ame
rikoj*. Ved* visokia* byla*, civiliškas ir krimi- 
nališka* visuose teismuose (audiiose).

6p. 3112 S. HaliMt?, arti 3lnos
Tolophona Yards 2390.

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

Priima ligonius savo ofise:
3315 8. MORGAN 8T.
Kasdien* iki 2 vai. po pietų ir nuo 6 vai.
vakare. ‘ Telefonas: Yards 709.

► Naujas Išradimas
> Sustiprinimui Ir užlaikymui plaukų. 
Į Tūkstančiai plikų žmonių atgavo put
' kin* plaukus, sulaiko slinkimą plaukų 
k galvos labai trumpama laike. Vietoj* 
g* nauji, gražus plaukai. Visokia l»> 
dykai. Artesnėm* žiniom* reikia m- 
nt krano* ženklelį.
paor. J. M. aitUNDZA

Mokslainė Akušerijos
Įkcrporuota P1^*1 S«V.

Pita.s kn«a» akuierijoa. Pi*

turką gorą prižiurę, kartai* ui 
dyką beturčio*. ArtesniouM iimotna kreiptis į 
PolisH College of Midwifery

Lietuvių Gydytoja* Ir Chirurgas. 
3266 So. Halsted St, Chloago, III.

Gydo visokia* liga* moterų, vaikų ir vyru. 
Teipgi tori didelę praktika ir gyd pasekmingai 
visokia* limpančia*, už*I**niju*ias ir paslaptin
ga* vyrų lt***. Daro operacijas pasekmingai.

Chicas^ III,

“DAGIS”
KOZMAS GAUS DYKAI 

kari* prisius kelete 
markių, musų No. 3 
k*t*llog|, didžiausių 
lietuviško] kalboj, M 
dideli puslapiui. Jame

Satyros, pašaipos ir juokų 
: : mėnesinis laikraštis : r

su Juokingais paveikslėliais iš lietuvių 
politiškojo lauko ir musų didvyrių gy
venimo. Teipgi visokį linksmi pasiskai
tymai. eilės, moaotog&i ir tt. Išeina 
16 pusi, formoje.knygos, su virtais. Pir
ma išeidinėjo Beau.ne, dabar persikėlė į 
Chicsga. Prenumerata metams 81.00, 
pavienis num. 10c. Adresas:

• DAGISWPVB. CC.
812 SSrd St. Sts. K Chicago, 1U.

sinimę ir prtsiųsk mum, o tuojau* ganai visai dy
kai-kataiiogę. John I. Bagdziunas, Propr- 

JOHN'1 6UPPLY HOU8K
3334-2J 36 SO. O AKLE Y AVĖ., CHICAOO, 1LL

kaip nuo Jų 
apsisaugoti, kokia* gy
duoles naudoti, ki«k 

j jo* prekiuoja ir kur ja* 
1 gautt Paveikslai ir pre

kes y vairių kvepiančių 
ir gydančių muilų, Per 
fumų, Elektro-gydan- 
č.ų aparatų, Roberi- 

. nių išdlrblmų, Mouų, 
Painų, Štokų, Drukuo- 
Janių Mašinėlių, Ar
monikų, Koncertinų, 
Britrų, Pavinčevonių 
ir šimtai kitokių kož- 
nam reikalingų daly
kų. Iškirpk Šitų apgar.

Dr. O. C. MEINE
oermsTAS

OfĮSAS—Ktapat 31 Ir St. Hildtd pt.
VardM

D-re Marija Dovviatt-Sass
OFISAS: 1726 W. 18th St. OYVEN.: 6208 W. Harrlson St
Valando.: S:30 Ui IS pietų: 7 Hd P vakare

NcdCdienisU nuo 9:10 ik 1S pietų
arti taros A’enue 

VatasDoe; nuo 1 iki I po pietų' 
Telefonas Austin 450.

m " “Accept these Free!
‘ A >» X. * _____________ •

nuo .

Senos
Ksntucky »
Degtinės

BEFORE KENTUCKY,
u 60ESDRY

Prepald

South B«nd, Ind. 4d Liepos, 1909 
Guodotinas Daktare!

Šiuomi pranešu, kad Tamisto 
galęs, visas jau suvartojau ir 

losi pilnai sveikų,atsakančiai 
ytų nuo ligos, kuri manę ilga 
vargino kaip skaudėjimas 

galvos, po krūtinių, sąnarių kojose, teinat strėnų, 
pašonių ir kosėjimo su skrepliavymais kaip ir sun
kaus kvėpavimą IŠ pradžios pradėjus vartoti tas 
gyduolęs, nors pasijutau drūtesnių, bet jutaugi 
kaip kokią vainą savyje, tai turbut gyduoles t-a 
liga kovojo, bet kaip paskutinias suvartojau ir tai 
nors tris nedelias laukiau, bet išgydyta liga jau 
daugiau neatsinaujina; kame dabar jaučiuosi 
išgelbėtas nuo ligos kankiniu, sveikas ir laimiu-

Bis teip kaip metai, tam atgalios buvau, kolei dar buvau n 
ors yvairių daktarų ir vaistu daug perleidau per mano 
laiką, ne vieni neįstengė išgydyti teip gerta, kaip Tamista 

daktarę, garsaus Collins N. Y. Medicta Instituto. Dabar i 
širdinga padėkavone ir Jusu varda kaip ir gerus vaistus išg; 
viskių ligų, kiekvienam savo pažįstamai perstatymų, kad laiš 
mėž ligos, žinotų kur rasti tikra pagęlba. Pilna.- gnodonės

Collins

Fr. Lewandau£kis

’ z • 416 8oūth Jackeon Street, South Beųd, Ind 9
VYRAI IR MOTERIS nesivargykite ligoms ir silpnybėms, nes kiek-9 

vienas bus atsakančiai išgydytos ir pagelbėtą, nuo visokių nesveik urnų E 
tik reikia atsiAausk ti arba parašyti lietuviškai kas kenkia tikrai adresų S 
COLLINS N. Y. MEDICAL INSTITUTE J

• 140 Weta 34th Street, New York, N. Y.
. , ' Dr. S. E. Hyndman, Medikai Direktorius. ' į I

Kasdien nuo 10 iš ryto ik 5 po p. Švent. nuo 10 ik 1 Vak. Už. ir Pet.7-83 
Prisius k 10c. markėms, apturėsi garsia ją, knygą Dr. E-O.
CoHins, “Vadovas in Sveikatą”, parašytą lietuviškai. S

Pasekmingai gydau visokias ligas vyrų, moterų ir vaiku, 
neaplenkiu ir( paslaptiniu.

Atsišaukiantiems iš kitur suteikiu sąžiningus patarimus per laiškus.
3312 So. Halsted St., Telefonas

Chicago, III. Yards 3162

IŠGYDO IN 5 DIENAS VARICOCKLK 
. HYDROCILI

hečiančiM vyri 
daut p n |q ant m»no noru rr» parodvti.vMoao.

Nemokėk už gydymą be naudo* — mokėk už tikrą iigydymą.
Aš tikrai ištvdsu litas skilvio, plaučių ir inkstų net ir labai uėsendinta*.

išgydoma trestai, tikrai ir nu 
pila* slaptybe. Narvų auail- 
pnžjima*. nupuolimą* sveika
tos, žudymas atipryMa, nubė- 
tima* kraujo, užnuodijima*, 
ilapuzninė* taišty*.

Plaučių ligos,
Dusulys, Bronchitą* ir kito* 
plaučių lito* tikrai išgydoma 
mano vėliausiu bodu, širdie*

PATARIMAS IR 
IŠTYRiaaAa DYKAL

ištydo k»d butus*

Speci^utu vyrą ir 
motenj Iitq.

Moterų ligos.
no»e, Baltodo. tckžjima* te 
kito* lito, tikrai išardomo*. 
Ušp*k*linš* tarno*. uš**ndm- 
to* ir BernškM lito* moterų.

Užnuodijimas 
Kraujo,

ir vi»o» odo* lito*, kaip v, 
l>ik kai. piktoji daderrini. šun-

DR. ZINS,« CHICAGO

Męs Apdraudžiame
O (Itisurinatne) >

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

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

Męs apdraudžiame VISKI Ir nuo VISOKIŲ NELAIMIŲ

Pirmisus negu Legislatura įves blaivybės tiems, sotus-

100 OLD COMMANDER Doubls 
2I25LB0URB0N WHISKFY Stamps 
4 kurtu ir 095 .1 q kurtu ir ta 45

I pinu ta | O i plaut O
pkrz degtiiH. neprimaišyta. Paundinta su vai-j 

šžioz užptastinimz. Nėra geresnės degtinės sviete savo/ 
pilnumu ir sveikatoj naudingumu. Tokia dsi’itė kak 
fcta. kitur psrdavinoiama po ponki» doliorius (85 C1)j gotas

Taupyk pardavėjo įąigą, pirk tyrą, tikrą deg 
tinę tiesiai iš garsios Kentucky distiliuotuvės.
Bandyk ją ant <mųs rizikos: jeigu tau ji nepa
tiks, grąžintem^t kaštu, o sugrąžiusio) pinigus.

Dykai stertkliavimu:
Steliuok šiądien, nėz vėliaus, išpurdavus, prekės pakils.

Kenluck^ Cfc-operatlve Distillery Co.
Doft. 7v Loulsville, Ky.

Kiekvienoj nelaimėj pinigai yra reikalingi, todėl nusipirk 
kitę 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 pinign, ant kiek jus busite apsidraudė.

Apsidraudimo kainos yra labai mažos. Su apdraudimo 
reikalais kreipkitės pas

■ * A. OLSZEVVSKI
|J3252 S. Halsted .St. Chicago

50,000 KNYGŲ
DYKAI DEL VYRU Vertesk $10.00 Konam Vyra Ligoniu

Jeigu sergate kokio vyrišku ligoie, rašikiete ing mus ogausite dideloa vertes 
knygelė. Tt- knygelė pasėki* silkei keip koinas vyras, sergantis tano kraujo 
užnuodysima, taipnibea vyriškame, abelnam napulime spėkų, rhumatizme, orga-

nygelft dei vyra,"* jum a bus 
HĮ ... - a Sergate ir keip gąfct būti

greitai išgydyti. Tukštančei vyru atgava avelkato Ir vyriškumo per pagel bą tos 
vertingos kaigelia. Ta kaykelė iru, krautuve žinių, apie kurios kožnaa vyras neat
būtinai turi žinoti. Pamžkitie, jog ta knygelė yra gaunama vysta dykai; ’mas 
užmokam Ir paStau. Jlkirpkite semia paduota kuponą, ir priaiuakitie mum, o mas 
kuo greičiaus priaiosma jums vyžai dykai ta brange knygele.

eibes ta, apstingai dyl 
lp 9100.00. Jie pasakų

DR. JOS. M8TKR A < 
Garte'apM Daktarai:

Statas

Nusipirk »
I Pijaną ar Grayjanlj-PIjanę

I’65**' dirbtuvės ir sučėdvk 
sau pardavėjo uždarbį. Mųsų 
išdirbimo pijanai yra pagarsėię: 
oki pijanai, kaip hai žetniaus 

paminėti yra vert: visiems ture:

The Bradbury,
‘ Smith & Barnes,

' Webster, Henning,
Willard & Whittter.

Mųsų prekes yra kožemiausios, ir męs duodame 
progą nusipirkti pijaną su mažais išmokesčiais.

Truputį vartoti pijanai parduodama už žemesnes preke*.

The F, G, Smith Piano Co.
248 Wabash Avė. Chicago, III.

A. N. Masulls, pardavėjas, 3246 Halsted St.
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