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POLITIŠKOS ŽINIOS
X MASKOLIJA.

Caro prisakymu likosi išvaikytas 
Finlandijos seimas todėl, kad jis 
nepritarė caro reikalavimui duoti 
maskoliškos kariumenės reikalams 
B milijonus rublių. Ištikro tas rei
kalavimas tai tik priekabė; jeigu 
Butų seimas ir sutikęs duoti tuos 
■inigus, tai caras butų jieškojąs 
Ktų priekabių ir, žinoma, butų jas 
■radęs. Juk kas nori šunį muš-
■ lazdą visada suranda. Finlan- 
■jos seimas carui tuojaus po iš- 
■ikinim nepatiko, todėl jis jieš- 
■o vien progos jį išvaikyti. Mat 
^■p seimo atstovų labai mažai bu-

spangy caro įnagių, daugu- 
buvo žmonių apginėjų. To- 

H carui seimas ne patiko ir jis 
jo pradėjo kabinėtiesi, kol 

HH galo neišvaikė jo, kam jis ne 
.j^Barė užsimanymui maskolinti ir 
^^kyti Finlandiją.
B^sinlandijos senatas teipgi carui 
|^Batinka. Ir jis nepritarė skirti 
|^»Finlandijos iždo 8 milijonus 
^Hlm maskoliškos kariumenės rei- 
l^&ms. Tūli senatoriai dėl to pa- 
H^Kiukė ir jų vietoj caras paskyrė 
įtrinkimo <a\- ■ įnagius negerianti garbę 

mja 
^■nis, o 
^■ovus.
|Mrė maskolių vive-prezidentu se- 
£■>. Senatas todėl beveik per- 
I^Ktas. Pergalėti seimą ne teip 

lengva, todėl jį caras išvaikė. 
S^Bsauji seiman rinkimai bus vasa
ri mėnesyj sekančių metų. Gal 
ISas^bandys ir Finlandijoj susiau- 
|Bti rinkėjų teises, kaip tai pa- 
^Bė Maskolijoj. Bet nors rinki- 

teisės ir bus susiaurintos, vis 
^■penkanr. išrinks daugumą fin- 

liečiu, kurie, kaip ir buvę iš- 
^■cytame seime, gis ne caro ir ne
■ kolystės reikalus, bet stos ap- 
|B::ne vietinių gyventojų reika- 
S- Finlandijoj maskolių beveik 
!■/. tai nebus nei kam antį rinkti. 
^Bks todėl sušaukti vėl neprita- 
^Kiti maskolinimui Finlandijos
■ .įj arba jin be rinkimo skirti 
■*"n ųs Fnlandijoj maskolius 
■’• ,(ikus, nes jų žmonės ne

■/^oar caras Mikalojus II su
■ landija elgiasi teip, kaip elgėsi 
|w<jlojus I Lenkijoj. Erzina 
M įnės,' tyčia nori pagimdyti riau- 
M ir žmonių sukilimą kari vienu 
Baksnos pabraukimu galėtų pa- 
Bkinti . visą tos kunigaikštystės 
B.otv'miją, ant visados išvaikyti 
Htinį seimą. Teip Mikalojus I 
H ■ Lenkijoj, kol erzinimais ne-
■ vertė lenkus sukilti.
■ Ubar vienok laikai jau truputį 
^■>ki negu buvo viešpataujant
■ kolijoj Mikalojui I. Tąsyk 
H -mti lenkų sukilimą Lenk’jon 
^Bitė ir Finlandijos kariumenę ir
■ :i noriai krapštė carui bulves
■ karštų pelenų. Dabar tas pats, 
H pirma Lenkiją pasiekė pačią 
■nlandiją. Bet dabar, jeigu Fin- 
■idija sukiltų^ ir jeigu tik bent 
Badžioj sukilimo pasisektų gerai 
■perti kailį caro kazokams, Fin- 
Kadiįa galėtų atrasti padėtoj us 
Im kitų prispaustų caro valdžios

maskolinimui nei prispaudi
mui. O . tokių terp mas 
kolių yra gal daugiau bent šiuorr. 
tarpu negu reikalaujančių prispau
dimo ir maskolinimo ne maskolių. 
Tie sugyvenanti gerai su ne mas
koliais ir sau geidžia didesnės lais
vės, o ją gali įgyt i tik eidami iš
vien su visais laisvės reikalaujan
čiais, su visais prispaustais Masko- 
lijoj gaivalais. Tie'vienodi siekiai 
ir jungia pažangesniąsias masko
lių partijas su ne maskoliais; pri
spaudimo ne maskolių reikalauja 
tik biurokratai, nes prispaudimo 
laikuose mažai paisoma teisybės, 
urėdninkų darbų negalima kontro
liuoti, tai jiems nesunku be jokios 
baimės visokias šelmy-das vr*L 
neti

Vilniaus fabrikų inspektorius pa- 
lavė sumanymą įkurti vietinių fa
brikantų ir pramonininkų lėšomis 
ligonbutį darbininkams. Išrinkta 
ir taną tikra komisija.

atiko, 
iri rodė,

įgijusius laike karo su 
admirolus, taigi savo 
ne Finlandijos žmonių 
Prižiūrėti senatorius pa-

‘ PRANCŪZIJA.
Jau prasideda kova Prancūzijoj 

terp rando ir katalikiškosios kuni
gijos. Vyskupas iškeikė viešą mo
kyklą mieste Grenoble, visus moki
nius ir mokytojus už nepaisymą 
bažnyčios prisakymo ne vartoti ma- 
kykloj rando joms paskirtų mokslo 
rankvedžių. Kaipo atsakymą ant 
to, ministerių pirmininkas, susi
taręs su kitais ministeriais, pasky
rė specijališką^ komisiją peržiūrė
jimui rankvedžių vartojamų ka
talikiškose mokyklose. Randas ma
no ^tuose rankvedžiuose rasti ką 
nors randui ir teisėms priešingo ir 
juos sunaikinti.

Kunigija su randu pradėjo ka
rą su popiežiaus žinia ir pritari
mu. ką parodė popiežiaus kalba 
į prancūziškus pelegrimus jį Ryme 
atlankiusius. Popiežius savo 
kaitoj smarkiai peikė Prancūzijos 
randą už bažnyčios persekiojimą. 
Bet Prancūzijoj katalikii padė
jimas ir padėjimas katalikiškos 
bažnyčios nesiskiria nieku nuo pa
dėjimo protestuoniškos ir žydiškos 
bažnyčių, o tuom tarpu tų išpaži
nimų dvasiškija visai nesiskundžia 
ant naujų Prancūzijos teisių. Mat 
dar iki Napoleono III Prancūzi
joj katalikystė buvo tautos tikėji
mu, kiti išpažinimai buvo tik ken
čiami.* Kunigija turėjo didelę įtek
mę ant rando, mokyklos buvo po 
dvasiškijos įtekme. . Tik po karui 
su Vokietija, išvijus ’ Napoleoną, 
dvasiškijos teises iš palengvo pra
dėjo siaurinti, kol ant galo su visu 
nepanaikino jos įtekmę ant val
džios ir kol katalikų bažnyčia ne 
atsirado tokiame padėjime kaip 
protestonjški išpažinimai. Dabar 
mat katalikiškoji dvasiškija negali 
užmiršti savo senų privilegijų ir 
dėl jų panąikinimo kelia smarkius 
protestus.

Bet negalima sakyti, kad katali
kystė ne butų Prancūzijai suteikus 
naudosi Per katalikystę Prancū
zijos įtekmė kitudse kraštuose bu
vo labai didelė. Prancūzijai po
piežių buvo pavestas apginimas ka
talikų visuose rytiniuose kraštuose. 
Ji buvo apginė ja visų kajalikiškų 
misijų nekrikščioniškuose kraštuo
se.

IŠ KIAUKLIŲ, 
Vilniaus gub.

Neseniai apie mus buvo 
atsitikimas. Sodžiuje Medenuose 
gyveno Kolesnikai, bet tarp savęs 
dažnai vaidijos. Sūnūs Zigmun- 
tas dėlto išbėgo Amerikon.... Bet 
ten vargšui nesisekė.... tėvas ne
įgalėdamas žemės išdirbti užėmė 
žentą Kanapinį. Pagrįžęs iš Ame
rikos Z. Kale&nikas ėmė sėbruotis 
su žinomu girtuokliu.... Pradėjo 
juodu mąstyti, kaip čia praginti 
iš namų žentą Kanapinį, nes tėvas 
mirdamas visą žemę užrašė Kana
piniui, o sunui nieko nepaliko. Pa
gavaus įduota buvo policijai, buk 
tai Kanapinis pinigus darąs.... ir 
nurodyta kur paslėpta mašinaitė. 
Policija suėmė Kanapinį ir maši
naitę rado, taip-pat keletą pinigų; 
labai jį sumušė; pančiais apkalė 
ir nuvarė nekaltą žmogų kalėji
mam Bet policija, nepasigėdijo 
suimti ir užrodytojį, kuris ir pri
sipažino. kad esąs kaltas. Jie tą 
mašinaitę parsigabeno iš Vilniaus 
ir nežinant Kanapiniui paslėpė jo 
spintoje. Dabar eina tardymas.

/. Kariškis.

šioks

toje jo dukters nenuoseklumų au
ka rėdyme ir teisme krinta varg
dieniai, negalintieji apsiginti, ar 
tai dėl stokos mokslo, ar

Toliau p. B. gražiai
kad žiūrint į vaikų mokinųno fak
tą jo dvare ir iš pusės vi tapati jos 
įstatų jokio prasižengimo nėra, nes 
tame mokiname privalumų moky
klos (kurią atidaryti teisės drau
džia, neleidžiant valdžiai) visai ne
buvo. Nebuvo tenai nei progra
mos, nei skyrių arba kliasų, nei 
sistematiškumo ir nepertraukiamo 
mokinimo; skaitlius mokinių buvo 
apribotas vaikais dvaro kumečių 
ir darbininkų.

Prokuroras ant to atsakė, kad 
ir be tų ypatybių mokinimąs galįs 
vadinties ir būti mokykla [tikroje 
to žodžio prasmėje. Matdnja, anot 
jo — liaudies universitetui, viso- 
kiuos kursus (kur įtoka . neper
traukiamo mokslo ir sistematišku
mo) ; .Kropas turįs 
tą savo žiribnėms; 
sai ir licėjai atviri 
rų vaikams, vienok
kyklos esą . tikros mokyklos, 
to, vaikų Jrambaryje buvę suolai. 
Taigi mokykla buvus. Ponas B. 
su ironija, bet rimtai ir mandagiai 
sugriaudamas užmetimus, išsireiš
kė, kad. jeigu jo duktė turinti 
teisę mokyt vaikus, argi ne vis 
lygu, kaip mokinami vaikai sėdės, 
surietę kojas, kaip turkai, ar to
toriai, ar sėdės ant suolų.; .

Iš pusės santikių su musų len
kais toji byla įdomi tuo, kad len
kas didžbajoris su savo dukterimi 
atvirai, prisipažįsta mokine lietu
viškai, sakydami lyg su kokiuo pa
sigėrėjimu, kad išpildė savo prie
dermę — gerą darbą padarė.

Tame prisipažinime, taip man 
išrodė, neikiek nebuvo noro snlna- 
žinti savo kaltės, žinant, kad mu
sų globėjai kartais Lietuvoje į 
lietuvių

net tini versite- 
kadetų korpu- 
esą tik bajo- 
tos visos mo- 

Be

IS LIETUVOS

Fato, kad caro teisingumui nega- 
įna tikėti, šiądien juk Maskoli- 
|j visi nemaskoliai teip jau pri
kausto, kaip prispausti buvo len
ki jų sukilimą suvaldžius. Caras 
Ksinosi, kad lenkus reikėjo už su- 
liinią nubausti. Bet Maskolijoj 
rispausti ne tik tie, kurie prieš 
Iro valdžią pasikėlė, ne mažiau 
■spausti ir tie, kurie niekada ne- 
Lsikėlė. Prispausti rpsinai, pri
laukti totoriai, prispausti KaUka- I gruzinai, dar labiau negu len- 
|i prispausti ir lietuviai. Už ką
■ tie prispąusti ? Gal todėl, kad 
Lilimų nedarė. Šiądien visi ne 
■skoiiai jau gerai mato ir su
sinta, kad jeigu už sukilimus ea-
■ valdžia baudžia čielas tautas,
■ dar mažiatr ^gailisi tų. kurie 
■cada nepasikėlė, - Šiądien ; visi 
■maskoliai supranta, kad vienai-
■ nemaskolių išganymas, vienai- 

būdas sumaiinti prispaudimą,
^■prispaustiems laikytiesi vie- 

ir laikytiesi su ta maskolių 
. kuri nepritaria ne

IŠ VILNIAUS.
Šiomis dienomis žinelė 

sirodė lenkų ir rusų 
raščiuose. Rašoma taip:

pa- 
dien-

pa
staraisiais laikais “tikrųjų rusų” 
sąjunga Lietuvoje ir Suvalkų gub. 
pradėjo sekti lietuvių judėjimą ir 
jų santykius su ' rusais. Anot tų 
“donošų", lietuvių darbai pirmiau 
buvo kreipiami prieš lenkus, da
bar pradeda krypti kiton pusėn, 
prieš rusus. Lietuviai kovoja prieš 
apgyvendinimą rusų Suvalkų .ir 
Kauno gub., taip-pat prieš rusų 
kalbą; savo susirinkimuose gie
da tautos hymną “Lietuva, tėvyne 
musų” ir tt^. Dėl tų “donosų" tam 
tikri vyresnieji gavo įsakymą vėl 
pradėti prižiūrėti lietuvių apšvieti
mo draugijų darbą”. :

Naujojoji miesto durnoj yra: 
56 lenkai, 9 rusai, 7 žytjai, 3 lie
tuviai, 1 vokietys ir 1 karaimas.

(“Lietuvos Žinias").

Vilniun atvyko vidaus reikalų 
ministerijos narys Sorokinas dary
ti revizijos žemiečių sargybos Vil
niaus gubernijoje. Pirmiausia nu
vyko jisai Švenčioflių pav.

IS ŠVENČIONIŲ.
Spalių 9 d. š. m. Vilniaus Pav. 

Teismas Švenčionyse nagrinėjo de
vynias bylas. Eilėje tų bylų ke- 

, turios buvo kunigų už prasižen
gimus prieš manifestą apie tikėji
mo liuosybę. Kun. Pleskačevskis, 
Kabilniko kleb., nubaustas 25 rub. 
ir ant trijų mėnesių astatytas nuo 
vietos. Kun. Adolf. Mačulskis, 
Voislomio kleb., liko pripažintas 
užsipelniusiu tokios-pat bausmės, 
bet, kadangi jau už tą patį neseniai 
buvo baustas, liko pripažintas tik
tai kaltu, o nuo bausmės paliuo- 
suotas. Kun. Bol. Mačulskis ir 
J. Rovinskis, kuriuodu gynė pris. 
adv. pagelb. Janulaitis, liko ištei
sinti.

Kunigų bylose nieko įdomaus 
nebuvo. Skundėjai buvo šventikai, 
kaip matyt, visi iš “tikrųjų".

Prokuroras stengėsi išrodyt, kad 
nepilnamečių pravoslavų buvo 
klausoma išpažinties ir duodama 
jiems komunija “zaviedomo", t. 
y. žinant, kad jie nepilnamečiai ir 
pravoslavai. Apskųstieji išrodinė- 
jo, kad to galėjo, nebūti ir nebuvo. 
Vienas tose bylose vertas paminė
jimo faktas, kad kartu su kun. 
Ad. Mačulskiu buvo šventiko pa
trauktas teisman valstietis Cebatar. 
Minėtasis buk tai davęs "podpis- 
ką" dar prieš manifestą, vesdamas 
pačią stačiatikę, kad vaikus auklė- 
siąs stačiatikystėje, o paskui, vedęs 
antrą pačią, mirus pirmajai, ka
talikę, jau po manifesto, įrašęs vai
kus į katalikų bažnyčią. Cebata- 
ris aiškino, kad ant tos "podpiskos" 
pasirašęs jo švogeris, riors jisai 
pats mokąs rašyti; dienok teismas 
nubaudė jį dviem sanvaitėm tvir- 
tapilėn.

įdomiausia gi iš visų dienos by
lų buvo byla panelės Marijos Bort- 
kevičiutės, -dukters Edmundo Bort- 
kevičiaus, savininko Kozičių dvaro, 
Švenčionių pav., Palūšės parap., 
už mokinimą vaikų lietuvių kal
bos ir religijos.

Apkaltintąją gynė pats tėvas p. 
E. Bortkevičius. Pradžioje savo 
gražios ir rimtos prakaltos p. 
Bortkevičius pabrėžė, Mąd stojąs 
gint apkaltintąją ne specijalistas- 
advokalas bet paprastas liudyto
jas tų . visokių nenormališkumų 
musų politiškame gyvenime; stojąs 
tėvas nekaltos dukteries, '^lietis 
to nelaimingo kampelio.— musų 
krašto, kur uš naudojimas duoto
mis malonėmis-manifeste teisiama 
ir baudžiama.

Žodžiai tie buvo ištarti su mažu 
balso drebėjimu. Nebuvo tai te
atrališkas šauksmas. Aiškiai ma- 
Jyt buvo, kad sako tai žmogus, gi
liai prityręs ir atjaučiąs'padėjimą 
krašto, visus nenuoseklumus musų 
gyvenimo. Regėt buvo, kad kal
ba žmogus, kuris jaučia, kad gina 
tiesą ir principą, t y. nebijo asme- 
niškai nukentėti, bet nori išrodyti, 
kaip dažna*i gali atsitikti, kad vie-

mokyklą žiuri n/inkšeiau.
J. Bglis.

(“V-tis”).

Iš KAUNO. » .
Kauno gubernatorius gavo iš 

nišų konsulio Chicagoje vekselį 
356 rub. 91 kap. kad perdavus 
juos Priaščiunų kaimo, Raguvbs 
valsč.-, Ukm. pav. ūkininkams — 
Onai, Liudvikai ir Simui Blaz- 
džiams. šituos pinigus paliko 
jiems miręs Amerikoje Jų giminie
tis Jčnas Dalodinas.

IŠ ROKIŠKIO, 
Ežerėnų pav.

Rugsėjo 22 d. už 25 viorstų nuo 
Rokiškio Krapiškių sod. 16 pietų 
merginai nutraukė kuliamoji ma
šina kojos du pirštu ir nuo pusės 
letenos atplėšė odą su mėsa, šauk
tasi pageltos pas felčerį Džugelį 
(Aleksandravėlėje), bet tas visai 
atsisakė. Paskui buvo kreiptasi 
pas antrą felčerį, Vaškelį, kuris 
tuojau ir pribuvo, bet neturėjo 
tam tikrų įrankių ir negalėjo viską 
kąip reikiant padaryti, tai tfikį 
apiplovė žaizdą, padarė tuomlaiki- 
nį perrišimą ir liepė urnai vežti pas 
daktarą. Atvažiavęs •"‘žmogelis į 
Rokiškį, pamatė iškabą “Rakišskaja 
selskaja tolnica” ir priėjęs, drąsiai 
beldžia į duris. Tarnaitė, darže 
stovėdama, atsišaukė: “Ligonbutis 
užrakintas, o daktaras dabar po 
pietų miega, už pusės valandos at
sikels — laukit”. Ligonis gi ve
žime ant šalčio vaitoja, nuo krau
jo viskas- šlapia. Per pusę valan
dos tarnaitė pranešė daktarienei 
apie ligonę. Budina daktarą. Pra
ėjo daug laiko, kol daktaras atsi
kėlė, išėjo ant kiemo. Pribėgęs 
žmogelis pabučiavo daktarui ranką 
ir apsakė savo nelaimę. — “Dabar 
į ligonbutį nepriimame, nes laukia
me choleros”. — “Tai meldžiu po
no daktaru nors pažiūrėti, aprišti", 
prašo žmogelis. — Ką padės jei 
aš pažiūrėsiu —. atsako daktaras. 
Žmogelis vėl klausia, ką daryti,— 
daktaras liepia “namo važiuoti" 
Žmogelis vėl pabučiuoja daktarui 
į ranką ir vežasi neapžiurėtą li
gonį namo. Namie kelias dienas 
gydė felčeris, bet pasirodė, kad ne
galima, nes kyšojo kaulai ir reikė
jo išimti. Vos tiktai 2 dieną spa
lių dasigavo Ežerynuose (už 28 
viorstų) į miesto ligonbutį.

baskui sužinojau, kad minėtas 
žmogelis atvažiavęs į Rokiškį klau
sinėjo, “kame yra grovienės Pržcz- 
dzeckienės ligonbutis". Mat aplin
kiniai žmonės nesupranta, kad jų 
pačių pinigais užlaikomas ligonbu
tis ir prie ligonbučio daktaras,, ir 
kadangi ten veltui gydo, tai sako, 
kad “grafienė iš malonės įsteigė 
ligonbutį". Sužinojęs žmogelis, 
kad ligonbutis ir daktaras užlaiko 
mi žmonių pinigais, norėjo dakta
ru apskųsti. Patsai nemokėdamas 
rašyti nuėjo pas advokatą, kad pa
rašytų skundą, bet advokatas atsi
sakė. .

Kur valstiečiams gauti teisybė?
J. Skribliukas.

kę, o kiti neėmė nei paskirtų do
vanų.
nių?

Ar tai nekvailumas žmo- 
.S. Pietjtis.

. (“Žemė”). '* „

Iš TAUJĖNŲ, 
Ukmergės pav.

Spalių 10 d. Trakų sodžiuje, 
divėjuose kiemuose buvo pavogę 
arklį ir drapanas. Da nežinoda
mas apie vagystę, urėdninkas su
sitiko ant kelio bernaitį, kuris už
klaustas neaiškius davė atsakymus 
ir buvo suimtas. Paskiaus pasisa
kė esąs iš Ukmergės Miseviče. 
Apvogtiemsiems prašant, išdavė 
visus savo sėbrus ir pasakė, kur 
padėti daiktai. Arklys ir daiktai 
atrasta. Suimti penki, tame skait- 
liuje, kaip sako, žinomas vagių 
vadas iš Ukmergės — S. Vagius 
užkvietęs Mikaliunas iš Trakų. 
Žmonės žada nutarti išsiųsti jį iš 
savo tarpo. Bobų ponaitis.

(“V-tis”).

IŠ RAMYGALOS, 
Panevėžio pav.

Akciznikai taip prigązdino žyde
lius, kad nebežinojo, kur bedingti 
su degtine. Į vieno ūkininko klo-. 
jimą įkišo dvi skrynias pilnų bu
telių, kitam prikišo šiaudus tuš
čių butelių. Trečio ūkininko sū
nūs met išsigando. Nuėjo jis ku
lių parnešti; išvydęs iš kulių ky
šančias raudonas “galvikės”, par
lėkė, kaip akis išdegęs namo. Su
grįžęs su tėvu, rado prikišta pilnų 
butelių daugiau, kaip puskapį. 
Tai butą — alininko. Zuikis. .

VEIVERIŲ SEMINARIJA.
Galų gale Veiverių mokytojų 

seminarija susilaukė lietuvių kal
bos mokytojo. Ta vieta teko p. 
Ant. Matulevičiui. Jis yra išėjęs 
tą pačią Veiverių seminariją. Pas
kutiniais metais buvo jis Veive
riuose liaudies mokyklos mokytoju 
ir drauge per du paskutiniu metu 
mokino seminarijoje lietuviškai 
kiekviename kurse po vieną valan
dą per sanvaitę be jokio užmokes- 
nio.

Teises tai kalbai išguldinėti jis 
gavo Marijampolėje, išlaikęs kvo
timą prie tam tyčia paskirtos ko
misijos.

Kiek bus dabar užvesta lekcijų 
ir ar visiems priverstinai — iki 
šiol nėra žinios. T. B.

r (“V-tis”).

IŠ ŽAGARĖS, 
Šiaulių pav.

iš pypkės, ar iš kuliamosAr
mašinos 3 d. spalių sudegė du so
džiai: Kmisių sodžiaus iš ii ūki
ninkų sudegė 5 ir keletas mažaže
mių grintelninkų; Toliočių sodžiaus 
iš 6 ūkininkų sudegė 3 ir vienas 
mažažemis. — Kur tik kuliama, 
ten alus ir degtinė sriautais teka; 
ten visi girti, pabalusiomis akimis, 
labiau mašinistai, bet lygiai ir kiti 
talkininkai. Visi pypkes ir papi
rosus be kokios drausmės' ruko. 
Užtat kas rudenį nevienas palieka 
be rankos, be kojos; kits gi ir vi
są savo mantą su durnais paleidžia.

bar

IŠ PASVALIO, į 
Panevėžio pav.

Čia iš kasžinkur atvažiavo 
tininkas, kuris buk tai aut rankų
žmogui nuspėjąs, kas buvo ir kas 
bus. Ir dar neprastas, nes ir* ap
skelbimus išlipino ant visų kerčių, 
kad tik daugiau lengvatikių pri
traukti. Tai mat ko nėra ant svie
to ir dabar.

Jis turbut važinės ir po kitus 
miestelius, tai patarčiau neiti Ir 
netikėti į jo burtus. /Įmurdė;

Iš KĖDAINIŲ, • 
” Kauno gub.

Spalių 1 d. Kauno Ūkio Draugi
ja (dvarininkai) surengė čia ar
klių ir galvijų parodą. Parodoje 
turėjo teisę dalyvauti tik valstie
čiai ir abdnai Kauno pavieto ma- 
žęsr.iųjų ūkių savininkai. Atiden
giant parodą gr. Zabiela (parodos 
komiteto pirmsėdis) susirinkusiems 
lenkiškai pasakė* apie tai, dėlko ši
ta paroda įsteigta. Paroda įsteig
ta tam, kad paskatinti valstiečius 
įsiveisti geresnės veislės žirklių ir 
galvijų. Geri arkliai ir galvijai 
labai padidina ūkio vertę. Kauno 
Ūkio Draugija ypač pataria įsivei
sti geros veislės tvirtų ir diktų ar
klių, vadinamų “ardenais” ir pie
ningų karvių — olenderių, Švicu. 
Paskui maždaug tą patį atkartojo 
lietuviškai kun. Mockus. Už ge
rai užlaikomus ir geros veislės ar
klius ir galvijus buvo dalinamos 
dovanos: pinigais, plūgais, ver
šiais, nieitėliukais (geros veislės). 
Nors ūkio paroda tik pirmutinė 
Kėdainiuose bet kaimas nesišalino 
nuo parodos. Valstiečių buvo iš
statyta kokia 60—70 arklių ir maž
daug tiek-pat galvijų. Daugumas 
išstatytų gyvulių gerai užlaikoma 
ir geros veislės. J.

(“Žemė”)’.

IŠ MINTAUJOS, 
Kuršo gub.

Spalių mėn. 10 d. salėje Rusų 
Draugijos susirinkimo “Kružok”, 
buvo lietuvių vakaras, surengtas 
vietinės Lietuvių Pašelpos draugi
jos neturtingų mokinių naudai.

Buvo vaidinta dvi komediji: 
“Musų Gerasis” — Žemaitės ir 
“Pagavo” — Žemkalnio. Beto, 
choras p. L. Vasauskio išpat pra
džios padainavo hymną, o po vi
sam — “Lietuvą”, “Saulelė tek". 
“Bernelio džiaugsmą”, “Atsisvei
kinimą" ir “Karišką dainą". Ant- 
galo mandolinų-balalaikų orchestra 
dailiai pagriežė keletą gabalėlių. 
Užsibaigė vakaras' šokiais, konfetti 
ir Amūro krasa. Vaidino neblo
gai. Silpniau pasirodė choras. 
Nors per paskutinį mėginimą gerai 
jau dainavo, vienok ant scenos ne
pasisekė. Bet visi panašus šiurkš
tumai buvo sulyginti orchestros.

Materijališkai vakaras pasisekė. 
Atskaitant visas išlaidas, o jų buvo 
nemaža, liko gryno pelno 162 rub.

kap.3*
Vt. Ptr. ri JI. 

(“V-tis”).
Gdr.

Iš DUSĖTŲ, 
Ežerėnų pavieto. - k

Spalių 6 d. rado pasikorusį i klo
jime Pimpių sįodž. ūkininką Allks. 
Makare ką. Priežasėia, kaip gir
dėtis, buvo dalybos: gavęs bloges
nį žemės šmotą, o čia vėl tr|otos 
keltis — taip žmogus susiruptno, 
kad gavo proto pamišimą ir pasi
darė sau galą.

šventosios Pužds.
("L. U.”).

Iš SUVALKŲ.
Lapkričio 5 d. Varsa vos Teismo 

Rūmai teis: Jurgį ir Antaną Bal- k, 
usius (pagal 102 str.), Ant. Ru
joti (2 d. 132 ir 2 d. 134 str.).

Lapkričio 6 ir 7 d. bus: Juozo 
plėšiaus, Ad. Blaževičiaus, Liud. 
Matulaičio, Ign. Žaledonio, Juoza
po Klimavičiaus (pagal 1 dalį 103, 
1634 ir 1459 str.); 2) VI. Jaš- 
čolto, Kaz. Gumickio, Br. Toma- 
ševskio ir kt. pagal 102 str.

Lapkričio 22 d. apskričio teis-, 
mas teis 23 žmonės už išliuosavi- 
mą iš Suvalkų ligonbučio V. Mic
kevičiaus ir kiL

Senatas išaiškino, kad už slap
tą mokinimą Lenkų Karalystėje 
(taigi ir Suvalkų gub.) gali bausti 
tik teismas, niekuomet admini- 
stratyviškai. Bausmė už slaptą mo
kinimą kaime — 3 rub., miestuose 
— 5 rub-

(“Lietuvos Žinios”). * j

Lietuvos totoriai, apgyvendinti 
čia dar Vytauto laikais, kurių 
esama j 15 tūkstančių, pradėjo ru- 
pinties, kad busimose žemiečių 
įstaigose juos skaitytų rusų kilmės 
žmonėmis.

Tam tikrai komisijai nutarus, 
spalių 8 d. paleisti ,prieš pasibai-, 
giant bausmei, šie kaliniai: Myko
las Pleskevičius, Antanas Rimkus, 
Mykolas Šukietis, Petras Kondrac- 
kis, Jonas Beliunas, Jonas Guže- 
skis ir trįs rusiškomis pravardėmis 
vyrai.

inuo rugsėjo 6 d. iki spauų 10 
d. Suvalkų gub. cholera susirgo 10 
žmonių, mirė 4.

IŠ PLOKŠČIŲ, 
Naumiesčio pav.

• Rugsėjo 19- d. susirinko čionai 
musų valstiečiai. Susirinkusiejie 
pirmiausia pareikalavo ir vienbal
siai nutarė, kad nedėldieniais ir 
šventadieniais vietinė traktiernė 
butų uždaryta. Ir gerai padare, 
nes daugumas, ypač jaunimas, po 
pamaldų iš bažnyčios eidavo tenai 
garbinti girtuoklystės dievaičio 
Bachaus, aikvodami sunkiai uždirb
tą skatiką.

Tikimės neužilgo jau sulaukti ir 
valdžios užtvirtinimo.

Taigi, garbė jums už tai, plokš- 
tiečiai, kad pradedat susiprasti ir 
boikotuoti didžiausį savo priešą. . 
Liaukitės tik visi gėrę, o bematant 
atjausite pirmyneigą, bet skatiko 
užtatai dabar nesigailėkite skaity
mui laikraščių ir naudingų knygų.

Bijumis.
(“šaltini*”).

Iš SEINŲ.
Miesto trijų kliasų mokykloje 

yra 10 mokinių iš Kauno gub. Be
veik visi jie gerai mokosi ir pa
doriai elgiasi. Beveik visi netur
tingų tėvų vaikai. Kai-kuriems • į
labai sunku užmokėti į mokyklą 
10 rub. įrašų. Jų naudai rugsėjo 
4 d. buvo “Žiburio” .šeimyniškas 
vakaras. Gryno pelno iš to vaka
ro liko 10 rub. Tie pinigai ligi 
šioliai dar buvo neišdalyti. Dabar 
jau paaiškėjo, kuriuos mokinius 
mokyklos taryba' paliuosavo nuo 
mokesnio. Atsižiūrint į tai, tie 
10 rub. tapo padalyti tarp netur- 
t i ogiausiųjų mokinių: trečios klia- 
sos mokinys Jurgis Černius nuo 
Rokiškio gavo 5 rub., tos pačios 
kliasos Vaclovas Petravičius nuo 
Dūkštų 3 rub. ir pirmos kliasos 
mokinys Romualdas Dapkus nuo 
Rokiškio — 2 rub. — Ketinama 
ir ateinantį pusmetį surinkti pini
gų užmokėjimui už kauniečių-mo- 
kinių mokslą.

(“Šaltinis”).

IŠ PUNSKO, 
Suvalkų pav.

Spalių 15 d, čionykštė “Žiburio** 
draugija apvaikščiojo savo šventę. 
Pusėj dešimtos rytą papuoštoj vai
nikais bažnyčioj .atlaikyta iškilmin
gai šv. Mišios. Po Mišių draugi
jos pirmininkas kun. Simonaitis 
prakalbėjo į susirinkusius, aiškio- . 
damas jiems apsišvietimo naudą ir 
ragino visus prie knygų ir laikraš
čių skaitymo. --Po prakalbai nariai 
susirinko “Žiburio” salėn, kur pir
miausia draugijos sekretorius, p. 
Jokubauskas, davė atskaitą apie 
draugijos stovį J nuo-pat-pradžių . . į-

IŠ TELŠIŲ.
13 d. buvo atidarymas 
gimnazijos. Dešimtoje 

valandoje ryto buvo atlaikytos šv. 
Mišios mokiniams. Po Mišių kun. 
Vaitkus turėjo prakalbą, kurioje 
išdėstė pradžią. Lietuvos apšvieti
mo ir tolesnį jo bėgį; paskui pa
dykavęs pp. įrengėjams užtikrino, 
jog Christus jų ir jų darbą negal 
nelaiminti. Prakalbą užbaigė šiais 
žodžiais: “Tą mokslo darbą turi
me pradėti nuo šv. Kryžiaus žen
klo, tamsybių pergalėtojo”.

Memoairria.
(“V-tis”),

Spalių
vietinės

, IŠ UKRINŲ, 
Telšių pavieto.

Rugsėjo 28 d. buvb ūkio 
da. Už gerai išaugintus gyvulius 
buvo dalinamos dovanos pinigais 
ir kitais daiktais. Per parodą žmo
nės ėmė plepėti, jog parodos stei
giamos dėl to, kad vyriausybė nori 
sužinoti ar ūkininkai turi gerų gy
vulių, ir ar galės jau padidinti mo
kesčius. Kiti įbauginti Ir išvažia-

jos nesulau? \
H

paro-



jos gyvavimo; nurodė, ką ji yra 
nuveikus, būtent: įsteigė knygyną, 
tvakarinjus suaugusiems kursus, 
teatrą, vartotojų draugiją “Dzū
kas” ir uždarė šventadieniais ali
nes. Be to priminė pirmininko di
džiausią nuopelną tos draugijos 
naudai, L y. statymą draugijai na
mų beveik savomis lėšomis. Pas
kui kalbėjo pakviestas iš Seinų 
kun. red. Staugaitis. Jis, ilgoj sa
vo kalboj išdėstęs žmonėms 

4 užsienio draugijas, kvietė 
kuoskaitlingiausiai prisidėti

* “Žiburio”; patarė sutverti ir 
ratelį. Jo prakalba žmonėms

Lankydamas Faščovkos bažnyčią 
patsai pasakė pamokslą baltarusiš
kai, antrą pamokslą . baltarusiškai 
pasakyti paliepė savo kapelionui.

Tai man ganytojas, tai man ly
gus visą piemuo I Kun. Gralis.

apie 
juos 
prie 
ūkio 
labai 

^patiko. Kun. džekonas, padėkavo- 
. jęs svečiui už jo atsilankymą, pra

nešė žiburimnkams, kad jie nusto
ja savo veiklaus darbininko sekre
toriaus p. Jokubausko, kuris per
sikelia į kitą vietą (į Lekėčius).

Po 2 ^valandų susirinkimas išsi
skirstė. Prisirašė 14 naujų narių, 

■ dabar iš viso yra 101 narys.
Spalių 17 d./čionai įkurta blai

vininkų draugija. Prisirašė apie 
100 narių. Punskietis.

(“šaltinis”).
IŠ VILKAVIŠKIO.

Rugpiučio 22 d. vakare atsi
bastė pas mus iš Vilkaviškio žan
darų viršininkas su dviem žanda
rais ir padarė kratą pas viettaį 
vargonininką p. Urbaitį. Jieškojo 
socijališkų raštų, ypač išeinančio 
Amerikoje laikraščio “Kova”. Iš
vertė visus kampus, tačiau nieko 
nerado. Spėjama, jog buvo keno 
įskųsta.

Tą pačią dieną padarė taip gi 
kratą ir pas ūkininką Januške
vičių, j ieškodami tų pačių raStų, 
be<. • *'u nieko nelaimėjo. **'* *.

Bijūnas. 
(“šaltinis”).

9

TEISĖJAI. * *
Už 1905 metus yra daug ^žmo

nių nukentėjusių. Tai buvo su
mišimo metai. Nei rimčiausi žmo
nės nežinojo ką daryti, už ko stver
tis. , Lietuvių daug nubausta už 
įvairias valsčių sueigas, už nuta
rimus ir už kitus tuo metu gali
mus, o vėliau nubaustus, daiktus. 
Lenkams taip-pat tais metais kliu
vo. Net dabar dar nagrinėjama 
viena jų byla. Kaltinama apie 40 
gminų teisėjų ir lovininkų \iž tai, 
kad jie savo valia įvedę Plocko" 
gminų teismuose lenkų kalbą. 
Apygardos 
nutaręs tik 
iškalbėj imą. 
lauja, kad 
tarnystės arba pasodinti tvirtovėm 
Spalių 22 d. Varšavos teismo rū
muose nagrinėta išnaujo ją byla, 
prokurorui apskundus. . Gina juos 
keli geriausiejie lenkų advokatai, 
tarp kitų ir Tadas Vrublevskis iš 
Vilniaus. • ;

Teisznas, peržiūrėjęs bylą, nutei
sė vieną teisėją ir 23 lovininkus 4 
mėnesiams kalėjiman' uždaryti, o 
kitus teisėjus ir lovininkus praša
linti nuo vietų. -

t (“šaltinis”). Z

MOKSLEIVIŲ LAIKRAŠČIO
. SUMANYMAS*

Kodėl laikraštis pavestas mok
sleivijos reikalams reikalingas ir 
koks jis privalo būt nekartosime. 
Paduodame čia tik praktiškinį su
manymą, kaip laikraščio — Lietu
vos moksleivijos žadinto jo-vadovo 
— idėja realizuoti. Tikimės jog 

musų moksleivių organiza- 
teiksis šį sumanymą apsvar- 
savo nuomuonę tarti 

duoti.

visos 
ei jos 
styti, ir at-

I. mok- 
mok-

teismas Plocke buvo 
visiems jiems padaryti 

Bet prokuroras reika- 
jie butą prašalinti iš

Iš MINSKO.
Valdžia uždarė neseniai lenkiš

kąją Minsko švietimo dragiją 
“Oswiata” su visais skyriais Pins
ko, Mozyriaus, Naujapilio, Rako- 
vo ir Uzdos. “Oswiata”, anot val
džios, užsiėmusi lenkinimu gudą, 
todėiei ir uždaryta.

(“R. Garsas”).

IŠ BABINAVICIŲ, 
Mogilevo gub.

Pusė šitos parapijos — lietu
viai. Spalių 5 d. aplankė ją Mo
gilevo (Peterburgo) pavyskupis 
J. M. Danisevičius. Ant vartų, 
tam tyčia pastatytų, buvo parašy
ta lenkiškai “Witajo ant di
džiųjų bažnyčios durų lietuviš
kai — “Sveikas!” Vyskupą suti- 
ko ir bažnyčion įlydėjo, giedodami 
lietuviškai “Dieve gerybių”. Ku
nigų buvo 7; trįs jų — lietuviai. 
Lietuviai kunigai darbo turėjo 
daug daugiau už kitataučius, nes 

• išpažintin lietuvių surinko kele
tas šimtų. Prisiėjo darbuoties iki 
ii vai. nakties. Tikra Lietuva!

Antrą dieną rytą lietuviai pa
giedojo Valandas, Rąžančių ir iš- 

* klausė lietuviuko pamokslo. Prieš 
sumą, kurią laikė patsai vyskupas, 
suskambėjo žinoma giesmė, taip 
sugraudinanti kiekvieną lietuvį, 
apsigyvenusį toli nuo tėvynės: 
“Pulkim ant kelių”. Ir per sumą 
giedojo lietuviškai: “šventas”, 
“Tegul bus pagarbintas’’. .

Malonu pranešti, kad nei prieš 
lietuvišką parašą, nei prieš lietu
vių giesmes niekas nieko neturė
jo; jokios tautiškos neapykantos 
nebuvo.

' J. M. vyskupas Denisevičius pa
sirodė prilaukus netiktai mums, 
lietuviams, bet ir baltarusiams.

Laikraščio turinys: 1) 
. šleivi jos lavinimos budai, 2) 

sleivių šelpimas, 3) moksleivijos 
dalyvavimas įvairiose visuomeninio 
darbo šakose, 4) moksleivių kuo
pelių istorija, 5) moksleivių gyve
nimas (būvio vaizdeliai dailioj for
moj — feljetonų-feljetonėlių pavi
dale)), 6) korespondencijos, 7) 
moksleivių gyvenimas kitur, 8) 
biblijografija ir 9) informacijų 
skyrius.

II. Laikraščio vardas — “Mok
sleivis”.

III. Laikraščio redagavimas: 
1) laikraštis redaguojamas pačios 
moksleivijos, 2) redagavimas atlie
kamas vienos kokios moksleivių 
draugijos, 3) Draugija sudaro tam

‘tikrą kuopelę, kurioji ir veda laik- 
I aštį, 4) kiekvienus metus ji duo- 
Ida visos Lietuvos moksleivijos at
stovams kuo-smulkiausią apyskai
tą (apyskaiton įeina nurodymas ne
tilpusią straipsnių, jų turinio ir 
priežasčių dėlei kurių netilpo), 5) 

Į toksai metinis moksleivijos atsto
vų susirinkimas: a) išklauso apy
skaitos, b) apsvarsto tolymesnį 
laikraščio būvį taip iš principalinės, 
taip ir iš praktiškos pusės, c) pave- 
da kokiai nors vienai moksleivių 
draugijai laikraščio /vedimą ?

IV. Laikraščio organizavimas: 
ji) laikraštis galimas tik kaipo prie- 
Idas prie kokio kito laikraščio nes 
tokiu budu: a) nereikalingas yra 

j tam tikras leidimas; b) visa tech- 
Inikinė leidimo pusė krinta ant to 
laikraščio, prie kurio jis išeina kai
po predas; ir c) leidimas kainuo
ja pigiau (atpuola tokios išlaidos, 
kaip lankstymas, ekspedicija....) ; 
2) laikraštis išeina kaipo priedas 
prie “Lietuvos Ūkininko”; 3) 
raštis išeina kas mėnuo, 4) 
rastis siunčiamas “Lietuvos 
ninko” ėmėjams ir atskiromis 

į vėlėmis kiekvienai moksleivių drau
gijai, prie leidimo prisidėjusiai su
lyg jos sąnarių skaitliaus.

V. Laikraščio lėšos: 1) laik
raštis leidžiamas pačių moksleivių 
lėšomis, 2) kiekviena moksleivių 
draugija (ar kuopelė) kiekvieną 
mėnesį šelpia laikraštį pinigais, 
3) kiekviena draugija (ar kuope
lė) šelpia laikraštį tokia suma, ko
kia galėtą susidaryti iš įnašų visų 
draugijos narių po 10 kap. į mė- 

Inesį nuo kiekvieno, 4) draugija 
I (ar kuopelė) tai atlikusi gauna 
laikraštį dykai sulyg narių skait
liaus tokiu budu mėnesinis mokes
nis atstoja prenumeratą, 5) laik
raštis šelpiamas ir aukomis.

VI. Su laikraščiu susižinojimas’: 
1) atskiros jau esamos draugijos 

į ir kuopelės susineša su laikraščio 
redakcija per tam tikrą atstovą, 
2) tokiai atstovas susižino su laik
raščio redakcija visuose praktikos 
reikaluose, 3) kiekviena draugija 
(ar kuopelė) turi savo nuolatinį 
korespondentą, kuris šelpia laik- 
raštjžiniomis, 4) kur kuopelės nė
ra, patariama ją suOiganizuoti.

VII. Labai geistina, kad pir
mas laikraščio numeris pasirodytą 

{sausio mėnesį 1910 metų.

laik- 
laik- 
Uki- 
kru-

Draugija teiksis, šį klausimą ap
svarstę, atsakyti mums ne vėliau 
lapkričio 20 dienos ant šių klau
simų:

1) Ar pripažįsta laikraščio rei
kalingumą, jei ne,, tai kodėl?

2) Ar sutinka sir mintimi, kad 
laikraštis privalo būt bepartij inis, 
vientik išreiškėju viso moksleivi
jos minties įvairumo?

3) Ar sutinka su manomuoju 
laikraščio turiniu?

4) Ar sutinka su laikraščio pa- 
vadinimtf ?

5) Ar sutinka leisti kaipo “Lie
tuvos Ūkininko”, ar “Lietuvos Ži
nią” priedą?

6) Ar sutinka su nurodytu re
dagavimo principu?

7) '.Kam paveda redagavimą iki 
artimiausiam atstovą susirinkimui ?

8) Ar sutinka su nurodytu lėšų 
išgavimo principu ?

9) Kiek draugija (ar kuopelė) 
turi narių ir kiek galės siųsti kiek
vieną mėnesį pinigų?

10) Kam paveda su laikraščiu 
susižinojimą, kas bus korespon
dentu ir jų adresai?

11) Ar yra spėkos norinčių ra
šyti, jei yra tai kokiam laikraščio 
skyriuj dalyvaus? (jų pavardės ir 
adresai).

12) Kada mano pradėti leidi
mą? <

. Atsakymus gavę, juos sugrupuo
si m. sulyg didumos išsireiškusiųjų, 
išrišūn ir tiems, kuriems redagavi
mas bus pavestas, įduosim.

♦ \ ♦

Žodis tartai Mintis jau pla
čiai pasklydo ir gyvai užinteresa- 
vo musų visuomenę. Jaunuomenė 
nekantriai laukia* išrišimo.

Saugokimės, kad nebūtų.tai tuš
čias šūvis. ’ -
Maskvos Lietuvių Studentų Dr-ja.

Atsakymus siųsti tokiu adresu f 
Maskva, Bolšaja Gruzinskaja Vjo- 
roje studenčeskpje obščczitije, Sta
siui SUingiui.

(“Lietuvos Žinios”).

IŠ

Ir taip tam žmogui negalė- 
įsiulyti dovanai trąšą. Do- 
sėja mažai; lubinas jau ke- 
metų kaip jiems žinomas, bet

ninkbi dMto, kad kas tik gali, 
traukia į‘Ameriką ir todėl jų ma
žai yra. thrarų mažai mačiau, kur 
smiltynaikur geresni laukai, te
nai ’ir dvžrų yra. • Kaip tenai vi
sur1 apmokami darbiningai, Bega
liu pasakyti. Sustojau Žaslių par. 
Ščukiškių1'dvare; tenai taip moka
ma ^darbitiinkųį: 25 rub. pinigais, 
40 'įiudų 'rugių, 6 pūdai žirnių, 9 
pudus mfežių, avižų 7 pūdys, drus
kos 6 gbrčius, linų 3 gorčius, 1 
karvę laiko, avių nelaiko, sodina 
bulvių 144 gorčius. Antrininkų 
nėra, mainosi vietomis per šv. Jur
gį. — Visų mokesčių, kaip man 
sakė Rddtnės valsčiaus raštinėje, 
27 deš. ūkininkas moka 17 rub.

— Beveik kiekviename Vilniaus 
gubernijos sodžiuje gyvena žydas 
su savo šeimyna. Žydeliai tenai nei 
aria, nei sėja, o gardžią duoną val
go. ’ Kaip man pasakojo, žydelius 
maitina moterįs, jauni vaikinai ir 
mergino^. Prireikė moteriškei pi
nigą,' neša žydeliui rugių, ar ki
tų kokių daiktą ir pusdykiai 
parduoda. Štai’ vėl sodžiuose ka- 
leduškos, ar vakaruškos; merginos 
atsineša sūrių, vaikinai alaus ir 
degtinės, todėl reikia tamsoje pa
sislėpus nuo tėvų nešties pas žy
dą maišelis rugių. — Žydai, so
džiuje apsigyvenę, tvirkina žmo
nes, vaikus mokina vogti. Ne ge
riau jie elgiasi su lietuviais ir 
miestuose. • Tenai viską parduoda 
ant svarų. Žydai sveria prekes 
pasagomis. Jeigu pas mus Su v. 
gub., esant geresnėms vogoms, žy
dai dany dideles suktybes, tai te
nai, kaip man pasakojo, dažnai 
pasitaiko kad pusantro pūdo par
duoda už pūdą. — Ar daug Vil
niaus gub. yra krikščionių sankro- 
vininkų, negaliu pasakyti, nes ne
teko man būti didesniuose mieste
liuose.’ Nočioje radau vartotojų 
draugiją: Tiesa, tai dar mažas 
diegelis, bet ir galiūnai ąžuolai bu- 
va;mažais diegeliais. — Be preky
bos žydės dar miesteliuose užsi- 
inją drabužių siuvimu. Kai-kur 
jau atsiranda ir katalikės siuvėjos, 
bet dari tosios neturi gerų ir mo
kesčių siuvėjų garbės.

J. Daubarą/.
(“Šaltinis”).

L

Iš AMERIKOS.
ran- 
sun- 
kiek 
Gar-

KELIONES PO VILNIAUS 
GUBERNIJĄ.

. Žemė dirbama labai prastai; ūkis 
trilaukis, mineralini^ trąšų mažai 
vartoja, kai-kur, kaip Dubičių para
pijoje, apie jąsias ir nežino. Man 
pasakius apie trąšas ir vienam pa
siūlius jų dovanai bandymams, nu
stebo, ar tai galį josios būti nau
dingos ir įtarė mane, ar nesu ma
rijavitas, ar šiaip koksai apgavi
kas.
jau 
bilų 
lėtas
jį su baime sėja, girdi, po kiek 
metų sėjus lubiną, jau niekas pas
kui neaugs. Sėja jie: rugių, avižų, 
miežių, bulvių ir grikių. Po ru
gių, kaip man pasakojo Marijanui, 
parap., sėja grikius, o miežius, 
avižas — kur, užmėžta. Po mie
žių sėja rugius kai-kada net du 
kartu. Rugienų nearia anksti ir 
nežino, kad Ui naudinga. Geres
nių žemės dirbimo įrankių pas 
juos nematyti, kuliamųjų mašinų 
labai retai kas turi ir pagalios nuo 
kelių dešimtinių žemės lengva 
komis išsikulti. Laukus jiems 
ku gerai išdirbti, nes labai, 
man rodosi, lietuviai arčiau
dfno gub. prie tinginio -linMę. 
Pavyzdin, rugelius kuliasi lig "Ve
lykų. Tiek jie prasikulia, kiek 
reikia duonai, o paskui vėl stovi ir 
šeria peles. — Kiek vyrams tenai 
lengva, taip moterims sunku. Mo
terįs arčiau Gardino gub. pačios 
vienos nupiauja su piautuvais ru
gius, paskui miežius, avižas, rauja 
linus ir kasa bulves. Per rugia- 
piutę moterų pilni laukai su ma
žais kūdikiais: motina piau j a ru
gius, sale lopšyje guli kūdikis. 
Vyrai per rugiapiutę šienauja, žu
vauja, vaikštinėja pf sodžių su 
mažais, trumpais dalgiais, tartum 
su peiliais ir vis rodosi, kad sku
binasi. Bet žiūrėk, štai jų kele
tas išlenda iš vienos pirkios, štai 
vėl jų kokia dešimts susibėga ir 
apstoja svetimą žmogų, arba ga
no šalę moterų, plaunančių rugius, 
ant rugienos gyvulius. Moterįs it 
nejaučia savo skriaudos, josios už 
kalbintos sako, kad vyrai turį dar
bo, jiems sunku esą lenkties, o 
joms, mat, tat lengva. Rugpiutė 
tęsiasi sanvaitę ir dvi, ir nemažai 
išbįra grudų. Tenai moteris skriau
džiama turtų dalinime, apsunkini
mo darbe ir todėl į ją žiūrima, 
kaipo į darbininkę. Merginos 
jaunos teka — aštuoniolikos, de
vyniolikos metų.

Gyvuliai labai prasti. Arkliai ir 
karvės mažutės. Suvalkų gub., 
Vilkaviškio pav. arkliai ir karvės 
neįlįstų į jų tvartus. Laiko kai- 
kur ir ožkų gadinti girias, mat 
jų sūriai esą gardesnį. Važinėja 
ir aria vis vienu arkliu su lankur 
Apie Nočią, Rodinę, Eišiškius žmo
nės augina kiaulių ir jąsias par
duoda. Ūkininkai, neturėdami g®, 
rų pievų, daug lauko, mažai sė
dami dobilų, gyvendami sodžiuo
se, mažai suprazdami apie ūkio 
vedimą, ir negali prasimanyti ge
resnių gyvulių. Jie stengiasi turė
ti ne geresnių gyvulių, bet tik dau
giau jų.

Darbininkai Vita. gub. nepi-< 
gesni kaip Suv. gub.. Bernui mo
ka po 50 ir 60 rub. metams, mer
ginoms po 20, 30 rub. Už die
nos darbą per rugiapiutę vyrui 
moka 1 rub., o merginoms po 50 
ir 60 kaji Brangus tenai darbi-1

IŠSIKRAUSTO INDIJONAI.
Bosto/i, Mas s. Iš čia, į respu

bliką Nicaragua iškeliavo Sioux 
indi jonų vadovas apžiūrėti tos res
publikos rando duodamą žemę, 16- 
00 akrų, tai indijonų giminei. Jie 
pradžioj ateinančių metų nori, iš- 
siki austyti iš Jungtinių valkčių ir 
Nicaraguoj uždėti kolioniją. Tūli 
turtingi New Yorkiečiai pinigais 
remia tą sumanymą.

IŠNAIKINO BAŽNYČIĄ.*
Terre H aut r, Ind. 17 d. lap

kričio nežinomi piktadariai iš da
lies išgriovė su dinamitu naujai 
pastatytą Ųlntone katalikišką Šven
čiausios širdies bažnyčią. Parapi
ja didesnėj dalyj susideda iš čekų 
ir slovaką. Namuose aplink baž
nyčią rado 300 štangų dinamito. 
Bažnyčios bokštu rado 20 štangų. 
Matyt tas padaryta ant keršto ku
nigui. Bet čia, rodosi, ką kalta baž
nyčia, kurios pastatymas nemažai 
žmonėms pinigų ištraukė!

MOTINA VAIKŽUDĖ.
IVashington, D. C. Negrė Mary 

Batson Howard prisipažino, jog 
ji paplovė, savo 8 metų dukterį to
dėl, kad jos numylėtinis Raymond 
Cafer apreiškė, jog ją apleis jeigu 
ji nenudės.savo dukters. Vargšė 
t<®ČI paėmė Carero britvą, išsive
dė mergaitę į girią ir ten perpio- 
ve jai gerklę, o paskui jos kūną 
uždengusi lapais, parėjo į miestą. 
Policija iš syk ją nužiūrėjo ir su- 
ėfpė, bet iš pradžių ji gynėsi.

PABĖGĘ KAREIVIAI.
Niekur kitur tiek kareivių 

tarnystes nepabėga kaip Amerikoj 
ir tas blogiausia, kad nuošimtis pa
bėgusių nuolatai didinasi, šiuose 
metubse nuo tarnystes pabėgo 
4992 kareiviai, taigi 4.97% visoju 
skaitliaus. Pernai pabėgusią nuo
šimtis buvo 4.59%.

nuo

UŽMUŠĖ MERGAITĘ.
Mihvaukec, IVis. Vienuose ne

apgyventuose namuose prie Hum- 
boldt str. rado kūną užmuštos 14 
metų mergaitės Hatte Žinda. Pa
sirodė kad mergaitė buvo sužag- 
ta ir kad prie to prisidėta ne vieno 
vyriškio. Iki šiol nė jokio pėdsa.- 
kio niekšų žmogžudžių nesusekė.

n METŲ UNIVERSITETO 
STUDENTAS.

Harwardo universitetan įstojo 
jauniausias, turbut, koks kur nors 
buvo, ’ studentas. Yra tai sūnūs 
Dr. Sidis iš Bostono. Šitas vai
kas, būdamas 2 metų, mokėjo jau 
gerai skaityti; 4 metų rašė gerai 
ant rašomosios mašinos. Šeštuose 
metuose pradėjo mokytiesi kalbų; 
dabar kalba gerai: prancūziškai, 
vokiškai, maskoliškai ir lotyniškai.

flS/vmg Valley, IU. 300 anglia
kasių Marųuettte kasyklą No. 3 
paliovė dirbę, kadangi kasyklos ne
ištikimos. Darbininkai jau nuo se
niai reikalavo taisymo olos, bet jų 
reikalavimai buvo be pasekmių.

MUITININKAI PRAŠALINTI.
New York. Čia likosi susektos 

suktybės muitinės urėdninkų, ku
rie, susitarę su importeriais sveti
mų prekių, skaitydavo jiems ma
žesnius negu pridera muitus. Da- 
bar likosi nuo vietų prašalinti 76 
muitinės urėdninkai.

NUSINUODINO UNIVERSI
TETO PROFESORIUS.

Champaiugn, III. Rado čia ne
gyvą Illinois universiteto profeso
rių, VVilfredą C Wahbrą. Prie jo 
buvo tuščia stiklinaitė. Matyt pro
fesorius nusinuodino. Priežastys 
vienok saužudystės nežinomos.

NEDIDELIS PELNAS.
Chesterton, Ind. Į čianykštį 

banką naktyj įsiveržė plėšikai ir 
išnešė maišą su 40 dol. viencen- 
čiais pinigais. Plėšikai gal manė, 
kad maiše yra auksas. Skaudžiai 
turėjo apsirikti.

NUSIŽUDĖ Iš BAIMĖS 
TEISMO;

Lafayette, Ind. Nusižudė čia, 
perplaudamas sau gerklę, vienas 
iš turtingiausių Indiana valstijoj 
farmerių, Elias Ray. Mat neužil
go jam reikėjo' stoti teisman už 
užmušimą vieno savo darbininko. 
Turtingas farmervs pabūgo teis
mo bausmės ir pats savę be teis
mo nubaudė.

SULAIKĖ ATEIVIUS.
Quebec, Kanada. Atkakus čia 

su ateiviais garlaiviui Dominion, 
reikalaujant^Jungtinių valsčių svei
katos komisoriui> sulaikė 42 atei
viu, kurie norėjo keliauti į Jung
tinius valsčius. Juos nugabeno 
gelžkelio vagoną ir ten uždarė.

i

TURTINGA BETURTĖ.
San Francisco, Cal. Pasimirė 

čia sena varguolė, Zuzanna Moore. 
Ji čia gyveno senoje, pusiau su
griuvusioj būdoj, imdavo pašelpą 
ii katalikiškos labdaringos draugi
jos. Tuom tarpu bankuose ji tu
rėjo 620000 doL pinigą.

GIRIŲ GAISRAI;
Pompton Lake, N. Y. Nuo ex- 
pliozijos Dupont de Namours pa
rako dirbtuvėse užsidegė aplinki
nės girios. Prie gesinimo ugnies 
darbuojasi šimtai žmonių, bet 
šiol jos suvaldyti nepasisekė.

iki

GAISRAI.
Callingwood, .Ont. Išdegė 

toli nuo čia farma Dovido Daude. 
Sudegė patsai Daude, jo moteris 
ir vuošvė.

ne-

NELAIMĖS ANT GELŽKELIŲ.
Dayton, O. Netoli nuo čia susi

mušė prekių traukinys su pasažie- 
riniu Hamilton & Dayton gelžkelio. 
Prie to du gelžkelio tarnai 
užmok"

likosi

IŠ DARBO LAUKO,
f Pereitą sanvaitę Jungtiniuose 

valsčiuose buvo 23a nųsibankruti- 
nimai, arba 11 daugiau negu už- 
pereitą.

flRay City, Mich. Darbininkai 
anglių kasyklų Roberto Gage, kiek
vienas paskyrė po 50c. sušelpimui 
našlaičių likusių po žuvusių Cherry 
kasyklose darbininkų. Manoma, 
kad visi 7000 darbininkų šito ap
skričio padarys tą. patį.

f New York. Sulyg žinią su
rinktą sekretorės komiteto bedar
biams, New Yorke dabar yra 200- 
000 darbininką neturinčią darbo, 
kurie griebtųsi jeib kokio darbo, 
kad tik kokį galėtą gauti. Londo
nas gi dusyk didesnis už New 
Yorką, o ten neturinčių darbo lab
daringos draugijos surado tik 56- 
000.

f Denver, C oi. šito apskričio 
kasyklose darbai, nors palengva, 
bet pradeda eiti geria.

G roti d Rapids, Mich. Darbai 
čianykščiose lentų plovyklose eina 
vidutiniškai. -

^Fairburg, IU. ■ Manoma, kad 
ir čia angliakasiai paliaus dirbę, 
kadangi kasyklos neištikimos.

| Barre, V t. Sustreikavo čia 
400 darbininką aplinkinių akmenų 
laužyklų.

Deadwood, S. D. Homestead 
Mining Co. pagarsino, jog nyo 
ateinančią metą ji darban priims 
tik ne prigulinčius į uniją darbi
ninkus, bet palaikys 8 vai. darbo 
dieną ir dabartines algas.

f Nėiv York. Streikuoja čia 
merginos bliuzų siuvėjos. Siuvė
jos reikalauja didesnių algų.

LIETUVIAI AMERIKOJ. 
kame MUSŲ SOLIDARISKU- 

MAS?
Kiekvienas skaitantis lietuvis be 

abejonės^ patėmijo tuos gražiai 
skambančius žodžius; Vienybė ga
lybė! Kvietimus prie bendro dar
bo, prie vienybes, nes tik visiems 
bendrai veikiant galima prieiti prie 
tikslo. Bet stebėtina, kodėl šau- 
kenti kitus prie vienybės, patįs ją 
stumia nuo savęs tolyn.

Bene pereitų metų pabaigoj ir 
s*ų metų pradžioj L S. draugija 
is Spnngfieldo, III. gana darbavo
si, norėdama suvienyti visas lietu
viškas tautiškas draugijas kad su
sivienijus galėtų palengvinti sa
vo nariams, kad narys išvažiavęs 
toliaus nuo savo draugijos galėtų 
įstoti į kitą draugiją, prisidėjusią 
prie sąryšio be jokio įstojimo mo- 
kesties, teipgi, kad narys, išvažia
vęs kitur, negalėtų išnaudoti savo 
draugiją. Tuom laiku Baltimorės 
draugijos, rodos, negirdėjo apie 
tokį sumanymą, pradėjo šaukti 
teippat visas lietuviškas tautiškas 
draugijas prie jų tokio jau suma
nymo prisidėti, taigi: susivienyti 
visoms lietuviškoms tautiškpms 
draugijoms į vieną ryšį. Kuomi 
tokius jieškotojus vienybės galima 
vadint? Ar ne vienybės ardyto
jus, nes jie vieną ir tą patį tikslą 
skaldo į dalis, kad kiekviena dalis 
turėtų mažiau spėkų, (mums tas 
teip blogai neišrado. Jug Spring- 
fieldo draugija gali veikti išvien 
su baltimoriškėms. Atsiradus dau
giau vienijančių — darbas gali eiti 
sparčiau. Red.).

Dabar kun. J. Žilinskis užmanė 
šįmet švęsti jubiliejų 40 metų 
lietuvių imigracijos Amerikon ir 
prie tos progos padaryti statistiką : 
kiek lietuvių Amerikoj gyvena, 
kuomi jie užsiima ir tt. Kiek te
ko girdėti, darbas jau pradėtas, 
ir pasidėkavojant jo darbštumui, 
darbas eina gana pasekmingai. 
Rodosi, kad kiekvienas iš tokio kn. 
J. Žilinskio sumanymo turėtų 
džiaugtjesi ir, turėtų savo petį 
pridėti nuveikimui to milžiniško 
darbo. Bet štai chicagiečiai, per 
Lietuvos” 32 N. praneša vieti

niams gyventojams, kad jie šį
met sumanė padaryt lietuvių chi- 
cagiečių statistiką.

Juokinga, o sykiu ir pikta darosi, 
kad žmonės sumanytą ir jau veikia
mą darbą ardo sumanydami veikti 
tą patį, ir dar rašo: kad nuo jų 
paimsią pavyzdį ir kitų miestų lie
tuviai ir tą patį padarysią. Čia jau 
ne tik vienybės ardymas, bet gali
ma sakyti priekabių j ieškojimas. 
(Mums rodos, kad su renkančiais 
statistikai medegą ne sunku susi
taikyti. Juk surinkta Chicagoj me- 

jdega gali būt panaudota abelnai 
statistikai. Red.), Argi 
chicagiečiai nežino, kad rinkimas 
statistikos seniai pradėtas, ir jau 
tūlose lietuvių apgyventose apigar- 
dose buvo perengti specijališki ap- 
vaikščiojimai su prakalbomis? 
Teipgi buvo renkamos ir aukos iš
leidimui mokslų vadovėlių. Yra 
ir blankos atspauzdintos ir jau 
Naujojoj Anglijoj rodosi, visur 
statistika surinkta. Gal kun. J 
Jilinsko neatsakančios blankos, 
kaip brooklyniečiai apreiškė, bet 
ar chicagiečiai tiki, kad jų sutaisy
tos visiems įtiks? (apie įtikįmą vi 
siems, turbut nieks nesirūpina. 
Statistika yra mokslas. Renkam 
statistikos žinias reikia laikytiesi 
terptautiškų formų, o nestegties 
kam nors įtikti. Red.).

Jeigu kun. J. Žilinskio blanko- 
nėra tobulos, tai jas reikėjo pato 
bulinti, nesisavinti svetimą darbą 
Jis juk kvietė visus prie bendre 
darbo. Kvietė ir chicagiečius pri

vių Amerikon; kvietė chicagieči^^B 
rinkti lietuvių statistiką sava^^B 
mieste ir aplinkėj (jeigu jie n® 
statistikai žinias rinkti, tai tu^^H 
juk rodo kad kun. Žilinsko 
kvietimą priima ir nori prie 
darbo prisidėti. Red.). Ant gal^B 
rašo: Jeigu turi kas kokį naudin^B 
gą kas link to sumanymą, niel-^H 
džiame jį nepasilaikyti, bet pagar-^H 
sinti laikraštyje visų žiniai. Tai-® 
gi geistina butų neskaidyti lietuvn^® 
spėkas į dalis, bet dirbti visi^^^H 
L-endrai tą darbą, kuris jau®^^® 
seniai pradėtas. Jeigu mes igno- fl 
ruošime kitų gerus sumanymus, jie ■ 
ignoruuofc musų; tokiu budu mes J 
niekados neprieisime prie galutino 1 
tikslo, niekada nesueisime vieny
bėm

Jeigu chicagiečiai nori dirbti ii^H 
vien, tai lai parengia apvaikščic^® 
jimus su prakalbomis, kaip daromi 
ina rytuose,, o surinkę statistika® 
medegą, siųskite ten, kur ji reika-® 
linga. Tada tik bus vienybė- it® 
galybė terp mus. ®

K. ŠnuoL

IŠ HERRIN, ILL. |
10 d. lapkričio L. S. S. A. 21 . 

kuopa turėjo nepaprastą susirinki- j 
mą. Išrinko komitetą rengimui I 
baliaus, kuris turi atsibūti 125 d. J 
lapkričio. Įžengs bus 25c. Pel-B 
nas skiriamas padidinimui knygy-^ 
no, iš kurio knygos pasiskaityt® 
gaunamos dykai. 9

5 d. lapkričio kilo gaisras lietu® 
viškuose namuose. Sudegė trį^B 
lietuvių namai ir vjenas anglijono® 
Šešios šeimynos liko be pastogės® 
Vienas lietuvis turės daugiau nuo^B 
stolių, nes neseniai savo nami^H 
pataisė ir dar nespėjo jų apdrauslM

7 d. lapkričio S. L. A. kuopai 
turėjo susirinkimą, kuriame nutar-9 
ta siųsti delegatą stisivažiaviman V 
kuoptu kuris Imis 25 d. lapkričio. 1 
Nutarta, kad sanariai. delegato ke- 1 
lionei mokėtų po 25c. Taigi susi
važiavimas kuopoms lęšiuos porą i 
šimtų. Klausymas tik, ar iš to 1 
bus kokia nauda k]

Lapkričio mėnesyj anglių kasy- j 
klose pradėjo dirbti pūsę laiko, iš- 1 
skyrus 3 šaftus, kuriuose išdirbd I 
pilną laiką. Garnių

IŠ KEWANEE, ILLJ® 1
Miestelis turi per 10 tuksiu® I 

gyventojų; tik užstojus krii^B® 
gyventojų skaitlius sumažėjoj ®^ i 
ni išvažiavo į seną tėvynę, kiti^BI 
tur darbo j ieškoti. Čia dia® j
sustojo nuo pusantrų metų, 
pradžios liepos mėnesio pric^^B 
dirbti geriau. Tik da ne-k v® . 
šaptos dirba. Dvi šaptos stojp ' j 
nuo dviejų metų. Apie |
mą darbo nieko ne girdėt.
dirba tik trįs liejyklos g^9 .v 1 
plieno ir vario; yra teipgi dr^H 
mašinšapis, kuriame pirma
su dviem darbininkų atmaim^^H 
dieną ir naktį, dabar dirba tik 
nomis. Jeigu pradėtų nakti® 
dirbt, daug darbininkų patilj^K® 
Nors darbai pasigerino, bet pąd® 
mas darbininkų blogesnis, he^B 
buvo prieš krizį: kur pirma d® 
bo -du, dabar turi vienas tiek j®9 
daryt už tą pačią algą.
perintendentas valkiojasi po’ B® 
pas ir viską prižiūri. Uždari® 
čia neblogiausi: už 10 darbd 
landų moka $1.60; įprastas dar^B> 
ninkas gali uždirbti iki 3 dol. ^H® 
į dieną. Gyventojai susideda ^®H 
įvairių tautų, yra ne mažas bu® 3 
lis ir lietuvių, skaito jų apie H j 
šimtus. Yra ir keli biznieriai: t® 
laiko mėsos pardavįpes ir du s® j 
liūnai vienas neseniai užsidėjo.

Draugas. ®j|
IŠ ST. CHARLES, ILL. J 

Praeitą spalio mėn. susitvėrė B 
draugija, kurią apkrikštijo vard 
šv. Jurgio. Žmonės prie jos tei 
puolė rašytis, kaip musės 'limpa 
medų. Mat jos uždėtojas skęlbt 
jog bus čia pastatyta, lietuvišk 
bažnyčia, o musų lietuviai jos ne 
ri. Bet dabar jau daugelis supra 
to, kad negalima pastatyti bažnyl 
čios ir ją užlaikyti keletai desėtl 
ką žmonių. Taigi ir prie draul 
gijos nebepuola teip karštai, deu-t 
gelis seniau prisirašiusių jau ne-| 
benori prigulėti. 1

Turime tautišką draugiją D. L.
K. Vytauto, ant šventų pamatų 
pastatytą, tik reikia mums ją pato-l 
bulinti ir veikti pagal'įstatus o ga
lėsime nuveikti diug gero. Ji na
rių turi arti 100 ir apie $1000 ka
soj. Nebuvo todėl čia nei reikalo 
verti kitą draugiją.

Vytautas.

IŠ WEST HAMMpND, ILU
Čia lietuviai dar saldžiai tebe

miega po lenkų skvernu pasislė- 
Neseniai susitvėrusi lietuvisidėti prie apvaikščiojimo jubįlė Ipę.

jaus 40 mėtau imigracijos lietu I‘a draugija D. L,



kvietė visus lietuvius rašytiesi į 
j ją. bet neatsirado nei vieno naujo 
>nario.
* Senosios draugijos, į kurias lie

tuviai priguli, yra sekančios; “To- 
pWaržystwo sw. Jana Chrzciciela., 
įTow. Aniola Stoža, Tow. Najslod.
Serca Jezusą ir Z. N. Polski”

B Laikraščių skaitytojų skaitlius 
"truputį pasidaugino. Ateina: 5 

exemplioriai “Lietuvos", 3 “Kata
liko”, 4 “Kovos” bet daugumas 
musų lietuviškos kilmės “lenkų" 
skaito “Ameryka—Echo”, “Polo- 
nija”, “Dzien. Norodqwy”, “Kur- 
jer Polski". Bet tie laikraščiai lietu
vių gėrove nesirūpina, tai kam 
už dyką mėtyti centus svetimiems, 

į kad už tuos pačius centus galima 
L' turėti lietuviškus ir iš jų turėtų 
^u^igubą naudą.

d. lapkričio, susirinkime drau- 
^^Ijųs^D. L. K. Vytauto, nutarė
■ rinkti aukas išleidimui Dr. Vinco
> Kudirkos ~ raštų. Surinko $2.50 
1 ir pasiuntė T. M. D. iždininkui
■ per Z. A. Jucevičių. Mat tos 
M draugijos tikslu yra: platHiti ap- 
■švietimą, užlaikyti knygyną, tai ir 
^■jį nori prisidėti prie leidimo raš- 
^■ų. J. Bichnevičius aukavo 50c; 
^fctsirado ir tokių, kurie pradėjus 
^Kiukas rinkti apleido salę, kad ne- 
^Keiktų kokį penktuką aukoti.

Miestelyj dabar ramu buvo tik 
©^■ena žmogžudystė, kuri atsitiko 
įlietą sanVaičių atgal/ lenkų vė- 

H^nivėse po no. 402—155 gatvės 
g^Ber vestuves, kaip paprakai pas 
H^Knkti< daroma, buvo metimas jau 
feBavedziams pinigu. Keletas lenkis- 
|^Bų “vyrukų” susitarė atimti su- 
^Ktiktus pinigu-,, jaunavedžiams ei- 
^Hant namon, Policija vienok, 
^^kuzdama ką blogo jaunavedžių 
J^Bienų ne leido, bet su jais ėjo du 
ĮBolicistai, už tai tie “vyrukai” uz- 
SByko ir užsimanė atkeršyti; parei- 
^Kant palk'istam>. vienas iš -b- 
^Hukų" kirto su bonka pilna vyno 

galvą polici-tui Jchnui Kultzyk.
kita gauja apstojo antrą poli- 

H^Kstą grasindami užmušimu jei gel- 
^Hėtų savo draugą. Policijantas. 
I^Kultzyk atsipeikėjo ir gulėdamas 
^Baleido šūvį į savo priešus, vienas 
kHiį. John Potocky, likosi nušautas, 
B* kitas sužeistas į petį.

Policijantas pasveiko, jo prie- 
r®as teipgi pasveiko. Byla jau pra- 
rMnėįo, nežinia kaip pasibaigs. Areš- 

ota buvo daug.
" Chamo Draugas.

iš jų, girdi, sutveria šaiką bedie
vių, kurie atkalbinėja žmonis nuo 
bažnyčios, įkalba neklausyt kunigų, 
juoktiesi iš tikėjimo.” Dagi pasi
liko melagiu prieš šimtus žmonių, 
sakydamas apie draugijas: nesi
drovėjo sakyt, kad čia yra kokia, 
tai draugija “Šliupo”. Neužmiršo 
išniekint ir laiktaščių: gynė skaity
ti kitus laikraščiu^ 
dės” ir “Draugo”.

bart “Žvaigž- 
Tarnaj.

IŠ THOMAS,
Čianykščioj katalikų bažnyčioj 

kun. Jakštys surengė teatrą. Die
ną buvo už 15c. įžengus perstaty
mai vaikams, o vakare už 25c. 
suaugusiems, 
tinių buvo 
apie 300. 
rinkusiems 
gi mašina
buvo p|er brangu, nes krutančius 
paveikslus visur rodo už 5c. 
Red.). !' Perstatytos buvo Jėzaus 
kančios ir atsitikimai iš maskolių 
su japonais karo. Ch. Sakas.

W. VA.

Žmonių ant pirmu- 
apie 200, ant ai.trujų 
Bet perstatymas susi? 
nelabai patiko, kadan- 
nuolatai gedo (o gal

Nežinau 
pinigų nunešė, bet 
buk apie keliolika

pat laiku ir antras

. Iš KENOSHA, WIS. 
-.3 d. lapkričio 8 vai. vakare 
Guvu. prelekcija parengta S.

212 kuopos. Skaitė daktaras 
b*. L. Graičunas iš Chicagos, “Apie 
ku’j^imą ir girtuokliavimą ir kaij) 
[jn’ gus turi užsilaikyti, ką valgyti 
į.* {erti”. Ragino lietuvius savo 
,n,?ims Lietuvoj išrašyti laikraš- 
, ^s. Prelekcija ir kalba daugu
mui patiko. Antru atvejų kelis 
(>džius pasakė ragindamas tėvus 
. motinas auklėti savo vaikus tik
os lietuviais. Viena moteriškė 
įsakė po prelekcijai: aš i n be jo 
ų plepalų žinau ką^darytr Žino 

[ lat vargšė, bet teip nedaro. Žmo
gių buvo apie 200. K. B.

at-
L.

j IS AMSTERDAM, N. Y.
7 d. lapkričio čia buvo lietuviš- 

vakaras parengtas bažnytinėj 
etainėj. Vietinis choras daina- 

.) kelias dainas; ypač visiems pa
ko “Lietuva tėvynė musų”. Bu- 

.0 dekliamuota keletas eilių ir da 
,as.... Bet svarbiausios, tai ku- 
ligų prakalbos.

Pirmas kalbėjo kun. Židanavi- 
:ia apie “Lietuvos istoriją”. Ne

rs va r bu tas butų, kad jisai butų pa
kakęs tą istoriją, bet jis svarbesnius 
atsitikimus apleido (kokius aplei
do.? Red.), o vietoje to pasakė 
ką kitą. Pasakojo apie mūšį ties 
Gruenvaldu. Bet nupiešė, vietoje 
vilko mešką. Sakė: “Kad Ja- 

• gaila karan su savim vedėsi “ka- 
rtalikišką” kunigą; (tuose laikuose 
visada su armija eidavo kunigai, 
ir prieš mūšį laikydavo mišias. 
Red. ); tas kunigas laikydavęs mi
šias, o Jigaila jų klausydavęs, šir
dingai meldėsi, užtai Dievas davė 
pergalę. Mat drąsa lenkų ir lietu
vių nieko ne svėrė, viską padarė 
Jagailos maldos ir kunigo mišios.

Antras kalbėjo kun. Pėža apie 
Tmmigraciją”: kaip ir dėlko 
Tiviai į Ameriką keliavo, ką 
feikė ir veikia. Štai, ką jisai 
nešė apie socijalistus:

“Kada lietuvis atkeliauja į 
aiį, tai girdi, pradeda tuojaus gir- 

miokliauti, o kada neturi darbo 
■ėi pinigų, tai neranda sau vietos, 
■eturi kur nei pejftakvot. O čia 
mmerikoj esą toki agitatoriai, va
gianti save “socijalistais”. Jie 
»ius pamatę, tuoj savo tinklus 
Mjneta ir visus sugaudo, o paskui

IR V£L SMŪGIS LIETUVIŠ
KIEMS VERTELGOMS.

Neseniai New Yorke, ant Wa- 
shington gatvės, nusibankrutijo ge
rai žinomas vertelga p.. Rožukas, 
kuris turėjo agentūrą pinigų siun
timo, laivakorčių pardavinėjimą ir 
darbo biurą. Uždėtojas agentūros 
jau buvo pragarsėjęs ir negeriau- 
sią tur&jo vardą. Buvo žmogus 
nesimpatiškos išveizdos, mažai ap
šviestas, todėl neįstabu, jei imda
vosi visokių priemonių. Bet kaip 
sakoma: užbonas ne ilgai vandenį 
nešioja. Ir Ražukas, belėbauda- 
mas prašvilpė 'žmonių pinigėlius, 
įtraukė daugelį vargšų į bėdą, nu
nešdamas jų paskutinius centus ir 
ant galo pats p. Ražukas pateko 
į Jungtinių Valstijų teismo prie
globstį, sėdi kalėjime, 
tikrai klek jis 
žmonės kalba, 
tūkstančių.

Beveik tuom
vertelga Brooklyne iškirto šposą. 
Keletas metų atgal Brooklyne, ant 
Hudson gatvės įsteigė bankinį na
mą koksą; Borisov, ruskis, tar
naujantis prie rusų konsulio. Vė
liau tą biznį turbūt atpirko ne- 
koksai Jurgis Žvirblis. Bet ant ne
laimės, ponui Žvirbliui daugiaus 
rūpėjo kas kitas, o ne biznis. To
dėl negalėjo atlikt atsakančiai žmo
nių reikalus, paimdavo pinigus* .0 
jie nepatekdavo ten, kur reikėjo. 
Ir čia ne vieno vargdienio ištušti
no kišenius. Ant galo ir Žvirblis 
atsidūrė kalėjime. Žuvo pas Žvir
blį vargdienių 15 tūkstančių dol.

Žuvo nemažai žmonių pinigų ir 
neseniai griuvusioje “Lithuanian- 
Polish Association”. Joje dalyvavo 
ir keletas lietuvių, o terp tų teipgi 
žinomas net socijalistų veikėjas, 
o per juos nukentėjo ne mažai lie
tuvių. Tai vis vaisiai darbų musų 
“didvyrių”. Rodosi žmonėms reik
tų būti atsargesniems, bet kas gal 
dryst tart žodį, kas gali paabejoti 
apie firmos pastovumą, jei musų 
pirmeiviai, net ir socijalistai ir da
gi teip atsižymčję už ją agituoja! 

< Biznieriai mat gudrus, jie moka 
dengtis svetimu kailiu. Dangstėsi 
seniaus svetimu kailiu kunigaikštis, 
vėliaus kunigas, o dabar pradėjo 
pirmeivių ir socijalistų kailiu dang
stytis, o tie .savo kailio nesigaili už
dengimui ir parekliamavimui viso
kių biznių.

Griuvusi “Lithuanian-Polish As
sociation’’turėjo apėmusi gana pla
čias koliomjas lietuvių ir lenkų 
apgyventas, urėjo offisus: Phila- 
delphioj, VVilkes Barriuos ir dar 
kitur. /. Vabalėlis.

Įstojimas draugijon kainuoja 25c., 
o mėnesinė mokęstis 10c.

Bet didžiausiu draugijos noru 
ir geidimu yra įsteigimas moky
klos. Bet tam tikslui reikią pusė
tinų pinigiškų pajiegų, o kadangi 
iš to atžvilgio draugija stovi ne 
drūčiausiai, tai sumanyta parengti 
parodą, nuo kurios visas pelnas 
skiriamas viršminėtai mokyklai.

Tikslas šios parodos yra labai 
puikus; ji galės netik palengvinti 
“Šviesai” įsteigimą mokyklos, bet 
drauge parodys ant kiek pakilus 
lietuviška kultūra parodys ką lie
tuviai jau gali ir ko negali.

Daugiausiai rankdarbių (ypatin
gai paveikslų) prisiuntė iš Chica
gos, III. Toliau sej<a: Boston, 
Mass., Valparaiso, Ind. ir Lawren- 
ce, Mass. Daugiausiai bus siuvi
nių ir mezginių, kurių nemažai 
pagamino vietinė draugija “Rūta” 
ir teatrališka draugija “Aidas”.

Išlygos:
1. Išstatytojas gali/ savo rank

darbį paaukauti draugijai, su tie
somis jo pardavimo arba su ta iš
lyga. J<ad paaukautas daiktas turi 
psilikti atminčiai draugijos glo
boje.

2. Išstatytojas gali savo rankdar
bį apkainuoti ir, jei parodoj atsi
ras pirkėjas, daiktas gali būt par
duotas. Nuo parduoto daikto tūla 
dalis (nuo 10% iki 50%), pagal 
nutarimą komiteto, turi pasilikti 
draugijai.

3. Išstatytojas gali pasilikti sau 
visas tiesas: daiktą parduoti arba 
atsiimti. Pastaram atvejyje išsta
tytojas turi apmokėti vietą svetai
nėje nuo 10c. aukštyn už vakarą, 
žiūrint pagal daikto didumą.

4. \isi išstatytojai naudojasi 
tiesomis gavimo dovanų (prizų).

5. Pristatymo ir atsiėmimo lėšas 
uždengia patys rankdarbių išstaty
tojai.

6. Už sugadintus ir prapuolusius 
daiktus atsako draugija.

7. Visus parodon atsiųstus daik
tus draugija apdraudžia nuo ug
nies.

8. Parodoj nupirkti 
gali būt išnešti, kol 
paroda.

Tai tokios parodos
Šiendien draugija turi jau apie 

180 įvairių daiktų ir tikisi da ap
turėti nemažai laike parodos.

Paroda atsidjrys 22 d. lapkričio 
{November), 
iio. po num. 103 Green st.

Pirmą vakarą iškilmingas mar- 
šavimas didesnėmis gatvėmis, ku
riame dalyvaus: Lietuvos Sūnų 
draugija, D. L. ' K. Gedemino 
draugija, moterų draugija Rūta.* 
S. L. A. u ta kuopa su S. L. A. 
vėliava ir draugija šv. Antano. 
Lėšomis minėtų draugijų gatvinei 
parodai pasamdyta 4 kapelijos mu
zikos.

Ketvirtas vakaras skiriamas šo
kiams, bet jei publika da intere- 
suosis paroda, tai ir tą dieną rank
darbiai bus išstatyti.

Penktą vakarą bus vaidinta kor 
mediją: “Vaito piršlystė”. Vai
dins teatrališka draugija “Aidas”, 

šeštą vakarą — užbaiga, skyri
mas dovanų ir tt.

Įženga kas vakaras 15c., už vi
sus vakarus — 60c.

Žinių suteiki M. Brazauskas.

pasakyti apie antrą trečią kal
bėtoją. Tiesa, kartais pąsitaiko 
koks rimtesnis kalbėtojas, kurs per
stato dalyką trumpai, aišlqai, bet 
toks pas mus retaą atsitikimas. 
Nereik užmiršti, kad!t“Protest-mi- 
tingai” turi savo yp^tingąį vertę, 
tų “mitingų” svarbumas j paeina 
nuo skaitlingumo susirinkusiųjų. 
Jeigu elgtumėmės kitaip, ištikro to
ki mitingai butų vaisingiausi. Ren
giant “Protest-mitingą”, rengėjai 
turi sutaisyti atsakančią “rezoliu
ciją” jau iš anksto; nes visados 
susirinkimas priima tą, kokia pa
duodama. Kalbėtojai, turi pasa
kyti trumpai, turi kalbėti aiškiai, 
aiškinti trumpai perstatomą daly
ką, nes ilgumas ir neaiškumas kal
bų, išgainioja publiką ir atgabena 
bergždžius vaisius. Rimtai persta- 
čius dalyką, supažindinus su juom 
susirinkusius, galima paduoti re
zoliuciją. Ilgos, monotoniškos kal
bos kaip “litanija'1 tikra 
kankynė susirinkusiai publikai. 
Jeigu mes sutvarkysime geriau mu
sų prakalbas, tai gal nereiks tiek 
dejuoti, kad “musų žmonės tam
sus”, (oi reiks dar, nes su vie
noms prakalboms, nors jos bus ir 
trumpos, dar minių ne apšviesi
me. Red.). Bet rengdami tokias 
kaip lig šiol,- visai žmonis atgra
sinsime ir nieko gero nenuveiksi
me. P. Gintaras.

6
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daiktai ne
nepasibaigs

išlygos.

tęsis iki 27 lapkri-
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LIETUVIŠKŲ RANKDARBIŲ 
PARODA.

\Vaterbury, Conn., lietuviškų 
rankdarbių L paroda, kuri trauksis 
nuo 22 iki 27 lapkričio š. m., yra 
rengiama progresyvi škos draugi
jos, “Šviesos” vardu; kuri čia gy
vuoja jau treti metai.

“šviesa” nuo pat savo atsira
dimo dėjo visas pajiegas prapla
tinimui tarp vietinių lietuvių 
mokslo. Tikslu draugijos buvo 
ir yra — užlaikyti knygyną ir 
įkurti lietuviškos ir angliškos kal
bų mokyklą.

Per tą trumpą laiką savo gy
vavimo, “Šviesa” jau įstengė įkur
ti knygyną, kuriame šiandien ran
dasi suviršum 1000 įvairaus turi-

MUSŲ NENUOSEKLUMAI.
Jeigu paklaustume, ko mums 

trūksta, tai atrastume, kad daug 
ko mums reikia, pvzd: mokslo, 
vienybės ir daug ko kito. Bet ir 
kasdieniniuos musų veikimuose, 
matosi klaidos, nenuoseklumai. Ar 
šį ar tą rengiant, sumanant, galų 
gale išeina, “nepasisekimai”. Pa
imi laikraštį, tankiai atrandi nusi
skundimus, kad musų žmonės 
tamsus, nesilanko į susirinkimus, 
neklauso prakalbų. Kame gi čia 
žmonių kaltė? Gal vien nusi
skundimais manoma juos apšvie
sti ir 
viešus 
tenka 
nėms,
toje, ir greitai viską geriau supra
sime. Paimkim, pavizdin, musų 
rengiamas prakalbas, ypač taip va
dinamus* “Protest-mitingus”! ^Žnlb- 
nių prisirenka pilna salė, vakaro 
vedėjas perstato kalbėtoją, kalbė
tojas tas pats nuolat kalba tankiai 
vis tą patį. Gerai, jeigu kalbėto
jas perstato dalykus vaizdingai ir 
jų laikosi, bet mūsiškiai atsitolina 
nuo dalyko, ir stengiasi užsilaikyti 
kuo ilgiausiai ant pagrindų, nors

6

2

A. B. Strimaitis, SdiuyHcil! Ha- 
ven, Pa. ą, bais

J- M. Jasulevičius, Minersville, 
Pa. 4 bals.

Y* J* Sliakys, Shenandoah, Pa 
4 bals.
Strazdas, Chicago, III. 4 bals.

P. Norkus, Passaic, N. J. 3 b 
J. Nienius, New York N Y 

3 bals. < > • ■
M. Mikalavičienį Minersville 

Pa. 3 bals.
J; Ban’šauckas, Minersville, Pa.
V. S. Jokubynas, So. Boston, 

2 bals.
K. Račkauckas, Scrknton, 
bals.
Šnuolis, Cedar Point, III. 

bals,
J. Ugaudas, Chicago, III. 2 bals. 
V. Greičius, Valparaiso, Ind 
bals. i
P. V. Birštonas, Shenandoah 

Pa. 2 bals.
P. Živatkauskas, Scranton, Pa. 

1 bals.
J-. P. Raulinaitis, So. Boston, 

Mass. 1 bals.
J. K. Valys, Philadelphia, Pa. 

1 bals.
B. Kondratavičius, E. Pittsbur? 

Pa. 1 bals.
S. Miliauckas, Tamaųua, Pa. 1 

bals
J. Baltrušaitis, Pittsburg, Pa j 

bals.
J. Ramanauckas, Minersville 

Pa. 1 bals.
F. Debskiutė, Miųersville, Pa. 

1 bals.
V. Čemiauckas, Springfield, III 

i bals. 1
V. Lietuvninkiutė, Minersville 

Pa. 1 bals.
P. Sinkevičius; Brookhn, N. Y. 

i bals.
J. Overaitis, Mahanoy City, Pa. 

1 bals ' *

K. šeštokas, Valparaiso, Ind. 1 
bals.

J. Grudzinskas 1 bals.
Taigi pagal augščiaus tilpusį su

rašą balsų, Raštininkų Fondo val- 
dybon yra išrinkti: V. S. Jokuby
nas — pirmininku, V. Čemiauc
kas — padėjėju, P. Sinkevičius — 
sekretorium, V. Balčiūnas — iždi
ninku. J. Baniulis, J. O. Sirvy
das ir Ig. Rudminas į Literatišką 
Komitetą.

Išrinktiems pasiųsta laiškai 
užklausianti ar apsiima užimt jiems 
paskirtas vietas. Jeigu kuris ne
norės užimt vietą R. F. valdyboje, 
malonės duot atsakymą kuogrei- ciausiai. Atsakymus meldžiame 

siųst adresu; V. S. Jokubvnas, 318 
W. Broadway, So. Boston, Mass. 
Kurie ne duos atsakymo iki 27 die
nai Lapkričio, bus paskaityti, jog 
neapsiima ir todėl jų vieton bus 
skinami po jais daugiausiai balsų 
gamsiejie. Tad malonėkite neuž- 
trukt su atsakymais.

\ aldyba užims savo vietas nuo 
1 d- gruodžio.

Balsavimo tvarkymo komisija: 
U. S“. Jokubynas, 
P^ Sinkevičius, 

. M. Mikalavičienč...

Mass.
V.

Pa. 2
K.

2

DAR ŽODį. 
nuvažiavau j Muskegoną, 
Haigtho Agr. School, su-

darykle, bet jis nėra pačia pirmą- 
ja. šitie rašėjai nevisai susitaiko 
su šios dienos raštija apie šitą da
lyką. Jie sako, kad Darwin • J 
pats nebūtų darwinistu, jei jis 
šiądien gyventų. Jo tikriausiejie 
pasekėjai, kurie užgina, kad įgy
tos ypatybės gafi būti pa veide j a- 
mos, - ir Lamarcko pasekėjai, pas 
kuriuos toksai paveldėjimas yra 
svarbiausiu principu, yra abeji ap- 
jakusiais šalininkais sulyg šitų raš
tininkų, o vėl Hugo deVries, su 
savo mokykla, tvirtina, jog besivy- į 
stymas įvyksta šuoliais. Sako, 
kad šitoje teorijoje yra dalis tei
sybės, bet ne visa. Apie tą daly- * 
ką jie savo užbaigiamajame sky4

Ižmones jų saugotusi!” Bet nusi- 
Ptcį*jau, gavęs 45 ir 46 num. 
“Lietuvos” be Kalnaverčio su kil
toms mintims sraipsnio . Kas pa- 

I srdarė ? Gal “Lietuva” skiltis sa
vo uždarė skelbimui tiesos? Neti
kiu! Laikraštis, kurs net tokiam 

I idealistui kaip Mikolainis duoda 
vietą skelbimui augštos tiesos, ne
uždraus ir Kalnaverčiui ją pro 
paguoti. Aš manau, jog jis pama
tė koki niekšai yra socijalistai, kad 
jie. skelbdami pasauliui, jog su 
pinigų pagelba kapitalistai išnau
doja žmoniją, pats sutvėrė savo 
kompaniją, kad tokiu budu galėtų 

I konkuruoti su teip mylinčiais pini- 
Igus kapitalistais. Bet teip protau- 
ianf galima labai toli nuvažiuoti. 
Kalnavertis malonės - mums dar 
štai ką išaiškinti:

J. Kas sakė, kad tautiečiai nori 
tautą atgaivinti ?

Thesis: Atgijimui tautos reikia 
Į proto. Jei tautiečiai, t. y. tautiečių 
generolai, trokštų atgijimo tautos, 
jie nestatytų' karčiamų • svaigini- 
mui protų savo numylėtų viengen.- 
čių kiekvienoj lietuvių. apgy ventoj 
vietoj (kur “didesni” tautiečiai, tie 
užlaiko net po dvi-trįs “vaistines”) 
parankesniam aprūpinimui vien- 

I genčių tautiško atbudimo hyzopu. <
Išvedimas: Todėl, jei da kas 

tau pasakys, kad tautiečiai nori 
tautą agaivihti, tai spiauk jam į 
akis ir pasakyk: meluoji,, brolau!

2. Kas sakė, kad tėvynės mylė
tojų legijonas myli savo tėvynę?

Thesis: Tėvynę mylėti, .reiškia 
daugiau negu prie apvalio ratelio 
atsisėdus balsei juoktics ir mokėt 
klumpakojį šokt. Kas tėvynę myli 
karštai, tas užpakalio jai neatsuks. 
Tai kurių perkūnų dėlei, tie, kurie 

I teip balsei bumoja buk tėvynę my
lintis netupi joje, bet trankos po 
svetimas šalis jieškodamas duonos, 

I ir tuomi parodo pripažinstančiais 
principus neapkenčiamų socijalistų 
— kosmopolitizmą.

Išvedimas: Todėl, jei da kas 
tau pasakys, kad tėvynės mylėto
jai myli tėvynę, tai spiauk jam į 
akis ir pasakyk: meluoji, brolau!

3. Kas sakė, kad katalikai trokš
ta nukeliaut dangaus karalystėn ?

Thetiss Jei kas trokšta dangun 
nukeliauti, tas tos kelionės neati- 
dėstinės, bet važiuos prie pirmos 
progos. Kurių šventųjų dėlei tik
rieji katalikai nesikaria, kad kuo- 
grenčiausiai patekt dangun, kurių 
paralių Čia baladojas ant šios “aša
rų pakalnės” daugindami savo nu
sidėjimus?

Išvedimas: Todėl, jei da kas 
pasakys, kad katalikai nori atsiekt 
dangaus karalystę, tai spiauk jam 
į akis ir pasakyk; meluoji, brolau!

Tikiuos, kad Kalnavertis nepa- 
sikakins pavadinimu vien socija
listų melagiais, bet atiduos, pa
gal logiką, visiems tą, kas kam 
priklauso, ir parašys ilgus straips
nius.

Atkreipiu podraug atidą didžio 
etiko į tą, kad numerioudams nu
sidėjėlius, nedarytų tokių baisių 
klaidų kaip kad 44 num. “Liet.” 
kad padarė, prikergdams prie so
či jalistų Dūdą, Daukšį (“Aušros” 
“patieką”), Dovidaitį, niekad ne
sapnavusius būt socijalistais, o ap- 
lenkdams p. J. O. Sirvydy, orga
nizatorių Atlas Trading Ass’n, ge- 
riausijį socijalistą, teisingiausią iš 
teisingųjų, viltį “radikališkosios 
frakcijos” “Vienybės” “Redakto
rių”, ir žmogų, kurs lindo į 
akis Bagočiui, Rutkui, Staneliui 
ir Dubickui, siųlydams Jocio-šir- 
vydo kompanijos akcijas pirkt. 
Kalnavertis turėtų nuverst neži
nios miglas ir persitikrint, jog Ba- 
gočiaus et confratres vardai tilpo 
ant surašo “stock holderių” toli 
paskiau negu Sirvydo, kurie ne
užilgo paaiškins ir aukštą vertę 
kompanijos, prie kurios savo 
“įtekme” iškaulijo po doliarį nuo 
kitų.

P.S. Kad rėdystei neišrodytų iš 
paduotų temų Kalnaverčio anali- 
zacijai per kvaila logika, turiu pri
mint, jog esu po įtekme “kytraus” 
straipsnio: “Kas sakė, kad socija
listai etc.”. Tas pats.

Siuomi užbaigiame ginčus dėl 
Kalnaverčio straipsnio. Ant to 
vieno iš socijalistų pusės tilpo du. 
To pakanka. Jeigu iš socijalistų 
kas nori pakoliot prie progos kitaip 
manančius socijalutus, tegul prie 
jų .tiesiog, ne per laikraštį, krei
piasi, 
jui?

riuje nupasakoja šiteip:
“Gamtiškasis pasirinkimas 

padaro naujų veislių. Jos pasida-' 
ro pačios, arba, geriaus pasakius, 
pabodo sulyg įvairybės dėsnių. H

‘‘Sena patarlė sako: “Arklį gali 
privaryti prie lovio, bet negali 
priversti gerti . Kūdikis galima 
pagimdyti, bet neužtikrinti jo iš
likimas. Įvairybė duoda esybei 
permainas, kurios yra veislės apraiš
komis, bet įvairybė negali spręsti 
apie jų išlikimą. Šitame tai laipsnyj 
gamtiškasis pasirinkimas pasirodo. 
Bet kadangi gamtiškasis pasirinki
mas leidžia tūloms permainoms 
priešintis, tai nėra teisinga sakvti, 
jog gamtiškas pasirinkimas padarė 
sitas permainas, ar padarė, ar pra
dėjo tverti veislę.

\ alstybinės tarnybės viršinin
kai nepadaro valstybinių tarnų; ‘ 
jie tik nusprendžia kuris iš tebe
sančių jau žmonių gali tapti vai-f 
stybės tarnu. Tolygiu budu gam
tiškasis pasirinkimas nepadaro nau
jų veislių, jis tik sprendžia, kuri . 
iš tebesančių jau gali išlikti ir įsi
gyventi kaipo nauja veislė. Negi 
visuomet gamtiškasis pasirinkimas 7 
padaro net tiek, kadangi jis nėra 
vieninteliu sprendėju išliekamy- 
bės. Jo padėjimas yra tankiai pri
lyginamas prie valstybės ^tarybos, 
kuri peržiūri ir atmeta fiziškai ne
derančius kandidatus jau išrink
tus kokios nors kitos vyriausybės.

“Kvotimas, gamtiškojo pasirin
kimo vedamas yra prilygintas prie i 
lenktyninio. Atskiras, nepriklau
somas kvotimas yra daromas kiek
vienai atskirai vietai, todėl lenk
tynės aštrybė skiriasi nuo vietinės.

“Kiekvienoj lenktynėj tūli kan
didatai pereina lengvai. Tas pats 
būva su tūlais organizmais, k. a. 
lapinės peteliškės tarytum net per
daug prisitaikė prie aplinkybių 
Kiti kandidatai įstengia pereiti su 
dideliu vargu; jiems atsako gam- » 
toje tos veislės, kurios per bėdą 
įstengia išsilaikyti ir išnyksta lenk
tynės aštrumui padidėjus.

“Didelė kandidatų dauguma ne
gauna gana atžymybės ženklų lai
mėjimui vietos terp išrinktinių; , į 
šitie nevykusieji kandidatai atsako 
besimainančioms išvaizdoms žuvan- ’ 
čioms kovoje už būvį, vienatoms 
nepataikusioms atsimainyti tinka
moj pakraipoj. Panašiai kandida
tams turintiems pažintį dalykų, 
apie kuriuos jie nėra klausiami, 
daugelis organizmų turi ‘pobū
džius, kurie jiems yra be naudos 
kovoje už būvį.

“Gamtos kvotimas, panašiai įgi
jimui valstybinės vietos kvotimui, 
yra platus teip, kad pasekmingųjų 
kandidatų tinkamybės yra labai 
įvairios. Jei tik kandidatas gauna 
daugiau ypatybių už kitus kandi
datus vietai, tai nėra žiūrima, už 
kokius dalykus ypatybes tas 
laimėta. Teip pat yra gamtoje. 
Gamtiškasis pasirinkimas ima or
ganizmą kaipo visą. Viena veislė 
gali įsigyventi dėl savo greitumo, 
kita dėl savo narsos, trečia dėl sa
vo sudėjimo stiprybės, ketvirta dėl 
savo apginančių ją spalvų, penkta 
dėl varškinimo organų gerumo, ir 
tt.”

Iš to? kas pasakyta augščiau, 
niatyt, jog rašėjai veislių pada
ryme gamtiškąjį pasirinkimą ir ki
tas pavienes išvaizdas laiko apru- 
bežiuotomis. Girdi aišku, jog jos 
nepadaro veislių teip pat, kaip val
stybinės tarnybės viršininkai ne
padaro valstybinių tarnų. Toliaus 
jie sako:

“Tikriausiais veislių tvėrėjais 
yra įgimtos protoplazmos ypaty
bės ir įvairybės dėsniai, bei pa val
das. Jos padaro organizmo būdą; 
gamtiškasis pasirinkimas ir kitos 
tolygios daryklės tiek vien orga
nizmui reiškia, kad jos leidžia jam 
išlikti ir iškilti iki veislės. Budas, 
kokiu gamtiškasis pasirinkimas at
lieka savo darbą yra lengvas su
prasti. Bet tai yra tik pakraštys 
srities, vadinamos besivystymu.

“Mes, tarytum, esame gana ar
ti išrišimo priežasčių kokios nors., 
atmainos išliekamybės. Bet tai yra 
antrinės svarbos dalykas. Tik-

ne-

"Aš, 
Midi, 
tvėrėm iš 7, rodos, sąnarių T. M. 
D. kuopelę (43). Bet pastaruoju 
laiku Muskegone nei vieno musų 
T. M. D. sąnarip nesiranda, kitur 
pakrikę ir tosios kuopos nebėra. 
Man rodos, butų gerai, kad sekre- 
trius tąjį Muskegono kuopos nu
merį pavestų kitai, naujai kuopai. 
Tokiuo budu visos T. M. D. kuo
pos butų egzistuojančios, veikian
čios. Bet.kaip su sąnariais? Vie
nas, kitas, girdėjau, kitur prisira
šė, bet kiti, dievai žino kur. Jei 
jie atsišauktų į Centro Valdybą 
prašydami prisiuntimo Kudirkos 
raštų, ar jiems bus suteikiama? 
Man rodos, kad • Centro 
sekretorius turėtų būti at
sargesniu ir kad vienam neįteik
tų kelis egz. Turiu dar patėmyti, 
kad mano antrašas knygose (Cent
ro) rodos yra įdėtas; taigi dar 
persergiu, kad musų tenai nei vie
no

PASEKMES BALSAVIMO 
RENKANT RAŠT.F.VALDYBĄ.

Kandidatai ant pirmininko:
A. B. Strimaitis, Schuylkill Haven 

V. V. Jokubynas iš So. Boston, 
Mass. 8 baisus.

V. Černiauskas. Springfield, III.* 
8 bals.

J .Baniulis, Brooklyn, N. Y. 
bals. } x*’
M. Mikolavičienė, Minersville,

Pa. 5 bals. " > < -r+r
J. Naujokas, Brooklyn, N. Y.

2 bals. 1 8
J. S. Pruselaitis, Watepbury,

Conn. 2 bals. » “
K. Liutkus. Meridan, Conn! 2 b.
A. B. Strimaitis, SchuylkilK Ha

ven, Pa. 2 bals.
T. Astramskas, Philadelphia, 

Pa. 2 bals.
J. Banišauskas, Minersville, Pa.

1 bals.
Kandidatai ant sekretorių: 

P. Sinkevičius, Brooklyn, N. Y.
16 bals.

M. E. Kapočiutė, Shenandoah, 
Pa. 9 bals.

K. Arminas, Minersville, Pa. 
bals.
A. B. Strimaitis, Schuylkill Ha

ven, Pa. 2 bals.
J. B. Smelstorius, Philadelphia, 

Pa. 2 bals.
J. Banišauckas, Minersville, 
bals.
A. Staniškis, Shenandoah, 
bals.
K. Šnuolis, Cedar Point, 
bals.
J. šunskis, Scranton, Pa. 1 b.
A. M. Makauckas, Edwardsville, 

Pa. 1 bals.
* P. Mikolainis, New York, N.
Y. 1 bals.

Kandidatai ant iždininko: 
V. Balčiūnas, Shenandoah, 
bals.
P. Sinkevičius, Brooklyn, N. Y. 
bals.
A. B. Strimaitis, Schuylkill Ha

ven. Pa. 5 bals.
K. Brazys, Brooklyn, N. Y. 4 

bals.
A. Gabrys, Scranton Pa. 3 bals.
K. Arminas, Minersville, Pa. 
bals.
J. B. Smelstorius, Philadelphia,

Pa. 2 bals.
J. Banišauckas, Minersville, Pa.

2 bals.
į Dr. A. J. Zimontas, Čhicago, 
III. 1 bals.

F. Živatkauskas, Scrarfton, ^a.
1 bals- . ' r3

V. S. Jokubynas, So. 'Boston, 
Mass. 1 bals.

M. Mikalavičienė, Minersville, 
Pa. 1 bals.

P. V. Birštonas, Shefiandoah, 
Pa. i bals. ' r

M. Vakrina, Shenandoah, Pa.
1 bals. d j . I
Kandidatai į literatūros komitetą:

J. Baniulis, Brooklyn; N. Y.
17 bals.

J. O. Sirvydas, Brooklyn, N.
Y. 10 bals.

Ig. Rudminas, Shenandoah, Pa.
10 bals.

P. Norvydas, New York, N.
Y. 5 bals.

J. B. Smelstdrius, Philadelphia, 
Pa. 5 bals. ’:

M. E. Kapočiutė, Shenandoah, 
Pa. 5 bals.

J. Stasiulevičius, .Hazleton, Pa. 
turime. Red.). Tą patį galimąją bals. 

■

pripratinti, kad jie lankytų 
susirinkimus ? Ne. Už- 

pagalvoti, prisistebėti žmo- 
savę perstatyti jų vie-

nio knygų užlaiko svetainę ir pre-1 saVo nuobodžia kalba visus užmig-
numeruoja visus, kaip Amerikos 
teip ir Lietuvos lietuviškus-laik
raščius. Rengia viešas diskusijas, 
kur visiems leidžiadia išreikšti sa
vo nuomones ir pažvalgas. Teip- 
gi rengia teatrus? lekcijas, prakal
bas ir tam panašius vakarus.

do. Mala nuolat tą pati be tvar
kos. Kada toks kalbėtojas pabai
gia savo kalbą, tai žmonės džiau
giasi, kad pabaigė. (Tas yra todėl, 
kad mes Amerikoj tikrų kalbėtojų, 
kaip ir tikrų raštininkų kaipi ne

nesiranda.
Sekevičių Jonas.

PARODYKIM, MELAGIUS 
SVIETUI!

“Kalnavertis” “Lietuvos” 44 N. 
pradėjo išrodinėt pasauliui burius 
melagių, kurie vienaip kalba, o ki
taip daro. Logiškai, su prirody
mais, jis parodo, jog socijalistai, 
kurie skelbia pasauliui, jog nerei
kia pinigų, vienok tveria kompani
jas ir nori tapti turtingais. “Štai” 
— maniau sau — “žmogus kurio 
Dyogenes net su liampa j ieško jo! 
šis tai parodys pasauliui pilnoj 
šviesoj, kas yra melagiai, kadjri būti ir visuomet bus vystymosi

Ar tas suprantama rašė- 
Red.

Ar gamtiškas pasirinki
mas padaro veisles?

Ant to Douglas Dewar ir Frank 
Finn tiesiog atsako, kad ne. Anot 
jų, mes galime tik pasirinkti, kas 
jau yra sutverta. Pasirinkimas til



ru&j'u paklausu yra įvairybių ir 
besimainymų priežastis, arba, ki
tais žodžiais pasakius, būdas kaip 
veislė prasideda. Iki šiol musų 
pažintis įvairybės ir mainymos 
priežasčių yra visiškai menka.-Mes 
nežinome net kokioj ypatiškoj pa
kraipoj besimainymai įvyksta.

“Mums dar sužinotina ar vienas 
besimainymas būtinai veda prie ki
to toj pačioj linkmėj, kitaip pasa
kius — ar besimainanti organiz
mai elgiasi lyg kad turėtų užpa
kalyj savęs jiegą veikiančią tam 
tikroj pakraipoj. Išrišimas šito 
klausymo, regis, labai tolimas. Iš
rišimo viltis gludo ne teorijose, 
kuriomis šios dienos biologai teip 
noriai užsiima, tik temijime \ir iš
bandyme, ypatingai paskutiniame“.

Jevielinis Telefonas.
Užrašai Rudšilio S pūko stotyje.
Plačiai pasklydo gandas, kad 

“Tėvynės Mylėtojų Draugijos” pir
mininkas besirengiąs įteikti petici
ją “Diaugo” konsistorijai, bene ji 
sutiks beatifikucti jo globiamą 
draugiją.

Žymiausiu nuopelnu, už kurį 
“T. M. D.” pirmininkas drįstas 
maldauti “Tėvynės Mylėtojų Drau
gijai” beatifikacijos, esąs barba
riškumas nesusekto, dar ilustrato- 
riaus kurs be apeliacijos nukryžia
vo j o “Tėvynės Mylėtojų Draugi
jos” skydą!.-...

Bet spėjama, kad peticija neiš- 
kniauksianti pageidaujamos palai
mos, nes per pakkatoskopą (pek- 
katoskopas — tai žiūronas, per 
kurį matyti net mažių-mažiausia 
nuodėmėlė) ant “Tėvynės Mylėto
jų Draugijos” Įtėmyta šešėlis 
Griekų Svetimųjų.... Mat, tos 
draugijos apgarsinimų rašėjas ap- 

. vagino a. a. V. Kudirką “Viliumi 
Tell”, “Orleano Mergele” ir kitais 
velionio pesisavintais veikalais.

Kalbama teipgi, kad tą nuodė
mės šešėlį “T. M. D.” galėsianti 
išdildyti tik įsitaisyrrtu ir dėvėji
mu kryžiuotų skydelių-sagučių, ir 
tada tiktai tikrai bus galima , besi- 
vilti beatifikacijos.

vo profesorium PetrapHės DVaaš- 
kos Akademijos). Kaip matyt, 
tai “Jaunio vakaras” neturės apsi- 
rubežiuoti tik Chicaga. Centro 
pirmininkas susirinkime 28 kuopos 
pranešė, kad geistina yra, idant 
toki literatiški vakarai butų pa
rengti visų T. M. D. kuopų. Cen
tro valdyba žada sutaisyti visą me- 
degą tiems vakarams ir išsiunti
nėti visoms kuopoms, kad paleng
vinti renginu vakarų.

T. M. D. inkarai — visuomenes 
mokykla. Tame pačiame susirin
kime, kalbėtojas, aiškindamas to
kių vakarų svarbumą, terp kitko 
sakė: “Tokius vakarus, kaip per
nai Kudirkos vakarai, T. M. D. 
turėtų rengti kas metai, pašvęsda- 
ma juos peržiūrėjimui gyvenimo 
ir darbų musų svarbesnių tautiš
kų veikėjų ir rašėjų. Toki vaka
rai, prie didelio T. M. D. kuopų 
skaitliaus, reguliariškai rengiami, 
atneštų neapsakomą naudą musų 
visuomenei: ne visiems buvo ir yra 
prieinamos mokyklos, ne visus ga
lima pasiekti laikraščiais ir kny
gomis, bet daugumą ir lengvai ga
lima pasiekti tokiais vakarais. Ne
daug galima tikėtis nuo tokių, ku
rie nepažįsta savo praeities, o 
tik ant praeities pamato mes re
miame savo dabartinį gyvenimą ir 
ateitį. Musų visuomenei begalo 
reikalinga artimesnio susipažinimo 
su Lietuvos praeitim ir su darbais 
savo žymių tautiškų veikėjų. T. 
M. D. savo reguliariškai rengia
mais vakarais tikiuosi galėtų su
tverti musų visuomenei prieinamą 
mokyklą plačioj to žodžio pras
mėj.” < >. '

Chicagiškės kuopos žada kas 
metai Naujų Metų vakarą rengti 
“T M. D. vakarus”. Dzukas.

Paryžiaus kopijografas j ieško 
Amerikoje gero agento, kurs su
gebėtų Surasti gerą leidėją jero- 
glifuotoms kopijoms išleisti. Siū
lo gerą kondiciją — 50% kopijuo
tos garbės. Jeigu atsišauks leidė
jas be rekomendacijos dar nešu- 
Ivgto agento, tai už jeroglifų iš
leidimą gaus pilnai 75% grynai 
kopijuotos kopijografo garbės.

14-tą dieną lapkričio, keturde- 
šimtinės apvaikščiojime, Chicagdųe, 
atsitiko stebuklas: sukrykštė Gė- 

. ' dos įkibintas nebylys, ir teip gar
siai, kad -išvaikė pusę maldininkų. 

Net Waterburyje.....................

Užrašinėjant tą žinią, netikėtai 
pradėjo staugti ir poškėti aplink 
stotį bombos.... “Draugo” este
tiškosios granatos.... “Dilgėlių” 
raketinės... .“Dagio” kartečos.... 
ugi.... pokšt!.... sudraskė apa
ratą!.... Ar tai ne barbarai?.... 
Jie visi dabar trijufuos!

Rudšilio Spukas.

REIKALE T. M. D.
Rodos per pastarąjį 

susivažiavimą buvo išrinkti keli 
asmenįs apdirbimui T. M. 
D. įstatų ir atspauzdinimui jų at- 
skiron sąsiuvėlėn, ar knygelėm 
Bet iki šiam laikui* apie tuosius 
įstatus negirdėt, ir, dievai žino, 
kada mes jų susilauksime. O čia 
jų visur reikia, — prie kiekvienos 
progos pasitaiko jų reikalingumas, 
k. a.: tvėrime naujų kuopų, įtei
kimui draugams, papasakojimui ir 
parodymui kaimynui ir tt.

Kur gauti dabar įstatus? Pa
sakysit gal, kad yra prie kiekvie
nos išleistos T. M. D. knygelės!? 
Oi ne! Tų neužtenka, o antra, 
hevisada ir ne visur juos galima 
turėti.

Taigi reikia būtinai rupinties T. 
M. D. įstatais, jų patobulinimu, 
paaiškinimu ir atspauzdinimu kny
gelėm Pirmiaus reikia, kad butų 
spauzdinama organe, dėlei apsvar
stymo, nutarimo, ar tinkami, ir 
reikalingi.

Pakol da neturime naujų plates- 
niųjų, patarčiau Centro Valdybai, 
nors orgąne bent sykį paminėti 
senuosius, kad prie progos turė
tume reikalingam asmeniui paro
dyti. S—čių Jonas.

ĮSTATŲ.
T. M. D.

i.

Tėvynės Mylėtojų 
Dr-stės Reikalai
Visus raštus T6v. Myl. Dr-jos rei-. 

Laluose, kuopos ir pavienios ypatos 
malonės siųsti Dr-jos Lit Kom. na
rtui ir redaktoriui.

J. LAUKIS, 
Brick st, Valparaiso. Ind.

Chicago, III. Žada surengti va
karą. Dar neišsitrynė chicagiečių 
atmintyje pernykštis “Kudirkos va- 

' karas”, kuris buvo, teip rūpestingai 
' ir gražiai surengtas, jog sujungtos 

T. M. D. kuopos — rengėjai to 
vakaro — negalėjo atsiginti tuom 

į laiku nuo padėkavonių. Šiuosmet 
. thicagiškėS T. M. D. kuopos pra

dėjo vėl krutėti ir žada naujais 
'metais surengti vakarą panašų per- 
oykščiiam. •

Sumanymas pastūmėtas pirmyn 
ant tiek, kad jau paimta tam tiks
lui svetainė (ta pati, ką pernai — 
McCormick Club, ant \Vest Sidės) 
ir išrinkti atstovai nuo 22, 27 ir 
28 kuopų dėlei sutvėrimo jungti
nio Komiteto, kuris užsiims ap
dirbimu programo. 33 ir 37 kuop. 
paskits nuo savęs atstovus atei
nančiuose savo susirinkimuose. Va
karas žada būt pašvęstas atmini
mui neseniai mirusio profesoriaus 
K. Jaunio (kun. K. Jaunis buvo 
.viens iš didžiųjų lingvistų — ti- 
jinėtojų ir kalbų žinovų — jis bu-

Juozas Rekašius, P. Kalinauskas, 
J. Lileikis, A. Navickas, J. Moc- 
kaitis. " 4*

SheboygOn, IPtf. 63 kp.: V. 
Grabauskas, P. A. Deltuva, A. 
Aleksynas, P. Aleksynas, J. Gvaiz
dikas, A. Kielius, P. Kielius, M. 
Sinkevičius.

Portage, Pa. 64 kp. : P. Luko
ševičius, J. Januškevičius, K. Mak- 
navičius, J. Abrazevičius, A. Mo- 
kendis, J. M. Navickas, S. Savic
kas.

Chicago, III. 65 kp.: J. Zacha- 
rauskas, J. Tumosas, J. Kalpokas, 
V. Karalius, 
džius, V. P 
vičius, J. Tranas,I J. Šmotelis.

Kailis, J. Nau- 
įskas, J. Micke-

PAVIENIAI.
Springfield/Tll., P. Žvingila.
Gardner, Mass., A. Rutkaus

kas.
Tilton, N-. H., J. Druskis.
Herrin, Iii., S. Jacunskas.
Athens, III.: J.

Bubnis.
Kenosha, W».:

A. Jakšys.
Chicago, III., S.
Cheltenham, Pa.: O. Petronai- 

čiutė, V. Petronaičiutė, O. Valan- 
tanavičiutė ir S. Rauduvė.

W. Va;, S. Ivanauskas.
Windber, Pa.: J. Duoba ir T. 

Skačkauskas.
A. V, Greičius,

. T, M. D. sekretorius.

Jurkonis ir M.

K. Kliauga ir

Praninskas.

ir

ATSAKYMAS.
Nemanome ir neturime noro gin

čytis su p. Nebrėkučio apie tai, 
kur butų Kudirkos raštai pigiau 
apsiėję: čia spaudinant, ar Prū
suose. Nenorime dabar varinėti 
tuščių ginčų dėlei sekančių prie
žasčių: i, kadangi jau tuos gin
čus varinėti per vėlu ir iš to jo
kios naudos nebus, ką ir p. Nebrė
kutis pripažįsta, 2, kad duoti at
sakymą, reik mums pirma susinešti 
su p. Gabriu, per kurio tarpinįn- 
kystę buvo darytas kdhtraktas ir 
kuriam kaltė teipgi užmetama ir 
3, ilgi ir tušti ginčai užimtų dau- 
giaus laikraštyje vietos, negu mums 
suteikia viešninga “Lietuva". Tas 
vienok nereiškia, kad mes sutin
kame su p. Nebrėkučiu. Anaip
tol ne. Mes surengsime visas 
skaitlines palytinčias Kudirkos raš
tų spaudinimą ir priduosime III 
T. M. D. seimui, prašydami jo, 
idant paskirtų tam tikrą komisiją 
iš nusimanančių apie spaudos rei
kalus ypatų, kuri išduos savo nu
sprendimą : ar ištikro T. M. D. 
Centro Valdyba mėto į balą drau
gijos turtą kaip tai nori parodyti 
p. Nebrėkutis. 
p. Nebrėkutis, 
truks civiliškos 
komisijai ne
bet tikrą pasisiulinimą kokios lie
tuviškos spaustuvės, ant kurios ga
lėtume remtis. Tas, manome, ge
riausiai galės ' išrišti klausimą ir 
be nereikalingų tuščių ginčų or
gane kuriame dabar ačių šitiems 
straipsniams pritrūksta vietos pa
garsinimui naujų kuopų ir sąna
rių (Redakcijoj jau antra sanvaitė 
guli krūva naujai prisirašiusių, o 
pas mus kita krūva laukia savo 
eilės).

Siubm vienok kartu turime pa
stebėti: kam ir su kokiu tikslu p. 
Nebrėkutis išrito tą sunkią arti
leriją skaitlinių? ?....

Kudirkos raštams tas jau nega
li pagelbėt, nes per vėlu, tai gal 
dėlei T. M. D. gerovės? Neišra
do, — nes jai nei cento dabar nei 
pigiau neatsieis tas visas, darbas. 
Tai kam-gi tas visas “atsišauki
mas”, -kuriam jeigu tikėti, tąi reik
tų manyti, jog Centro Valdyba, 
duodama spauzdinti Kudirkos raš
us Prūsuose, įmetė kaip į 
apie $1200?

Aišku, kad nekitam, tik 
kad diskredituoti visuomenės 
se T. M. D. Centro Valdybą,
tingai-gi tą “mieliausią” pirminin
ką.,.. Sykį diskreditavus Valdy
bą, nereik abejoti, kad tas ir pa
čiai draugijai ant gero išeitų.... 
Su tuom tikslu tas “atsišaukimas” 
rašytas, su tuom tikslu jis ir teip 
gudriai suklastuotas, jog net toks 
žinovas, kaip p. Laukis, neapsi- 
žiurėjęs gerai, veik įtikėjo jo tei
sybei. Tik pažiūrėkime paviršium 
į p. Nebr. apyskaitą. Pagal jį 
čia Amerikoj Kud. raštų spaudi
mas apsieitų $2507.50 (net su cen
tais!), skaitant spaudą, popierą ir 
kitus dalykus, apart illiustravimo, 
kuris, anot jo, apsieis per tūks
tantį. Paduodamas-gi Prūsų kas
tus prie visko subruka, ir illiustra- 
virną ir sako, kad be illiustravimo

Tikimės jog ir 
jeigu jam nepri- 
drąsos perduos tai 

savo aprokavimus,

Gerbiamoji Redakcija!
Organe, 45 “Liet.” num. T. M. 

D. reikaluose yra pažymėta nau
jai prisirašiusiųjų ir užsimokėju
siųjų sąnarių sąrašas ir New Y or
ka, N. Y. 3 kuopos su 8 sąnariais. 
Daug žemiaus tame pačiame nu
meryje vėl yra pažymėta iš Brook- 
lyno, N. Y. 3 kuopos su 6 sąna
riais. Taigi toksai pažymėjimas 
yra klaidingas ir gali suteikti ne
susipratimus.

Tveriant tenai T. M. D. kuopą 
buvo duotas New Yorkui ir 
Brooklynui vienas numeris ir kuo
pa vadinosi New Yorko ir 
Brooklyno 3 T. M. D. kuopa. 
Taigi sanariai yra rašomi vienon 
knygon, ne atskirai, kaip tas yra 
padaryta viršminėtoje organo vie
toje.

Centralinis sekretorius lai patai
so klaidą ir rašo sąnarius vienon 
vieton, L y. New Yorko ir Brook
lyno (3 kuopos).

S—čių Jonas.

prideda, kacArteip pirmininkas pr? 
nešė (kad kaštuos viskas, be Ulių 
stravinA $3500). y

1 uom tarpu buvo pranešta, kai. 
visa laida (o ne* atspaudinimas) 
Kudirkos raštų apsiries apie $3500 
Čia pasirodo nesąžiniškas klasta 
vimas skaitlinių. Sąžiniškas ap- 
skaitytojas butų paėmęs kainas 
paduotas kiekvienam kontrakto pa
ragrafe ir iš ten apskaitęs, kiek 
kaštuos viskas be illiustracijų. O 
jeigu jau norėtų viską perkeisti 
ant amerikoniško kurpalio tai 
teisybes supratimas liepė imti į 
atydą visas išlygas kontrakto: tą 
pačią popierą (kuri daro didžiau- 
sį skirtumą), tą patį šriftą, laiką 
atlikimo darbo, gvaranciją gero at
likimo darbo ir visus kitus daly
kus, nu&jkiirių priguli kainos. .

Čia mes vieną patėmysime: p. 
Nebf, apistobita labai pigi, bet mes 
nei nuo vjfeios spaustuvės Jtokios 
pigios propozicijos niekad neaplai- 
kėm, todėl suprantama ir bran
ginus turėjome mokėti.

Ateinančiais metais T.
turės vėl nemažai darbo, leidžiant 
naujus raštus, todėl labai geidžia
me kad šiuom kartu p. Nebrėku
tis pasiskubintų ir padarytų tikrą 
“business likę” propoziciją. Užtik
riname iš kalno, jog imsime pi
giausią, bet su viena išlyga: jeigu 
darbjĮs bus atliktas geriausiai....

Baigiant norime dar priminti tą 
amžiną tiesą, jog turtus, ar pini
gus visados labiau moka branginti 
ir čėdyti tie, kurie juos surinko ir 
žino, kaip sunkiai tų pinigų su
rinkimas atsiėjo. Todėl drįstame 
tikėtis, jog ir Centro Valdyba, ku
ri, atvirai kalbant sudėjo ir deda 
vežimus energijos ir praleido ne 
vieną nakties valandą surinkimui 
ir padidinimui T. M. D. turto —' 
tikimės, jog toji Centro Valdyba 
brangina tą sunkiai surinktą turtą 
nemažiau už kitus — nemažiau ir 
už p! 
mui !ij 
Čio fo

S. STEPNIAK

Namelis ant Volgos
APYSAKA'. 

Versta iš rusų kalbos

M. D.

Nebrėkutį. Taigi, iki sei- 
Ir meldžiame p. Nebreku- 
nepamiršti.

B. K. Balevičius.

Tai buvo Volga, didi Rusijos upė, kuru 
jis taip labai myli; prie jos praleido jis savo 
mažas dienas. Kelias pasisuko į dešinę pa
gal upę.

Jaunikaitis pasidrąsino ir nuėjo krantu; 
dabar jis žinojo, kad tikrai ras triobėsius, 
žmonės, pagelbą.

Ant kito upės kranto buvo matyti kaimelis.
— Nusivilksiu, surišiu drabužius/į ryšelį, 

užsidėsiu ant galvos ir perplauksiu į kitą pu
sę, — dinktelėjo jam į galvą mintis.

Geriau ir nebuvo galima suklaidinti savo 
pedsakius. Jis mokėjo gerai plaukti ir tikė
josi laimingai persikelti į kitą pusę. Bet jis 
buvo taip silpnas, taip nuvargęs ir antra kar
tą jau nebeišdrįso bandyti laimės.

— Reikia kur-nors gauti valtį. Visi 
nykščiai gyventojai žukliai.

Jis tikėjosi kur-nors pamatyti valtį, ją 
pirks, atims, — pavogs, jei reikės.

Čia-

nu-

III.
.Jaunikaitis ėjo apie pusvalandį. Upe 

sisuko, apjuosė mažą, apaugusį "medžiais

New Yorke; Chi- 
terp žemiausių su 
gyventojų, o 46

balą,

tam, 
aky- 
ypa-

NAUJAI PRISIRAŠĖ PRIE T. 
M. D. IR UŽSIMOKĖJO UŽ 

1909 M.
So. Chicago, III. 33 kuopa: S. 

Kvietkauskas, Z. A. Rutkauskaitė.
Chicago, III. 37 kp.: J. Šileika, 

A. Gotautas ir P. Mačiukevičius.
Coal Center, Pa, 39 kp.: M. 

Klimavičius.
NAUJOS T. M. D. KUOPOS.
Ronalr, Wdsh. 62 kp.: S. Kali

nauskas, L. Paplauskas, J. Geru
lis, V. Rekašius, M. Mitrikėvičia, 
A. Ilgūnas, L. Katilius, J. Brilvi- 
čas, J. Urbonas, J. Juodišius, J. 
Kurtinaitis, A. Kaunas, D. Savic-ttenai apsieis viskas $3500, taigi ant 
kas, J. Gajauskas, M. D. Kaunas, į$i000 brangiau. Nusiduodąs lyg 
J. Kursą, D. Zikas, J. Filipavičią, jnesuprantąs dalykų, dar nekaltai ■

menkiausia 
Chicagoj 

Baltimorėj,

Pitts- 
181; 
250 

mirtys

CHICAGO SVEIKIAUSIAS 
AMERIKOJ DIDMIESTIS. 
Suvienytų Valsčių valdžibs ap

skaityme fš septynių Suv. Valse, 
didžmiesčių sveikiausia Chicaga, 
arba, čia mažiausias nuošimtis mir
čių. Pagal mirčių nuošimtį, mir
čių nuošimtis Chicagoj — 1403; 
St. Louise — 14.52; Pittsburge — 
16.49; New Yorke — 16.83; Ehi- 
ladelphijoj — 17.39 J Baltimorėj 
— 18.32; Bostone — 19.08.

Karštligė smarkiausia Pittsbur
ge, menkiausia 
cago yra antra 
15 ant 100000 
Pittsburge.

Džiova buvo 
burge, 139; 
smarkiausia
ant 100000 feyv. Džiova 
New Yorke viršyja Chicagą gal 
apie 30%.

Plaučių uždegimu mirčių didu
mas ant 100000 gyventojų buvo: 
Pittsburge 229, New Yorke 212, 
Bostone 188, Chicagoj 162, S t 
Luoise 114.

Nuo Diarrahoea mirčių daugiau
siai Pittsburge, 174 ant 100000 
gyvent., Chicago 157, New Yorke 
154.

Keturios iš svarbiausių vaikų li
gų, diphterija, skarlatina, tymai 
ir krioklė labiausiai siautė Bosto
ne mirė/.—• F01.4 ant 100000 gy
ventojų, (New Yorke — 94.8, Chi
cagoj 58.5, taigi 42% mažiau negu 
Bostone ir 38% mažiau negu New 
Yorko.

SattžudysČių buvo daugiausiai 
St. Louiae, nes 32 ant ’ kiekvieno 
too^do gyventojų; New Yorke ir 
Chicfcgoje proporcija .buvo 23; 
Bostone ir Pittsburge 21; Philadel- 
phijioj 18; Baltimorėj 17.

1908 metus Chicago- 
lis paskutiniais metais, 
100000 gyventojų su- 

: nuo-visokių ligų 
u, pavojingų limpan- 
karštligės 5, pneumo-

■nio

: jf wltoko Paryžiun, daktarų pa- 
gdbos ;jieškoti, garsus norvegiš- 
kaą raštininkas, Bjoernson, bet pa
sirodo, kad daktarai negali pagel
bėti. Prie jo likosi pašaukta jo 
šeimyna. . Pranešta’apie jo sveika
tą Danijos ir Norvegijos kara
liams.^ Neužilgio laukia jo mir-

f| Ant salos Tenerifa, Afrikos 
vakadhėse pakrantėse, atsidarė se
niai užgesę^vulkanas, bet po ke
lių minutų besidarbavimo, vėl už-

pa- 
■PMmy- 

są. Užėjęs ant jo, jaunikaitis ištikro pamatė 
valtį, tik ji buvo netuščia. ( Nei atimti, nei 
pasamdyti jos nebuvo galima: valtyj'sėdėjo 
mergaite; iš pirmojo pažiūrėjimo ji išrodė 
panelė.

Ji ką tik buvo išsimaudžiusi. Šlapi balti 
plaukai surišti į storą mazgą ir uždengti bal
ta šiaudine skrybėlė plačiais kraštais; apsi
vilkusi perkeline baltai pilka bluza, persi- 
juosusi plačiu odiniu diržu; plikose lik alkū
nių rankose turėjo irklus ir pamažu irėsi prie 
krašto. Ji prisistūmė prie smiltyno ir susi
laikė. Urnai jos akįs pamatė prisiartinusi prie 
vandens jaunikaitį.

—7 Atsiprašau, panelė.... — pratarė jau
nikaitis.

Mergaitė išsigandusi pažiurėjo į jį dide
lėmis melsvomis akimis ir greitai pasistumuSi 
irklu nuplaukė nuo krašto.

— Nebijok. Aš tamstai nieko pikto nepa
darysiu. ... Sustok.... — meldė jaunikaitis.

Mergaitė neklausė. . Ji įrėši šalin.
— Palauk. Aš noriu tamstai šį-tą pasa

kyti? — sušuko jaunikaitis y
Mergaitė sustojo. • j <

, — Ko tamistai iš mąnęs reikia? -r pa
klausė ji, — jos balsas buvo žemas, truputį 
šveplavo.

— Man reikia pervažiuti į kitą pusę, šit 
ten, į aną kaimą. Duok man tamsta savo val
tį, aš ją atgal atsiųsiu. Per vežk tamsta pati. 
Tamsta tą gali padaryti.

Važiuoti dviese su nepažįstamu, žmogumi 
baisu.... ji visai išsigando.

— Aš nepervežėja! — atsakė mergaitė ir 
griežtai, stipriai pasuko. valtį į vidurį upės. 
Lengva valtis, yt vilyčia, nuplaukė ramiu upės 
paviršiu. Už poros šimtų žingsnių ji sustojo, 
atsigręžė: čia nebuvo jai jau jokio pavojaus. 
Jaunikaitis stovėjo prie medžio, kabinosi į ša
kas, kad neparvirsti. Jam truko spėkų.

Jaunos mergaitės širdis sudrebėjo. Ji il
gai negalvojusi stipria ranka pasuko valtį at
gal, pasispyrė ir smaigaliu įsiskverbė į smėlį. 
Mergaitė iššoko ant žemės.

— Kas tamstai? Tamsta sergi — paklau
sė ji gailestingai, priėjusi prie jaunikaičio. — 
Tamstos veidas kraujuose. Tamstą apvogė? 
Tamsta sužeistas?

Jaunikaitis pažiurėjo į mergaitės geras 
mėlynas akis. Viltis vėl atgaivino jį. Jis jau 
neabejojo: mergaitė, kurią pasiuntė jam pati 
laimė pagelbės jam. Prieš mergaitę jis ne
galėjo veidmainiauti.

— Ne, — atsakė jaunikaitis, — manęs ne
apvogė. Aš pabėgau, aš iššokau iš traukinio 
ir pats susižeidžiau.

— Iš traukinio? Ak, Viešpatie! Kaip 
. tat baisu, kam-gi ?

. Ji norėjo paklausti, kam jaunikaitis teip 
padarė.

— Aš esu politiškasis. Girdėjai?
Ar girdėjo? Jos Jonutis, jos brangus Jo

nutis, kurio ji ilgėjosi šit jau visi metai, kurį 
apraudojo, juk argi ne toks-pat politiškas!

— Tamsta esi politiškasis? Kodėl tamsta 
man tuojau, iš pradžios nepasakei? — sušu
ko ji.

Jaunikaitis nusišypsojo.
— Tamsta man nedavei pasakyti,
Mergaitė ir prasijuokė ir papasakojo apie 

savo kvailą baimę.
Tas juokas iš karto juos suartino.
— Pasakyk tamsja, ar mes kuomet nors 

nebuvome susitikę? — paklausė jaunikaitis 
/tačiai žiūrėdamas į savo naująją pažįstamą.

—Ne, mes niekuomet nebuvome susitikę. 
Aš iš savo dvaro jau treti metai neišvažiuo
ju. Bet vistiek aš tamstai viską padarysiu, 
tartum senam savo pažįstamam. Dėlei Jonu 
ko...’. — pridūrė ji tyliai. — Pasakyk, kas 
tamstai reikalinga?

— Man reikia persikelti į aną pusę.
— Gerai. Meldžiu sėsti.
Mergaitė įšoko į valtį, jaunikaitis ir.
— Duok man irklą, — prakalbo jis. — 

Aš moku irties. Tamstai dar reikės sugrįžti, 
pailsi.

— O ne, aš tankiai perplaukiu upę.
Valandėlę jie plaukė tylėdami.
— Tamstos veidas kraujuose, ten krepše

lyje yra rankšluostis.

Jaunikaitis paklausė, yt ;l&diWs\\._ .
— Kasgi ten gyveną tame kaime r"— yM 

klausė mergaitė. — Pažįstami? Gal ^įminėB
‘— Aš ten nieko neturiu. į
— Kaip nieko? Tat kam tamsta ten 

žiuoji ?
Jaunikaitis paėmė rankšluostį, jlami™ 

vandenyje, nusišluostė. ; H
— Atsisėsk ant dugno; bus geriau, — 

tarė mergaitė.
Jie plaukė upės viduriu, vieni, tarp c’a^ 

gaus ir žemės. Ant vandens.^paviršiaus buvo 
atsimušę krantai,, kaimai, medžiai — jie išro
dė mažyčiai, yt butų nupiešti, ant paveikslė
lio. Jų valtis išrodė maža, kaip riešuto keva
las, kurį vėjas neša vandeniu. s

Jaunikaitis šypsodamas paklausė:
— Ar žinai, tamsta, ką mes vadiname pa

klaidinti pėdsakius ?
— Ne, nežinau! ‘
— Na, tai linkiu mciruoįiet ir nežinoti, 

niekuomet.
Jaunikaitis įsakmai neišaiškinp. Jis jautė 

tokį didelį nuoyargį, kad jam ir kalbėti buvo 
sunku.

— A, suprantu, vadinas taip padaryti, kadi 
tamstą butų sunku pavyti? — pratarė mer-l 
gaitė.

Jis linktelėjo galva.
— Bet kaip tamsta toliau keliausi, 

ir nusėdėti negali?
— Niekis, aš ilsiuos. Išlipęs, ant 

aš atsigausiu.
Mergaitė ' neįtikėdama pažiurėjo į 

kaitį ir palingavo galva. - f
-r— Netiki ? pamatysi tamsta. /
— Juk tamsta esi visai ligotas. ?
— Niekis.
Mergaitė nutylėjo; iš palengvo suraukusį 

antakius apie kasžin ką susimąstė; jos veidai 
pasidarė gražus ir drąsus. I S

Kam tamsta plauki į šalį? — paklat. į 
jaunikaitis, pamatęs, kad ji pasuko valtį iį 
pasileido pavandeniu. ...

— Aš tamstą vežu paš save. ■ * '
Jaunikaitis netikėjo ausimis.

Ką ? Kam ? Ar žinai ką tamsta dJH 
rai? Juk tamstai už tat gresia.,.. ‘

— Žinau. Na tai kas ? • 0
Mergaitė nuleido akis, tartum kasžin kol 

susigėdusi; jos akįs žibėjo. Krūtinė tankiau I 
alsavo; skruostai išpalengvo paraudo; toje va^ 
landoje ji buvo neapsakomai graži. ...

Tamsta esi mūsiškė! — pašnabždomis 
ištarė jaunikaitis.

“7 Ne, — atsakė mergaitė, pasižiūrėjusi į 
jaunikaitį teisingomis akimis. — Ar gi ir i 
be to negalima? Aš tą darau dėlei Jonuko. 1 
Ką gali žinoti, gal ir jam kuonret-nors pri- į 
sieis boti tokiame padėjime, kaip ir tamstaŲŠa- I 
si ir jam už mane Dievas ką pasiųs. 5

—- (Įk&i. prasta mergaitė, — jiamįslijo 
jaunikaitis. Jam buvo labai malonu atsid^B 
į jos globą, — jis nekovojo su savim.

— Palauk, juk tamsta gyveni ne vieį 
Ar tamsta žinai kokį pavojų darai savo 1 
mynai, slėpdama mane? ‘ fl

Mergaitė ant valandėlės sujudo ir sfl 
mąstė. Ji

— Niekis, aš viską prisiimu ant s.įį 
Namiškiai nieko neturi žinoti. Kaip 
vadinti ? ■

Jaunikaitis atsakė ne tuojau. T
— Kam tamstai reikalingas mano vaflH 

Tamstos kaltė bus didesnė dešimtį kartų, J 
tamista žinosi, kas eš esu. * ’ 'į

— Atsiprašau, tamsta manęs hesuprafl 
Aš žinau nuo Jonučio, ]<ad jus slepiate 
vardus. Pasakyk tamsta, kaip aš turiu .■ 
vadinti tamstą saviškiems. Juk be vardo taį 
sta negali būti! ?

Ji linksmai, vaikiškai nusijuokė. w ■
— Na, gerai. Vadink manę Volgin — į 

bus musų susitikimo atmintis. Vardas maB 
Vladimir, tėvas Piotr? Šįe vardai tikri, I 
pridūrė jis rimtai. 1

— Vadinas, Vladimir Petrovič Volgl 
Atsiminsiu. TailKte^busi mano pažįstai® 
iš S. Aš tamstą sųtjkau miške ir užprašė 
pas save į svečius. Ar gerai taip? Ne, ■ 
pasitaisė mergaitė, kasžin ką atsiminusi. | ’ 
Ne miške, bet Ern:
je, kuris anoje pusėje. Taip geriau. Reiki 
pėdsakius suklaidinti.

Ji vėl prasijuokė.
— Tamsta esi visai konspiratorė — nūs; 

šypsojo jaunikaitis.1
Ji pasidarė rimta.
— Ne, ir niekuomet nebusiu! — atsak 

mergaitė ir energiškiau pradėjo irties.
Jaunikaitis žiurėjo į ją ilgai ir rimtai.
— Nesižegnok išlanksto, panelė! — 

mįslijo jaunikaitis sau.
Jis tiesą sakė: jam reikia pasilsėti tik k<į 

lias minutas ir jis vėl atsigaus. Jis jau visi 
pasilsėjo ir pas jį atsirado agitatoriaus itį 
stinktai. 1

— Šit mes ir namie! I
Mergaitė pradėjo sukti valtį į dešiniąjl 

pusę. 1
Ant augšto kranto, terp medžių matėsi 

baltas namelis gontų stogu, kokie esti pas nei 
labai turtingus dvarininkus. Dešinėje pusė] 
je stovėjo sparnas, kairioje daržinės, o toliau! 
didelis vaisinis sodas. 1

Priplaukė prie kranto. Vladimir ištrauka 
valtį ant smėlio, jie šiauru, takeliu nuėjo fl 
rūmą.

Prieškambaryje juos sutiko senutė, kuri 
nustebusiai pažiurėjo į jaunikaitį.^

— Aukle, ar jau mama atsikėlė? — pa-J 
klausė mergaitė.

— Kaipgi, atsikėlė. Kavą geria. Tamstoj 
laukia.

tamsta

kranto

jauni-

vkoje, — tame sodž

(Toliau bus)
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Gyvastį

gulintis ant mainų

Moterys raudoianCios degančiose mainooe pasilikusių savo vyrų Ir sūnų, 
šitas paveikslas gautas U Chicago Daily Juoniai,

Juozas Sakaitis (kūnas išimta* 
20 lapkr.),
Antanas Vilkaitis, 
Petras Januška, 
-{-Jonas šubrinskas, 
Juozas Sireika, 
-{-Povyjas Akčiunas, 
-Į-Izidorius Lydeka, 
Franas Lydeka, 
Juozas Lydeka, 
Dominykas Klykunas 
Juozas Rimkus.
Iš laikraščių sužinota^ netrvvais 

esant dar šie lietuviai 
Juozas Robišius, r
Jonas Mikra, *
Petras Alsokis, -i
Juozas Bružis.

peštynė, tas už- 
at mes ta s, jjfors

> mulą niekas

duodančio oksygeno pumpavk 
m ui pristaisa.

Užsidegimo priežastis tokia: ka
syklose buvo vartojama elektra, 
bet buvo viela sugedus todėl dar
bininkai vartojo kerosinines liam- 
putes; nuo liamputės ,kokiu ten bu 
du užsidegė mulams paskirtas šie
nas, o nuo to ugnis urnai išsiplati
no po visas mainas. Ugnies išsi- 
platinimui pagelbėjo anglies dūk 
kės, kuriose yra explioduojan 
ti gazai, dėl primaišytų degan
čių medegų. Atsiradus Ugnei, 
gal nemažai arčiau esančių darbi
ninkų butų išsigelbėję, kad ne 
kasyklų perdėtiniai, kurie sugrą
žino juos atgal, sakydami, jog ne
privalą bijotis nes jokio pavojaus 
nėra. Į trumpą laiką ugnis apėmė 
išėjimo vietą ir sunaikino ištrau
kimo prietaisas, o toms sugedus, 
niekas negalėjo išsigelbėti.

, Kompanija pražuvusių skaičių 
paduoda ant 500 ir 50, bet žinoma, 
jog ji tikrą skaičių slepia, nes 
kasyklose, priešingai {statymams 
dirbo nemažai nepilnamečių vai-

Puskvortė tokio vandenio buvo 
viskas, ką galėjome per dieną iš- 
gauti. Buvo tokių, kurie vogė 
vandenį nuo sergančių. Bet ve- j 
liaus tas vogimas liovėsi, nes to- j 
kiems gręsė mirtis. Maistas visai i 
išsibaigė ir alkis neišpasakytai var- 1 
gino. Reikėjo kiek galint palai- ; 
kyti drąsą, nes nuo jos prigulėjo , 
mus palaikymas proto. Kasdien 
po du kart giedojome šventą hym- ■ 
ną ir kalbėjome maldas. Bado pri- j 
spirti nekurie valgė čebatų aulus I 
ir kepurių matikus (snapus), kiti 
rijo anglių dulkes bei purvus, kiti 
kramtė ir rijo tabako sultis. Nuo 
tokio maisto ir tvankaus oro mes j 
kasdieną silpome. Valando^mums • 
išrodė dienoms, o dienos metais. J 
Vienas iš blogesnių aitsitikimų bu
vo tas, jog vienas iš mus pablądc 
ir rėkdamas prasišalino. Reikėjo 
bijotis, kad tas neapimtų ir kitus. 
Mes ant galo buvome teip nusilpę, 
jog neįstengėme paeiti dešimts 
žingsnių neparpuolę. Ėjome ant 
galo jieškoti išėjimo, nes dar 
penkias valandas, jau butume ne
išlaikę. — Terp mus buvo
vienas mulas; užmanyta tą
mulą paskersti, bet lietuviai užsto
jo už jį sakydami, jog tas, kurs 
gers nors ir gyvulio kraują save 
gelbėdamas, neturi tikėti tuomi iš
sigelbėti, nes tas y ra nedora. Kad 
neiškiltų už tai 
manymas buvo 
vėliau butų

miestas 
ir nu- 

mainie-

Liozas Raupinis, 
iŠ Brazas, 
fat. Lunas, 
‘etras Brodinskis, z 
alfas Adomavičius, 
,onas Bitauta, 
i’ijus Prūsaitis (jo kurias iš- 
kz lapkr.).

e lapkričio, netoli Chicagos, 
lyj Cherry, III., kastynėse 
bse) St. Paul, kur dirbo 
im 600 darbininkų, atsirado 
| visi ten buvę darbininkai, 
liedidelio išsigelbėjusių skai- 
roražuvo liepnose, arba už- 
l’nuo vodingų gazų. Iki 23 
Ir. jau išimta šimtas dvide- 
H’i negyvi kūnai. Gy- 
L «Jpkr., išėmė 20. Lietuvių 
Juvo mažiausiai 30 ypatų. 
| paduoda Vincas Burba iš 
[r, III. per adv. S. Kodį, tą 
maftiose dirbo ir, beabejonės, 

1 pražūti šie lietuviai (kryže- 
ženklinti thri šeimynas):

Nailia užmuitu malnlerlų eina gatve raudo^^noa. Grupa malnlerlų pačių, tčmyjančlų f lifmamue II mainų kunua.
gitas im—^rlri rautas Iš Chicago Daily JuoraoL

lėtą su blaivesnėms smegenims 
žmonių, kurie paklausę ėjo draugė. 
Tokiu budu susidarė mus kompa
nija iš 21 žmogaus. Mes patraukė
me į vieną mainų užkaborį, kur 
dar buvo nespėję prieiti/ gazai. 
Nekurie rinkosi ant kelio pame
stas blešines su valgiu, žinodami 
jog viena pluta duonos reiškia jų 
gyvastį. Radome dar liuosą nuo 
gazų ir durnų užkaborį, kur buvo 
užtektinai oro. Pirmu dalyku bu
vo užmūryti perėjimą, t y. užsi
barikaduoti nuo gazų. Tas turėjo 
būti greitai atlikta, todėl mes vi
somis pa j iegomis griebėmės
darbo ir į trumpą laiką darbas bu
to atliktas. Apsisaugoję nuo dujų, 
rūpinomės tolesniu likimu. Apžiū
rėję likučius valgio, pamatėnl^ jog 
jo vienam žmogui vos butų už
tekę parai laiko. Mes su tuo mai
stu turėjome apsaugoti savo gy
vastį. Žibintuvo užteko tik porai 
parų. Užgesus paskutiniam ži
bintuvui, mes pasine rėmė baisioje 
tamsoje ir joje išbuvom visą san- 
vaitę. Didžiausiu nusiminimu bu-' 
vo trukumas vandens. Vienas 
darbininkas turėjo pikį, ku
riuo reikėjo gelbėtis. Kiekvienam 
žmogui žemiausioje vietoje akme- 
nyj iškneibta duobutę, į kur lašeno 
juodas anglismis vanduo. Nors ta
sai vanduo buvo labai biaurus, bet 
jis buvo vieninteliu gyvasties pa
laikytoju. Kiekvienas- gavo duo
butę. saugojo ir siurbė tą -smalinį 
vandenį, kurio anaiptol nepriteko.

yrai, kurie leidžiasi žemėn į 
degančias mainas; jų aparatai 

> ir vienas iš žuvusių mainierių.
L R. Willams (po kairei) Ir Tom Moses, su oksygeno maltais, 

pasirengę leistis į mainas.

Cherry miestelyj skaitoma į 2000 
gyventojų. Beveik kiekviename 
name yra po vieną ar du pražuvę. 
Koks tai baisus reginys I Motinos 
raudoja savo vaikų, pačios savo 
vyrų. Yra vaikučių,- ką turėjo 
tik savo tėvą, kuris juos maitino;’ 
jam žuvus jie liko be prieglaudos 
ir be maisto. Moterys su mažais 
vaikais raudodamos veržiasi prie 
mainų, norėdamos įpulti į jas ir 
žūti su savo mylimais. Bet su
traukta milicija jas atstumia atgal, 
neleidžia prisiartinti. Į miestelį 
priplaukė iš Chicagos ir aplinkinių 
miestelių tūkstančiai žmonių, teip 
kad skaitlius žmonių ten siekia į 
15000 ypatų. Chicagos 
surinko partiją ugnagėsių 
siuntė gelbėS nelaimingus 
rius.

Subatoj, 20 lapkr., rasta sky
lėje 20 gyvų darbininkų ir iš
traukta į viršų. Gelbėtojai visoms 
spėkoms stengiasi prisimušti į ka
syklų užkaborius, kurių yra apif

devyni, kur manoma atrasti į 100 
gyvais palaidotų, badaujančių, dar
bininkų. Bet nelengva prieiti, nes 
ugnis dar vis siaučia, olos pil
nos vodingų gazų ir nepakenčia
mas karštis bei dušnumas. Apart to 
ugnis sunaikino visus medinius 
ramsčius ir todėl ’ kasyklose perėji
mai aklinai užgriuvo. Manoma 
prie nžgriuvusių prisikasti apie 22 
d. lapkr. vidurdienį. Kad yra dar 
gyvų žmonių, tai sprendžiama iš 
to, jog vienur kitur išgirsta žmo
gaus balsą, šaukiantį pageltos. 
Nors ir galėjo užkaboriuose išlik
ti kiek gyvais .darbininkų, bet jie 
iki šiol galėjo numirti badu ir 
troškiu. Koks yra padėjimas už
griūtų gyvais kasyklų skylėje 
žmonių, galima suprasti iš sekan
čio apsakymo Jurgio Eddy; mainų 
“boso”, kuris su kitais 20 darbi
ninkų užtaisytoje skylėje išbuvo 
nuo 13 iki 20 d. lapkr.

“Aš buvau antroj “venyj”, kuo
met dažmojau, jog mainos dega. 
Pirmiausiai maniau prieiti prie iš 
ėjimo — sakė Eddy — bet atradau 
apimtą ugnies ir ant kelio jau gu
lėjo negyvų žmonių kūnai. Tada 
aš nemaniau eiti į durnus, nes ten 
žinojau, jog neišvengsiu mirties. 
Pasisukau atgal, į ten, kur nėra 
dar durnų ir gazų. Sutikau pa
šėlusiai bėgančius žmonis juos no
rėjau sustabdyti, pasakyti jog jie 
ten žus, bet jie kaip pabludę ma
nęs neklausė ir dingo durnuose ir 
liepsnose. Bet pasisekė atrasti ke-

>X1LOW rNmCA-TE F * MAixr CTAFF

Abelna* “šaftnamlo” r«q|ny« — vllyila parodo avarbtauela I mainas MJIma, dabar ugnies augadyta. ’’ 
Bitas paveikslas sautaa ii Chicago Daily Juoniai.

Atidarymas naujos I mainas skylis (“iafto”) aį,ra'f*r''i.’ 
šitas paveiksią* gautas iš Chicago Evening American.

Juozas Robišius (kūnas išimtas 
20 lapkr.),

Juozas Tamošauskas,
-Į-Kazyą Subačius (kūnas išim

tas 20 lapkr.),
Franas Miseliunas, 4
-{-Petras Prūsaitis (kūnas išim

tas 20 lapkr.),'

Rasti gyvais išbuvę visą san- 
vaitę mainų skylėje ir ištraukti 
oran 20 lapkričio sekanti lietuviai:

Tarnas Bailys,
J. Brazauskas,
J. Baranauskas,
Jurgis Subačius
Jonas Subačius.
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neišgelbėjęs. Iš ten buvusių savo 
tvitumu ir drąsa labiausiai atsi- 
zvmėjo lietuviai.”

Tokį maždaug aprašymą padavė
21 d. lapkr. “Chicagos Tribūne”.

Toje skylėje iš paduotų vardų, 
matyt buvo penki lietuviai: Tarnas 
Bailys, J. Baranofskis, J. Brosovs- 
ki, Jurgis Subačius ir Juozas Su
bačius.

Likusioms našlėms ir našlai
čiams dabar renkamos aukos. Iki
22 d. lapkr. aukų buvo surinkta į 
26 tūkstančius doliarių. Ir lietu
viams neverta užmiršti ten nuken-

■ tėjusius veingenčius.
Prezidentas Taft paskyrė ko

misiją ištirimtii kastynėse nelai
mių. kad jas ant toliaus galima 

. butų prašalinti. Darbininkų fede
racija reikalauja kastynės savinin
kų nubaudimo, nes ta nelaimė atsi
tiko dėl jų netbojimo, teipgi įve
dimo į kastynės naujų taisyklių.

Utaminko naktį ištraukta iš mai
nų dar 37 kūnai negyvų žmonių. 
Vienas ištrauktų buvo tik 12 va
landų jau numiręs.

Ugnis kaskartas apima naujas
• mainų skylės; apima jau 
antrą šaftą, kur užkampiuose vra, 
manoma, dar labai daug palaidotų 
žmonių, reikalaujančių pagelbos. 
Jeigu ugnį negalima bus apstabdy- 
ti, tai išgelbėjimas tų žmonių be-

• viltingas. Buvo manoma, jog prie 
gyvų dasigaus apie 22 d lapkr. 
bet dar ir 23 dienoj vargu 
bus galima dasigauti, Apart to 
daugumas, išlikusių gyvais, jeigu 
dar nebus užtroškę nuo gazų, tai 
bus numirę dėl stokos maisto ir 
vandenio.

Ištraukti 37 darbininkai, kaip 
tvirtina Coroner Malm mirė ne 
anksčiaus pirm 48 vai. Iš jų pri- 
sitaisymo buvo matyt, jog jie iš 
visų pajiegų kovojo už gyvastį, 
bet ant galo Eko gazų užtroškyti. 
Iš savo drabužių jie turėjo susisu
kę vėdykles, su kurioms kol dar 
įstengė- vaikė susirinkusią anglia- 
rugštį, teip vadinamą "juodą ūką , 

- kuris juos ir užmušė. Jų kūnai 
tapo atrasti parpuolę ant žemės 
teip, jog išrodo jie mirę bekhipo- 
jant ir besimeldžiant. Teipgi at
rasta prirodymai, jog jie mirę už
sibarikadavę kur nors saugioje vie
toje, bet trukumas maisto ir van
dens juos privertė ją apleisti ir 

" eiti į pavojingesnę vietą.
Tie kūnai atrasti skylėje 500 

pėdų po žemės paviršium. Jeigu 
gelbėtojai butų ten nuėję apie 20 
d. lapkr., be abejonės butų jų gy
vastį išgelbėję. f

Atradimas šių. neperseniai miru
sių, darbininkų ir Mainierių Unijos 
prdtestas prieš nerangumą gelbė
tojų. privertė juos noroms-neno- 
roms lysti į žemesnes mainų dalis, 
kur ir gelbėtojams gręsia pavojus, 
bet kur yra dar gyvų žmonių, o 

■- gal neperseniai mirusių. Toje sky
lėje, manoma, galėjo būti tinkames
nės gyvybei aplinkybės, nes yra 
sausų ir drėgnų vietų ir pakaktina 
ventiliacija, pavojus gali būti tik 
dėl trukumo maisto. Tačiaus jei
gu nebus greitai prieita, žmonės 
išmirs badu arba, juo labiaus, nuo 
valgymo netinkamų maistui daly- 
kt*-

Nelaimingų našlių padėjimas la
bai sunkus. Jos kasdien eina prie 
įėjimo į mainas ir suklupę, mel
džiasi ir raudoja. Ponia Ch. Dt> 
tan, kurios sūnūs tebėra mainose 
gyvas ar miręs, kasdien po kelis 
syk eidavo ties “šaftu” ir melzda- 
vosi. 22 d. lapkr. rytą, begryžda- 
ma namon, ji numirė iš gailesčio 
ir susirūpinimo.

•f _

Tikėjimų Istorijos: Rankvedis
< Su paveikslais ** «

Parašė, bendradarbiaujant kitiems mokslininkams.

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

Verte J. Laukis

Labiausiai susimaišę iš visokių sudėtinių dalių yra šiau
rinės Afrikos gyventojai. Jau męs nurodėme į klausimą 
sulyg to, kas čion turi didžiausią svarbą, ar giminingumas 
su negrais, ar azijatiško kraujo priemaištis. Į Egyptą vien- 
val suplūsdavo visokios tautos: senovėje semitai, persai, 
arabai, graikai, romėnai, viduriniuose-metašimčiuose ir nau 
jesniuose laikuose arabai, turkai, Mažosios Azijos tautos 
ir europiečiai. Toliaus į pietus, tautose, teip vadinamos, 
etiopiškos grupos, yra teipgi didoka arabiško kraujo prie
maištis; kalnuotoji Abisinijos d61is dar keliais šimtais metų 
prieš Christų buvo naujokijama pietinių arabų (himjaritų 
per ką ir kalba joje etiopiška arba geez, yra semitiška, 
vakarus nuo Egypto, šiauriniu Afrikos pakraščiu, užsiliko 
pirmieji gy ventojai berberuose (Imošag, Berabra); o teipgi 
tuareguose .ir tibbu Sacharos dykumos. Vienok semitiš
kosios naujokijos ir romėnt] užkariavimai senovėje, syriškai 
arabiškos kareivijos ir turkų valdžia viduriniuose meta- 
šimčiuose bei naujesniuose laikuose, prie ko reikia prijungti 
daugybę prigabentų. čion krikščionių vergais, padare Ui 
menčių sumaišytos žmonijos, kuri paprastai turi maurų 
vardą (moriskai). Šita Afrikos dalis yra vienintelė, kuri 
įeina į visasvietinę istoriją.

Šiaurinėje Afrikoje kuone visur viešpatauja islamas. 
Tik kaikurios gentės ant augštesnio Nyliaus yra dar pago
niškomis, pas egyptiškus koptus gi kaipo ir pas abisiniečius 
randame monofizitiškąją krikščionybę. Koptai po savo 
patriarcho vyriausybe per daugelį metašimčių priespaudos 
tvirtai laikėsi krikščionybės, nors reikia pripažinti, kad jie 
nupuolė. Bet dar labiaus nupuolęs yra tikėjimo ir doros 
stovis Abisinijoje, kur krikščionybė susirišo ne tik su ma
hometonais ir žydais (abisiniškas žydas vadinasi Jalaša), 
bet net su pagoniškais elementais. Kerėjimas ir visoki prie
tarai, baimė piktų akių ir raganybės, supratimas apie bud- 
das, teip vadinamas dvasias pasiverčiančias į gyvuliui, yra 
randama visur. Krikščionybė pati yrą tik iš užlaikymo 
kaikurių ceremonijų; kunigija atsižymi savo tamsumu ir 
ištvirkimu. Todėl Abisnijoje krikščionybė vargiai viršija 
pagonybę ir butų greičiau pirmyneiga, 0 ne atžagareiviš- 
kumu, jei šalis visai atvirstų į islamą, kuris čion vienval 
auga. 'j

Islamas šiaurinėje Afrikoje yra griežtai stačiatikiškas 
ir išpažysta Sunna kaipo ir Koraną. Egyptas per metašim

--------------- j| . ........- ...... .

turėjo susiiK^Imflš su Azijos tautomis, tai tas, šiek-tiek, 
yra galimu. iBein abiejuose šituose atsitikimuose nėra ži
nios, kaip toli šitie susinešimai siekė ir kokią jie turėjo 
prasmę. Nė fiziškas žmonių veislių sudėjimas, nė augmeni
ja (flora) irJgyvHilija (fauna) šitoje dėstyj, tarytum ne- 
'duoda jokio pagrindo teisingam išrišimui. Priešingai, iš 
civilizacijų pįpbucĮįėio,^ ypatingai Meksikoje ir Peruvijoje, 
buvo išvedžiojami apie susirišimą jų su senovės civilizuo
tomis tauton^s. feuvo manoma, ir dabar dar kartais yra 
manoma, jog«tik tokiu budu gali būti išaiškinta reiškus pa
našumas dailės, papročių ir pažiūrų šitų tautų ir tautų 
Senojo Svieto. Spėta, kad mokytojais jų buvo išsisklaidę 
po svietą žydai, finikiniai matininkai ir naujasėdžiai, azija
tiškieji buddistai, ir tt. Dar paskutiniame laike chinų ži
nia iš penkto metašimčio apie vakarų šalį Fuzang. buvo 
taikoma prie Amerikos, iš kitos gi pusės buvo stengtasi iš
vesti meksikiečių pažiūras nuo senovės keltų*). Bet tas 
viskas reikia laikyti klaidingu; šalis Fuzang, be abejonės,

*) Ch. G. Liland, Fuzang or the disoovery of America by cbineae 
buddhizt priesta in the fifth century (1875 m ); E. Bovua. L’- Elyase dės 
—rJKlcaina compare a celui dea Celtes (R. H. R. 1884 m. IL).

buvo Japonija. Ar vienumas amerikinės veislės gali būti 
parodytas. lingvistikos, tai teipgi reikia pripažinti atviru 
klausimu; ikišiol męs esame tik peri jode mokymos atskirų 
kalbų grupų, senoviškos (Meksika) ir Kečua (Peru vi ja).

IS VISUR.
|| Nica ragu 0/ kariškasis teismas 

pasmerkė mirtim du amerikonu — 
Cannoną ir Grace. Juodu mat 
ant jūrių padėjo dinamito minas, 
norėdami išmesti į padanges ga
benančius prezidento Zalaya karei
vius laivus. Mina jų padėta viena 
expliodavo vos 13 yardų nuo gar
laivio Di a man te ir drūčiai tą gar
laivį pagadino.

|| Terp Chinų ir Portugalijos už
gimė nesutikimai už žemės šmotą 
aplink Portugalijai prigulintį mie
stą Macao. Chiniečiai sako, jog 
Portugalijai priguli miestas, o že
mė aplinkui Chinams, kad ją Por
tugalija valdo be-jokio pamato ir 
reikalauja sugrąžinimo.

- • * -
|| Vokietijoj, mieste Frankfurte 

ant Maino, susitvėrė pirmutinė ant 
svieto akcijonieriška orlaivių kom
panija. Ji rengs prieš vėją le
kiančių orlaivių linijas važioji- 
mui žmonių. Kompanijos kapita
las — 4 milijonai markiųr

|( 18 d. lapkričio caras išleido 
prisakymą išvaikyti Finlandijos sei
mą, kadangi jis atsisakė kariume- 
nės reikalams paskirti 8 milijonus 
rublių. Nauji seiman rinkimai at
sibus 1 d. vasario sekančių metų. 
Bet ką caras darys, jeigu ir nau
jasis seimas atsisakys pildyti jo 
visus užsimąnymus ? .

Iš visur.
U Laikraščiai praneša, jog ap- 

skričiuose valdomuose Nicaraguos 
prezidento Zelaya viešpatauja pa
sibaisėtini prietikiai. 500 nužiūrė
tų ypatų be teismo sušaudyta. Nu-, 
žiūrėtų ypatų namuose daromos 
kratos, o jeigu prieš tai kas iš- 
drysta protestuoti, to namus su
griauną. Moteris simpatizuojan
čias arba susigiminiavusias su re
voliucijonierius kankina. Gyven
tojai šaukiasi į visas civilizuotas 
tautas melždami padaryti galą toms 
Zelayos baisenybėms.

|| Ant salos San Domingo (Vi
durinėj Amerikoj) užgimė tvanai. 

x Upė Yagui išsiliejo per krantus. 
<3 Užtvinę vandens užliejo miestą 

Monte Cristo. Kaip kokiose vieto
se ant gatvių vandens yra 15 P6' 
dų.

|| Ant prancūziško kariško laivo 
Dupuy de Lome užsinuodino veik 
visi jo įgulas jūreiviai. Mano, 
kad jie užsinuodino nuo pagedu
sios sudarytos mėsos. 30 jureE 
vii, dijr labai pavojingai serga.

■**•’♦ •v-**’'’
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Didelis 8.L.A. Chlcagos J

kuopų' Balius.]
Visos Chicagoj esančios Susi v. 1*1 

A. kuopos, parengia iškilmingą vaka*l 
rą. nedėlioję, 16 d. sausio (Jan.) 19101 
m. South Slde Turner Hali, 3143—47 I 
State st, pradžia 5-tą vai. j

Bns dainos, prakalbos, m on oi togas-J 
dekiiamacijos, muzika ir tt, iš ge| 
riaušių lietuviškų spėkų; potam puil 
kus balius su lietuviškais šokiais! 
Teipgi bus išlaimėjimas auksinio laika 
rodėlio. <

Visas vakaro pelnas eis parengimui] 
8. L. A. XXV seimo, kuris atsibusi 
Chicagoj 1910 m. Tikietus minėtam? 
vakarui, jau galima gauti: "Lietuvos“ 
ir “Kataliko" redakcijose, ir prie 
8. L. A. kuopų vaidybų. Tlkletai yra 
visi numeriuott. ir ziš laiko perkant 
gaunama po 25 centus, paskui, sve
tainėje, bus visi po 50 cehtų. Todėl 
pirkite iš laiko, nes gali tuom patim 
laimėti puikų laikrodėlį.

; Komitetu.

SUSIRINKIMAS.
Chicago, m.. 28 kp. T. M. D., ne

dalioj, 28 d. lapkr., 7 d. vakare, turės 
savo Susirinkimą Aušros Vartų para
pijinėj svetainėj. 23 place. Kviečiami 
visi sąnariai ateiti užsimokėjimui sa
vo mokesčių už ateinančias metus. 
Kurie neužsimokės už ateinančius me
tus savo mokesčius, tie negaus Dr. 
Kudirkos Raitų. Atsiveskite ir savo 
draugus prisirašyti j musų kuopą.

Kuop. Rait. J. Bietie.

ir ispažysta Sunna kaipo ir Koraną. Egyptas per metašim 
čius yra buvęs mahometonų civilizacijos sėdyne; gardas 
Kairo su savo puikioms mečetėmis, kurių Al-Ažar mečete 
yra naudojama universiteto, yra vis dar mahometonų pažin
ties centru. Kad islamas ant Augštutinio Nyliaus, Nubi- 
joje ir Sudane gali paversti gyventojus į aršiausius fana
tikus, tai tas tankiai buvo parodyti šiolaikinėje istorijoje 
vienvaliniu apsireiškimu mahdijų — tikėjijno vadovų. Tir- 
laūkyj puritaniška Snussi sekta turi daugelį pasekėjų. 
Šiauriniu valstijos pakraščiu, jei nėra ap(naujokytos euro
piečiais, kaip Alžyras ir Tunisas, atstumia kiek galėdamas 
visas svetimas įtekmes; Morokko y^a valstija visai užda
ryta nuo musų civilizacijos. Nuo pirma įvedimo islamo, 
šitos šalys buvo garsios savo tikėjimišku uolumu; viduri
niuose amžiuose jos išdavė dvi dinastijas subergždėju- 
siems išpanams, Almoravidus ir Almohadus. Po šiai dienai 
randame ten klestint garbinimą mirusių ir gyvų šventųjų 
(marabutai). Mažai žymių galima rasti ar laukti šitose 
šalyse atgijimui dabartinės ar ateitinės mahometonų kultū
ros, kuri savo čiukurą pasiekė viduriniuose metašimčiuose

3. AMERIKOS LAUKINIAI.
Vuziatuniimo raitai. Bibliografija yra pas Walt7g. III (1862) Ir 

IV (1864). Ii specijalliką katalagų paminėsima pilniausią, ypatingai su
lyg geografiikų ir'teipgi etnografiškų knygų Fred.j Muellerio (Amster- 
dam, 1877 m.). Senesni aprašymai kelionių, pradedant nuo 17,to meta- 
šimčio. yra dabar tik bibllograflikos vertės. Tas pats yra teipgi su 
rinktiniais veikalais, branginamais savo laike, nuveiktais katalikiikų 
misijonierių 18to metašimčio (Lafiteau ir Cbarlevoix) apie iiaurlpę Ame
riką. Ikliicl užlaikė savo vertę gyvi vietinių padėjimo iijautojimai dide
liame isteriškame Robertsono veikale. The Hietory of America, ir pas 
Prescottą. CantĮuett of Merico ir Conguett of Peru. ■ Ir naujų aprašymų 
kelionių branginamais yra teip dėl jų paveikslų kaiip ir turinio. A. v. 
Humboldto ir princo Maksimiliano v. Vied veikalai.

Apžvalga įvairių šitos svieto dalies tikėjimų, pilna žinių, yra su
teikta J. O. Muellerio. Getchichte der Amerikanischen Drrediffionen 
(2ra laid., 1867), turtinga žinių kasykla, bet teiraujanties jos, reikia 
atminti, jog autoriaus teorija visur daro skirtumą terp šiaurinio tikė
jimo į dvasias ir pietinio garbinimo saulės. Sulyg Grenlandijos di
džiausia žinios versme tebėra vis P. Egede, Nachric-hten von Oroenland 
(1790). Catllno, Scboolcrafto veikalai ir skaitlingos £>. G. Brintono kny
gos, kuriomis, žinoma, reikia naudotis atsargiai, turi svarbius paste
bėjimus sulyg šiaurinės Amerikos indi jonų. Branginamas, tik beveik 
perpintus rinkinys padarytas H. H. Bancrofto, Native Racee of the 
Pacific Btatea of North America (5 tom., 1875 m.).

A. Reville apšneka civilizuotų tautų tikėjimus savo, Lee religiont 
du Mexique et de VAmerięue centrale et du Perou (1885 m.); jis skaitė 
Hebbert paskaitas sulyg šito dalyko Anglijoje 1884 'm. Apie Meksiką; 
E. B. Tylor, Anahuac, or Metico and the Mericane (1861 m.), tas pats 
Enc. BriL

Apie vidurinę- Ameriką: Brausseur de Bourbourg, Hietoire dėt 
nationt civiliteet du Mezigue et de T Amerique centrale. durant let 
tieclee anterieurt a C. Colomb (1857—59 m., 4 tom.). Apie Peniviją 
R. B. Brehmo veikalas, Dat Inkareich (1887 m.). Į

■ žinios, susidedančios iš vietiniškų raštų ir senų ispaniškų 
įkaitų, yra surinktos Kingsborough* Antiquitiee of Meaico (1831—48 
ir branginamasis prancūzų rinkinys Ternaux-Companso (nuo 1837 
bei keletas kitų išleidimų Hakluyt 4raugijos. >

Klausimai, užimanti etnografiją sulyg [šitos svieto
lies, yra vienumo ir savistovystės klausimais amerikoniš
kosios veislės. Bet net ir tie, kurie žiuri į visus amerikie
čius kaipo į vieną žmonių veislę, išskiria iš- jų eskimosus ir 
grenlandus, gyvenančius šiaurinėj sausžemio dalyj; pasta
rieji arba yra priskaitomi prie mongolų, arba, priskyrus 
prie jų kaikurias žėmgalinės Azijos gentie, padaro iš jų 
atskirą, arkliškąją ar hyperborėjišką veislį, kuri vienok 
turi daug susilietimo taškų kaip su moi 
tingai su amerikine veisle. ~ 
veislės yra ginčijamas iš įvairių pusių, 
dabar dar yra, labai pasiplatinęs manymas, skaitąs juos 
mongolų atmaina arba mongolų ir malajų sąmišiu. Fr. 
Mueller gina jų atskirumą ir drauge su tuo vienumą, kuo
met antropologai ir etnografai, ypatingai amerikiniai, pa
linkę yra greičiau juos dalyti į dvi ar daugiau, nepriklau
sančių viena nuo kitos grupų. Gali būti, kad mokslas nie
kuomet neturės būdų tikram išrišimui šitų klausimų. Nėra 
galima duoti jokio neužginčijamo prirodymo naudai many
mo apie susirišimą amerikiečių su kitomis veislėmis. Tei
sybė, yra kaikurios žymės susinėsimų Amerikos su Senuo
ju Svietu pirma jos atradimo. Iš vidurinių metašimčių is- 
landiečių rašliavos matome, jog jie pažinojo Grenlandiją, 
ir, plaukiodami pakraščiais, nueidinėjo toli į pietus. Jog 
gentės, gyvenusios vakariniu siaurinės Amerikos pakraščiu,

apy
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prie jų kaikurias žėmgalinės Azijos gentie padaro iš jų

iliška teip ypa- 
Prileidimas atskiros amerikinės 

Buvo, ir iš dalies

Tokiu budu negalime dar laukti moksliškai užtikrinamo 
klasavimo pirmųjų Amerikos gyventojų. Sekančioj trum
poj apžvalgoj pasistengsime, kiek galėdami, suvesti tikres- 
nius gautų išvadų. Nuo šiaurinės Amerikos indi jonų, ank
štesnėj prasmėj vadinamų raudonodžiais, atskiria kaipir 
atskirą grupągentęs, gyvenančias į vakarus nuo Uolinių kal
nų ir upinio tiOrcgono apskričio iki jurai. Svarbesnėmis 
raudonodžių gentimis yra atapaskai (čippevai), irokėzai, 
algonkinai, dakotai (Sioux) appalačiai (krykai), kuomet 
načėnai, gyvenanti pa-Mississippiu žemyn, ankštai liečiasi 
iš vienos pasės su appalačiais, iš kitos, su Meksikos gy ven
tojais. Mekspcojė galima atskirti trys sluogsniai; vienas, 
kuriam priklauso pirmieji gyventojai, tame skaitliuje čiči- 
mekai, paskui* pirįrias toltekų persikėlimas ir antras aztekų 
persikėlimas. Toltekai atėjo nuo šiaurės, bet po daugelio 
metašimčių viešpatavimo jie, regimai, buvo nuvaryti į pie
tus pirmųjų gyventojų, po ko šalis buvo užkariauta atėjusių 
iš šiaurės kariškų aztekų. Vidurinėje Amerikoje gyveno 
gentė maya, prie kurios priklausė kviečiai. Šiauriniu pieti
nės Amerikos pakraščiu ir ant Antilinių salų gyveno aro* 
vakai ir karibai. Musų pažintis ypatingai menka sulyg pie
tinės Amerikos tautų. Męs atskiriame Brazilijos gentis 
(tupi, gvarani, botokudai), abiponus ir pompasų indijonus, 
araukonus, patagonus (tehuelhet) • ir Ugninės Žemės gy
ventojus (Terra dėl Fuego). Siaura žemės juosta vakari
niu pakraščiu buvo apgyventa civilizuotų, tautų; šiaurėje 
(dabartinėje Naujoje Grenadoje) gyveno čibčai ir muiskai, 
toliaus kiek į pietus žydėjo peruvijonų civilizacija, kurių se
nesnė sėdyba buvo sale Titikaku ežero, kuomet vėliaus val
dymo stovis buvo užimtas inkų genčių, gyvenusių Kusko 
šalyje.. Inkai priklausė tautai kvičua (kešua), su kuria gi- 
miniuojasi aimara.

Amerikinė veislė sulyg savo pobūdžio daugumu pri
mena mums malajus. Amerikietis yra užsivėrus savyje, 
laiko save rimtai, garbiai ir atsižymi dideliu pakantrumu, 
ypatingai išlaikyme kančių. Jis yra tylus ir pasalus,” nar
sus, piktas, nuožmus ir pakerštingas. Jis nėra tikęs greitai 
perimti ką naujo ir pritaikyti prie aplinkybių; jis mąsto pats 
sau, bet jo vidurinis gyvenimas turtingesnis už gyvenimą 
daugelio kitų žemesnių veislių, net negrų, kurie iš didesnės 
dalies pereina jį savo išlaukine daba. Su šitomis atžymy- 
bėmis pobūdžio, teipgj iš kitos pusės su dideliu auginamų 
augalų ir naudingų gyvulių trukumu ankštai sujungta ame
rikinės kultūros formos. Amerikietis — medžiotojas, žve
jas, kareivis ant žemės ir vandens, bet ne žemdirbys ir ne 
piemuo. Šitoj svieto dalyj reiški yra nebūtis tarpinių civi
lizacijos laipsnių. Amerikos gyventojai arba laukiniai, ar
ba civilizuotos tautos, teisybė, vos išėję iš barbariško 
stovio. Senaisiais kultūros centrais Arperikoje yra Peru- 
vija, vidurinė Amerika, ypatingai Yu&įanas, Hondūras ir 
Meksika; pilys Mississippi ir Ohio (Ohajo) paupiais teipgi 
nurodo į senovės civilizaciją. Kitos šitos svieto šalies gen- 
tės gyveno laukiniame stovyje. Vienok kariškieji rau
donodžiai, užsiimanti plėšimu ant jūrių, karibai, kuriems 
Antilių gyventojai davė kanibalų vardą, stovėjo augščiau už 
Brazilijos ir Ugninės žemės vietinius gyventojus, kuriuos 
paprastai prisj&itoma prie žemiausių žmonių veislių.

Ikišiolai šnekėjome tik apie pirmuosius Amerikos gy
ventojus. Jie kuone visiškai yra išvaryti ir sunaikinti euro
pinių naujasėdžių, bei pergalėtojų ir tik iš dalies jie susi
maišė su jais/ Raudonodžių gentės buvo nušluotos karių 
ir jų pačių nedorumo; daugumas etnografų pranašauja 
jiems tikrą galą it nelaukia daug nuo jų pavieningų mė
ginimų priprasti prie stovaus žemdirbinio gyvenimo. Iš 
galingų kadaisįa karibų likę vos keli tūkstančiai. Iš kitos 
pusės, pietinėje, kaipo ir vidurinėje Amerikoje ir Meksiko
je europiečiai daugumoj susimaišė su vietiniais,, bet Jungti
nėse Šiaurinės Amerikos Valstijose tą vargiai galima pa
sakyti. Šiaurėje daugiausiai germaniški (angliški) nausė- 
džiai ką apvaldė žemę. Vienok tūlas susimaišymas buvo 
prancūzų elemento Kanadoje ir Luizianoje; Meksikoje gi 
ir visur pietuose gyventojai susimaišę su romėnišku ele
mentu (išpanais ir portugalais). Kaipo trečią elementą 
turime imti į skaitlių negrus, kurie buvo suvilkti į Ameri
ką dideliais būriai^ kapo vergai, nes vietiniai negalėjo pa
prasto darbo dirbti. Ypatingai Meksikoje, vdurinėje Ame
rikoje ir Antilėse yra skaitlingos maišytų veislių atmainos: 
mulattos (europietis ir negras), mestizos (europietis ir ame
rikietis), ir tt‘3

(Toliau bus)«

|)Prancūzijoj, netoli. Dieppe nu
sišovė 70 metų moteris Hotteloup 
iš Paryžiaus. Saužudė turėjo prie 
savę daug pinigų ir brangeny
bių. Priežastis saužudystės, kaip 
i.š laiško palikto pasirodė, buvo ta: 
kad jai nusibodo ilgiau Jaukti pa
sisekimo jos vyto išradimo, par
duoto vienai kompanijai, apie nau
ją būdą popieros dirbimo.

ad-

I1L

|| Venezuellės sostapilyj, mieste 
Caracas iš naujo apsireiškė azija
tiškasis maras, kuris čia buvo jau 
išnykęs. fS f

U Jungtinių Valstijų randas pri
pažino kariaujančia puse Nicara- 
guos revoliucijonierius. Nuo pre
zidento Zalaya pareikalauta pasitei
sinimo dėl nužudymo dviejų ame
rikonų dalyvavusių revoliucijoj.

|| Susirinkęs Finlandijos seimas 
tarėsi apie Maskolijos reikalavimą 
dvigubai pakelti, sumą skiriamą ka- 
riumenės reikalams ir nutarė 
kreiptiesi prie caro su prašymu, 
kad tas reikalavimas sutinkančio) 

-su teisėmis formoj butų paduotas 
antrą kartą.

|| 17 d. lapkričio Europoj, ypač 
Vokietijoj ir Prancūzijoj siautė 
pirmutinė šįmet sniego dargana.

APGARSINIMAI
* TURI MIRTI.

Kuomet gydytojas pasako tuos 
du žodžius apie jūsų šeimynos są
narį, arba jūsų mielą draugą, kaip 
jie būva įskaudinanti! Tuo la- 
biaus jie būva skaudesni, kuomet 
jus žinote, jog toji mirtis galima 
buvo išvengti, jeigu butų į laiką 
stropiai gydyta. Visada atmink 
seną patarlę, neleisti ligai tave 
apkariauti. Gydykis pirmame ne
sveikume. Jeigu liga apsireikštų 
trukumu apetito arba silpnumu, 
Trinerio Amerikoniškas Kartvynio 
Elixiras turbūt išsyk vartojamas, 
is skilviui sugrąžins sveikumą ir 

padidįs jo veiklumą, dapildįs gro
mulio j imą ir pagelbės venoms pri
pildyti čystu krauju visą kūną. Jis 
pagydys uždegtas plėves ir sustip- 
rįs organus. Aptiekose. Jos. Tri- 
ncr, *333—*339 So. Ashland avė., 
Chicago, III.

Draugysžiy reikaiaL
Paskutinis Vakaras

Prieš Adventą.
“Birutė” rengia pulkų draipatišką. 
vakarą
Subatoj, 27 d. Lapkr., 1909 a. 
šv. Jurgio parap. mok. svetainėje, 
kuriame statys pirmu kartu Chicago- 
je ant scenos labai juokingą komediją 

‘Tarnas įpainiojo’ 
Beto “Birutės” choras pasirodys su 
puikiausiomis dainomis. Po vaidenl- 
mo bus puikus balius su naujausiai 
lietuviškais ir svetlmtautiškals šo
kiais. “Birutės” orchestra iš 20 mu 
zikantų. Kviečiame gerb. publiką 
skaitlingai atsilankyti šitan musų va 
karau, o užtikriname pilnai, kad kiek
vienas bus užganėdintu ir ilgai minėt 
vakarą. — Vakaras prasidės lygiai ? 
vai. Tlkletai po 2.5c. Ir Wc tiktai

y •‘Biruti

Pajieškojimai,
PaJMkau savo m,limo drausp.^Ma* 

taušo Glėbo; paeina ii Vilniaus gub., 
Trakų pav. Olkenikų velostfes ir-pa
rapijos, Kalvių sodžiaus; v 7 metai 
kaip Amerikoj; girdėjas,'kfd gyveno 
Witterberry, N. Y., mainosė. ’ Tauriu 

dabai svarbų reikalą; ar jia patSr^ar 
kas kitas meldžia man pranerti ant 
to antrašo: \ .

Dominika* Baliukevičius. <
219 N. FairhUl PhilMelphia, Pa.

Pajieėkau savo draugo Vincento 
Rambacevičios; paeina 16 Suvalkų ( 
gub., Naumiesčio pav.. Rados parap., 
kaimo nepamenu ar Kardokų 
Prašokų. Meldžiu atsišaukti šiuo 
resu:

Juozas Andžiulis
9112 Daupbin are., Chicago,

Paj ieškau savo seseries Elzbietos 
Lemezaitės; pirm lauš gyveno Scotlan- 
de, Anglijoj. Ji paeina iš Kauno gub., 
Šiaulių pav., Triškų par , Birbeliškės 
sodos. Ji pati ar kas kitas teiksią 
man pranešti antrašu:

Kazimieras Lemežis,
Box 38, Enumclav, Wash.

Paj ieškau savo dėdės Stanislovo 
JCauno gub., Panevėžio pav., Pakruo- 
pio v oi., Klavainių par., Vąšo sod.; 
apie 19 metų Amerikoj; apsivedęs; 
turiu svarbų reikalą. Jis pats ar kas 
kitas malonės duoti žinią adresu: 

J uozapas Latonis, 
276 S. American st., Pbiladelphia, Pa.

Paj ieškau savo švogerio Tadeušo 
Anjckio. Paeina iš Kauno ’
šių pav. Jis pats ar kas 
lonės duoti žinią adresu:

S. W. Jad
Lyndale, Idaho,

Pajieškau savo pusseserės 
maitės. Paeina iš Kauno gub., šiau*| 
lių par., Lokavos sodos; trečias metas 
Amerikoj; pirmiau gyveno Chicago, 
dirbo prie kriaučių. JI pati ar kas 
kitas malonės duoti žinią adresu: 

Liudvikas Markauski
4600 So. Marshfield avė., Chicago, III.

Morta Lisauskaičia. o po vyrui MorJ 
ta Preiglenė pajieškau sąvo pusbrolį < 
Domininką Bliną; girdėjau, gyvena 
Chicagoje; paeina iš Kauno rėd.. Vilk
mergės pav.. Raguvos par., Putilškių 
sod. Jis pats ar kas kitas malonės 
duot žinią adresu:

Morta Preiglenė * * 
9130 Johnson avė., Chicago, III.

Pajieškau savo švogerio ir sesers, 
Ignoto Ir Marijonos čiepalų, Suval
kų gub., Gruziškių par.. Krašauskų 
sod.; girdėjau gyveno Brooklyne, N. 
Y. Jie patys ar kas kitas malonės 
duoti žinią adresu:

Jonas Lizdas _ _
832 Broadway,

Pajieškau savo pusseserės Zanės | 
Uiunaratės ir Jono Gryno, kurs pa
eina iš Zizanių kaimo. Girdėjau, at
važiavo f — —
svarbų 
adresu:

Box 51,
Pajieškau savo švogerio Antano * 

Kovero, Kauno gub., Šiaulių pav., 
Kuršėnų vol., Urkuvėnų sodos; apie 
5 metai Amerikoj; gyveno Bostone, 
Mara. Jis pats ar kas kitas malonės 
duoti žinią adresu:

Ignacas Rimas 
2712 Spring Alley, Pittsburg, Pa.

Aš Juozapas Rudaitis pajieškau Ur , 
vo brolio Alexandro Rudaičio; 4 me
tai atgal gyveno Bey City, Mich. Pa- | 
eina iš Kauno gub., Raseinių pav., e 
Kelmios vol., Kirbučių kaimo, 26 me
tų senumo; 4 metai Amerikoj. Akis 
turi mėlynas, plaukai tamsiai gelsvi, 
5 pėdų 4 colių ir pusės dydžio; užsi
ima kraučyzte. Labai meldžiu, jei 
kas apie jį žino, man pranešti, arba 
jis pats lai atsišaukia.

Juozapas Rudaitis
Collinsville, III., Madison Oo.' j

Pajieškau savo draugų Antano Ir 
Petro Sevicos; Mateušo Povylaičio; 
Vladislovo Zaukos; Povylo Stero; Po- 
vylo Tautvydo; Kaštono. Staugos; 
Jono 
akio; 
kitas,

26 E. Champlain

Pajieškau savo draugo Jono Balsio, 
Suvalkų gub., Naumiesčio 
čių par., Bižiedų kaimo, 
šliaukti adresu:

J. Sutkaitis 4
J3ox 529, Hurley, Wia t

Pajieškau savo Susiedo Jono Ka
daičio. Kauno gub., Raseinių gm., Na* 
makčių par.; Paežėrlų kaimo; 18 mo
tų Amerikoj. Ar jis pats ar kas ki
tas duokit žinią adresu:

F. Tollšiua -A
700 Ohio avė., East St. Louls, III.

Pajieškau Jurgio Mitro ir Krislo 
Kalbino; abudu paeina iš Kauno gub., 
kleksandraujskos pavietos, Papilės pa
rapijos, Krlals Kulhis gyveno Sibinan- 
loah. Pa., Jurgis Mirtas gyveno 
Tcranton, Pa. Dabar nežinau kur jie 
ra. Kas apie juos žinot, kur j|e yra, 
leidžiu duoti žinią adresu:

Kosta n a Ramanauskas į 
,5 Bank str, Waterbury, Con.

- i r! < ' •; J' J

gub., Tel- 
kitaa naa-

Cam p 8.

M. Notrfr)

Cleveland, O.

| Ameriką šią vasarą; turiu 
reikalą; meldžiu atsišaukti

■"'i ■
George Užunaris

Lead City. So. Dakota.

Leonavlčios; Stanislovo Čia* 
Jono Yucoe. Jie pats, ar kas 
teiksis duoti man atsakymą 

Frank Daubowsky
“ mplain st, Montrėal, Canada

S iv., Ploki* 
eldliu a|j»

!
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TRUMPAS ŽEMES APRASY- 
Plrmieji geografijos uždaviniai

Lota* 
84.70, 
>1600.

kad išmo-
ar seną, 
taip kad 

oje. Taip-

Esu privęhstast tą visiems pranešti 
kad yra nuleista prekė ant labai dai
lių rašomų popierų, visaip margintų, 
su dailiomp krietkoms fr visokiais 
apskattymria. Aš jų tariu 46 gatun- 
kas. Ik šiol pardavinėjau po 35c. 
tuziną su feonverteis. O dabar ant 
trumpo laiko paskyriau išparduoti 
20,000 tuzinų po 25c. tuz., su prl- 
siuntimu, .piųsdami pačto ženklelius 
po 1c, 2c ir 5cf (parašykit, kas esat: 
ar kataliką*, ar*'tautietis, ar socija- 
llstas, ar maksimalistas ar kas ki
tas; teipgi — ar jaunikis ar šenotas, 
kur turi pačią, čia ar Lietuvoj. To
kiu budu aš žinosiu, kokia* tau po- 
p! iras parinkti.

M. A. Ignotas 
1028 S. 2nd st, Philadelphia, Pa.

55) 4 kambarių mūrinis Cottage. 
Lota* 25x56, Tarai 813.82, vanduo 
8468, randa <144 į metu*. (Iš kal
no riekia įmokėti 8300 fr potam po 
812 į mėnesį, su 6% nuo skolos. Kai
na ................................................. 81500.

64) 9 ruimų medinis “Cottage”., 
2 pagyvenimai. Lota* 25x125. Tasai 
821, vanduo 85, mada 8264 J metu*. 
Kaina .......................................... 82250.
68) 6 ruimų marinis “Cottage”. Lo

ta* 27&xl27%. Tazal 818, vanduo 
85.10, randa >262* } metus. Kai
na .................................................. 82200.

Geriausi Rankvedžiai ir Vadovėliai
Lietuviškoms Mokykloms gaunami

PIRMA LIETUVIŠKA RANKA AMERIKOJE
3252 SOUTH HALSTED STREET, Kampas 33čias, CHICAGO, ILL

A. OLSZEWSKIS, Savininkas.
ŠITA BANKA skolina žmonėms pinigus pirkimui namų ir lotų mieste Chicagos nuo ma 

Ižiausios iki didžiausios sumos.. Jeigu perki namą ar lotą, o neturi visų pinigų, ateik pas mus, 
Įo męs tau jups paskolinsime už prieinamą procentą ir ant lengvų išmokesčių.

ŠITA BANKA taipgi priima užčėdyjimui pinigus nuo mažiausios iki didžiausios sumos 
f ir. moka depozitęriams 3% metams.
i ŠITA BANKA taipgi parsamdo žmonėms skryneles (Boxes) pasidėjimui pinigų už $3.00 
(.metams, šios skrynelės taip yra apsaugotos, kad prie jų nė ugnis nė vagis negali prilįsti.

ŠITA BANKA parduoda namus ir lotus lengvais išmokėjimais. Jei nori pirkti namą ai 
lotą mieste Chicago, 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”). t »

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

ŠITA BANKA parduoda šifkortek visų linijų ir siunčia pinigus į Europą ir visas dalis 
svieto geriau, greičiau už visas kitas bankas.

KO TIK REIKALAUJATE, ateikite pas mus, o męs su noru išklausysime Jųsų reika-
ir jeigu męs juos geriau ir pigiau atliksime už visu* kitus.

BANKOS VALANDOS.
Musų Banka yra atdara priėmimui, išmokėjimui ir siuntimai pinigu ir šiflcorčių kas

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

Olszewskis pats Bankoje būva šiose valandose: 
šiokiomis dienomis:

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

' • Nuo u valandos ryto iki 4 valandai po pittu. '
Panedėliais: ’ .

Nuo 8 iki 9 valandos ryto iki i-valand-i po pietų ir ' - k
Nuo 8 iki 9 valandai vakare. • - i
Norintieji su patim Olszewskiu asmeniškai (asabiškai) pasimatyti malonės kreiptis Jnuž- 

čiau nurodytose valandose.
GYVENANTI Kimesniuose miestuose kreipkitės prie musų laiškais adresuodami.

3252 SOUTH HALSTED ST. ČHICAGO, ILL
ATLYGINIMAS!

' Gaus gerą atlyginimą, kas praneš 
tur yra N. Walassinass arba kitaip 
s’ick Walsh. Jisai dirbo pas Grlffln 
nheel Co., teipgi ant Chicago & Oak 
?ark Elevatoriaus, gegužio mėnesyj, 
1967 m. f

Susižinokite su
D. L. Teanlngton

itoom 1122, 135 Adams st., Chicago.

Ant Pardavimo.

Reikalauja Atstovo.
Vriscofisino žemės pardavinėjimo 

kompanija reikalauja Chicagoje gero 
atstovo. Turi būti apsipažinęs su 
Amerikoniškomis biznio metodomis, 
turi numanyti apie apgarsinimus ir 
žinoti kaip pardavinėti Wieconsino 
valst. žemę pirkėjams visoje Ameri
koje- * _ _ , '____ _
tarpe lietuvių ir norintys dirbti ran
da čia retai atsilaikomą progą. At
sakyk angliškoje kalboje, pridsroda- 
mas savo patyrimus bizniuose, kokia
me biznyje esi ir koki žmonės 
paliudyti. Adresuok: P. O., Box 
Asnland. Wis.

žmogus su gera reputacija

gali
408,

So

III.

PIGIAI PARSIDUODA SALIUNAS. 
Kės tik už 400 dol., o jis yrą vertas 
Koo dol. Aplink didelės dirbtais. 
Ktrytkariai etaa išilgai ir skersai 
Priežastis — nupirkimas farmes. 
liūnas randasi ant kampo 35 ir 
h.xorgan gatvių.

Peter Šatkauskas
35 & So. Morgan t sts, Chicago,

Parsiduoda labai pigiai didelis
Hunas vtdurmiestyje. Pigi randa. 
Paranku lietuviui, lenkui, vokiečiui 
ar švedui. Gali daryti gerą biznį, 
kuris supranta. Savininkas turi kitą 
užsiėmimą kitame mieste todėl šitą 
parduoda. Atsisaukt! adresu:

J. J. Kveder
131 So. Genesse st., Waukegan, III.

Pardavimui Grocernė ir Bučernė, 
W. 14 et, Grantvrorks. III. Vieta 

lietuvių ir lenkų. Par- 
todėl, jqg savininkas nori 

| Lietuvą. Norinti turėti

4838

dama 
LUOtl | Lietuvą. Norinti turėti 

bizni, gali ateiti Ir prisižiūrėti.
J. G. 

(Bakery) WestPardavimui keptuvė , 
dalyj, geroj vietoj, biznis išdirb- 

2 pečiai. 3 vežimai, 4 arkliai; įė- 
100 dol. per dieną. Parsiduoda 

nesutikimų su bendrininką (part- 
). Antrašas: 
2253 W. 18th pi., Chicago.

Ant pardavimo pigai Bandaskuty- 
(Ealber shop) lietuvių ir lenkų 

vietoje, su krėsi is Ir ki- 
jrankiais. Parsiduoda tebai pl- 
Atalšaukite tuo jaus, 3711 S. Her- 

Žtage avė., Chicago, III.

i Reikalavimai.
leUtaHnga išsilavinusi lietuvaitė 
terijų (Drv Goods) pardavėja. Vb 
a darbas. Atsiliepkite angliškai. 
R. a Loeber, 1930 Halsted st.

APTIEKORIUS.
manus ir garą patyrimą turjs, 
jjantis gerai lietuvišką, lenkišką 
gliską kalbas, pajieško atsakančio 

1 * " ' ‘ Susižinojimuiaptiekoje.

Gzell
Chicago, III.

Prof. Julius 
kys šokti kte 
Išmokina vale 
gali drąsiai ėi1 
gi išmokys ir 
karais už 83 00. Kas moka vaikščio
ti, ta* gali išmokti Ir šokti. Kas 
nori mokytfš' tegul ateina f Jono Pau- 
gos svetainę, 1900 Union st.. kampas 
19tos, arti Halsted. ^Mokinama kas 
utsrnlnkas, seredos Ir pėtnyčios va
karai*. •

69) 5 ruimų mūrinis "Cottage” ir 
Staldai. Lotas 27^x127%. Taxal 
816. vanduo 85, randa |18ė į metas. 
Kaina .......................................... 82000.

70> 3 lubų murini* namas, 2 pa
gyvenimai po 6 ruimus su maudy
klom. Lotas 27%xl27%. Taxai 847. 
vanduo 825, randa 8600 į metus. 
Kaina ...................................  85300

75) 9 ruimų medinis “Cottage”, 2 
pcgyvenlmai. Maudykla. Lotas 26^ 
xl25. Taxai 810, vanduo <3, randa 
8264 į metras. Kaina ....... t 81750.

85) 9 kambarių medinis namas, 2 
pagyvenimai. 5 Ir 4 kambarių. 
2oxl25. "Taxos >18, vanduo 
randa <216 į metus. Kaina

“Lietuvos“ Knygyne. !
skaitymai ir pirmutinė* gramatikos ’ 
žinios. Sutaisė mokytojas P. Ben
dorius. (Apdaruose). Vflnloje 19O5J 
puri. K4. .............................................30a

al648 VAIKŲ ŽVAIGŽDUTE Ant
roji dalis. Knygutė antrajam ir tre
ciajam mokyklos skyriai ir vaikams, 
mokantiems skaityti Sutaisė moky-: 
tojas P. Bendorius. (Kietu aptaisu). ’ 
Vilnius 1909, pusi. 144.................. 35c.

723 
mak 
su apsakymėliais ir kitais pasiskai
tymais. Vertė iš rusų kalbos 8. Me
čiu*. Vilniuje 1906, pusi. 112. 35c.

724 TRUMPA LIETUVOS ISTORI
JA. Antra* pataisytas išleidimas. 
Vilniuj* 1808, pust 79............... 20c.

720 TRUMPA GEOGRAFIJA arba 
žemės aprašymas, (su paveikslėliais 
ir žemlapiais). Sutaisė Nėris, čia 
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- 
kytd(as Juoz. Damijonaitis. Kietais 
apdarėliais. Varšavoje 1906, puri. 
104....................................................... 30c.

Sutaisė1649 VAIKŲ DRAUGAS.______
ir išleido P. Mikolainis. Su 110 pa
veikslėlių. Tilžėje 1907, pusi. 64. 15c. ;

1650 ŽIUPSNELIS. Knygelė vai- i
karna pasiskaityti ir pasimokyt!. Su
taisė Ladislovas L. Knyga susideda j 
iš 138 pasakų, istorijų, eilių ir mįs
lių, turinti suviršum 40 paveikriHią. 
Vilniuje 1906, pusi. 192...............  25a

b

Namine Mokykla.
Gramatika angliškos kalbos moky

tis be mokytojo (apdaryta).. 8100.
Vaiką Draugiu arba kaip mokytis 

skaityti ir rašyti be mokytojo.. 15c.
Naujos Budas mokytis rašyti be 

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

mokytojo (apdaryta) .................. 35c.
Pinigus siųskite per Money Ordef i 

šiuo adresu:
P. M1KOLAINIS,

Bdx 62, New York City.

Visai Dovanai.
Duodame dovaną, puikiausią daktar 

rišką knygą, vertės vieno dolieria» 
tiems, kurie pa* mus užsirašo nors 
vieną iš šių laikraščių, metui laiko: 
“Lietuvą” — 2 dol., “Vienybę Lietuv
ninkų” — 2 dol, “Kataliką” — 2 
doU “Keleivį“ — 8159, “Darbininkų 
Viltį“ — 81-50. Norėdami daugtaua 
žinot apie knygą, prašykite Jos ka- 
taliogo. Siųskite gromatas ir pinigus 
šiuo adresu:

M. Paltanavičla
15 Millbury st, Worcestor, Mass.

J Meldžiu sugrąžinti.
Išėjus mano moterei iš gyvenimo 

p. n. 3^52, 34 gat, ant antrų lubų, 
dienos laike. įsilaužė į ruimus vagis 
ir išnešė šiuos daiktus: auksinį vy
rišką žiedą sv trims raudonais akme
nukais ir su literoms G. K.; antrą 
šllubinį žiedą au literoms G. K. 15 
aug. .09; moterišką auksinį laikro
dėlį ir ant kaklo užneriamą lenciū
gėlį, su auksine Šlrduke; teipgi pa
ėmė 16 dol. pinigais. Jeigu .kam 
pasitaikytų nupirkti nuo ko vieną iš 
tų daiktų arba visus, meldžiu man su
gražinti; už žiedas duosiu po penkta 
doliartus, o už laikrodėlį dešimts. 
Meldžiu tautiečių man pranešti, 
jeigu kuris pamatytumėt vieną iš tų 
daiktų.

826 — 34th st, Chicago, IU.

«’ 103) 2 lubų gražus medinis ____
3 pagyvenimai. 6—4 ir 3 kambarių. 
Aukštas ponamia Staldai. Gražus 
lotas, puikioj vietoj. Taxai 824, van
duo 816. randa 8336 į metus. (Par
siduoda lengvom! išmokestimi). Kai
na ...........................    82600.

6 rainų marinis "Cottage”. 
25x125. Randa >132 į metus. 

.........  81200.
8 ruimų mūrinis “Cottage”, 

Lotas 24x125. Kai
na ...............•.................................. 81750.

133) 2 lubų marini* namas. Storas 
3 pagyvenimai po 4 ruimo*. Lo- 

visnoje valandoje gali nužudyti /*8 Tąxal 845, vanduo 89.70,
tartą, palikti be kąsnio ranrta 8-04 į metus. Kaina 8<45OO.

Perskaitykite šitą apgar- 
^Hinitną.

Mes norime atkreipti musų skaity
tojų atydą ant kelių svarbiausių_____
žmogaus gyvenimo dalykų, kurie Kaina 
sprendžia apie laimę arba nelaimę 
šeimynų. • » - | 122)

Visu ptrinh,; žmogaus treikata ir, 2 i>agyjenlmai. 
{jpvsst/s pra- via. kaip sapnas.

Turtas gali sunaikintas ugnies, 
galt būt atimtas'vagių »r plėšikų.

Laimingiausią Ir turtingiausia šei- 
myna ■ * * *
sero tartą.___  ____ , _
dacnos dėl mirties arba ligos tėvo, 
biriio.' seserse. ortoa matinis, jeigu

118)

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, 
puri. 104. . ......................................... 30c.

1630 DOVANELE. Skaitymo ir ra
šymo Mokslas. Elementorius ir pir
moj! knygelė. Sutaisė Ksaveras Va
nagėlis. Su daugeliu paveikslėlių, 
metu aptaisu. Vilnius 1909, pusi. 
138......................................   50c.

x624 LIETUVIŲ PASAKOS. Vaikų 
rinkinys, čia telpd 38 pasakos vai
kams, gražio* ir pastumiančios vaiką 
protauti. Vilniuje 1905, puslapių 
72.      15c.

1211 ARITMETIKA. Sutaisė & 
Skačkauskas. Lengvas būdas išmok
ti skaitliuoti (rokuoti). Knyga pa
dalyta l penkis skyrius. Skyrius I 
— Apie skaitlius. Skyrius II — Tru
piniai. Skyrius III — Dešimtiniai 
trupiniai IV — Prilyginimai ir pro
porcijos. Skyrius V. Propercijų prie- 
vadinės. Chicago, HL 1897, pIU81.

25c. Į

. 1280 MUSŲ DIRVA. Skaitymo kny
ga liaudies mokyklai ir gimnazijaL 
Sutaisė M. Vasiliauskas ir J. Matu
levičius. Su- daugeliu paveikslėlių. 
Kaune 1907, pusi. 159..................;. j 85c.

141) 2 tabu murinta narna*, pa-
apie šit u 00. dalykus jie nepasirūpins gyvenimai po 4 kambarius, 2 lubų 
pinnlaus. .. r . ra riinis namas 4 pagyveniniai, 2 po

Apdriiu liruo f .kompanijos aprūpina 4 kambarius, 2 po 2 kambarius ir 3 
....................":vlfcn«, kuris nusipirks kambarių medinis “Cottage” užpa- 

mo,' raštą. Kompanija; kalyj. Lotas kampinis 55x110 pėdų, 
tfti'ounalkintą turtą ar- Taxai 864, vahduo 830, randa 8828 

rM »V»OCH f —(Oa|| but pfrkta|) <įmokė-
Kaina ;....................... .........

158) 2 lubų mūrinis namas. 
___ ______ r gyvenimai. 4 po 4 ruimus, 2

Mokestis už apdraudimo raštą yra j rainius. Lotas 35x148 pėdas, 
maža, ir kiekvienas žmogus, ar jis da M500 į metus, kaina .... 
yra darbininku ar biznierium, gali j 
lengvai užslmokėy Ir aprūpinti savo 1154) 8 kambarių murini* Cottage. 
at-ttį. . 2 pagyvenimai po 4 kambariu*. Lo-

Teippat B» draugijos, kurios moka, tas kampinis 33x147 pėdas. Tasai 
savo pinigam *m° iždininkui. neret-’>i8. vanduo 810, randa $240 į metus 
kalas Ja užsnikėfl vien ant žmogaus4 Khma .......................  82300.
sąžinės. Kompanijos pastato “Boad-| 
są” (parankų) ly .atsako nž draugijos į 155) 2 mediniai namai, 5 ir 4 kam- 
turtą. Viro* airiertkcniškos banko*, I birių. Lotas kampinis 33x147 pėdas, 
organlsacijoa; Ir Aaugijos. visus *avo( Tazal 316, vanduo 84.50, randa 6192 
viršintnlns sąstato po bondsu. Lai-h metus. Kaina .........................  82160.
kas butų ir lietuviškoms d ra-gi joms- 
ir organizacijoms' parūpint savo 
šininkams 1 
sakančias k<

reikalu* k! 
stu apdrat 
negali sugr^ 
ba sveikatą’* arba gyvastį,'bet kielėm1 J metas, 
viename nelaimingame atsitikime Jf' įtinus), 
išmoka apsidraudžiusiam tiek pini
gų, ant kiek ji* nusipirko apdran- 
dim& raštą.

66000.
6 pa
po 3 
Ran- 

83730.

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

1641 PIRMIEJIE SKAITYMAI mu
sų vaikams pavesti. Sutaisė A. Ada
ta. Su daug gražių pasakaičių, dai
nelių ir paveikslėlių: teipgi yra ir 
rašomosios literos norintiems pramok
ti skaityti raštą. Rygoje 1906, pusi. 
52.......................................................... 15c.

1644 RINKJNELIS VAIKAMS. Pa
sakėlės, apsakymėliai, dainelės; žais
lai, mjsliai ir tf. Vilniuje 1904, pusi. 
. ............................    l&c.

1326 ŽODYNAS LIETUVIfiKAI-AN- 
GLISKOS KALBOS. (Dalis L). Su- j 
taisė A. Lalis. čia rasi visus lietu
viškus žodžius išguldytus angliškai. 
Kožnas žodis paženklintas kureyvoms 
literoms prie kokio gramatikos aky- | 
riaus jis priguli. 
6x9 colius. Kieti 
Chicago, IIL 1902,

Knygos formatas i 
audimo apdarai. : 
pusi. 382.' 82 00. Į

ANGLISKALLIE-1327 ŽODYNAS /
TUVIŠKOS KALBOS. (Dalis II).f Su
taisė A. Lalis. čia rasi visus angliš
kus žodžius išguldytus 'MetvvflnL į 
Prie kiekvieno angliško žodžio kabė
se yra pridėta tarmė, kaip žodžius 
angliškai tarti, teipgi kiekvienas žo
dis paženklintas knrsyvomto literoms 
prie kokio gramatikos skyriaus jis 
priguli. Knygos formatas 6x9 colius, 
v važiais drūtais apdaria, nugara Ir 
kampai drūtos, gražios moroko ska
ros, šonai audimo, ant nugaros para
šas aukso literoms, lapų kraštai mar- 
muruotL ................................ >4.00.

156) 2 iuhų mūrinis namas, ant 
. dviejų Jotų. 8 pagyvenimai po 6, 5
telp. R*ip |r 4 kambarius. Lotas 50x147 pėdas.

1645 SKAITYMO KNYGA mažiems 
ir dideliems Sutaisė J. Gabrys. Jo
je telpa išrinktieji raštai musų rašti
ninkų su jų biografijomis ir paveiks
lais. Tai yra didelė chrestomatija, 
sustatyta sulyg Vakarų Europos mo
kyklų pavyzdžių. Tilžėje 1908, puri. 
308..........................................  8100.

dabar, paranką [pavienių 1 Randa ^24 Į metu*. (12000 ii kalno
’ uną paaUkinim* visuoseapdirau-, re4ta išasokestimis) gražu* ir tvirtas 

dlmo reikaluose gausite mueų Ban- nams Kaina .......................... >7500.
kofe .ir,.31k4___-H-k oje.

3252 Chicago, m.

Padėkos Diena.
; (Thanksgtring Day).

25 lapkričio visi gyventojai apvaikš- 
čioja teip vadinamą “Thanksgiving 
Day” arba Padėkavonės Dieną.

1/1) 3 lubų pulkas mūrinis namas, 
3 pagyvenimai po 6 kambarius ir 
maudyklom. Ponam i s cementuotas 
su įtaisytom skalbinyčiem. Lotas 
2/>t£xl25. Tarai 878, vanduo 834, 
randa 1844 >| mteua. Kaina 16000.

A.2) 
27x145 
Kaina

i lubų medinis namas, 
pėdas. Randa 8192 |

Lotas 
metus. 
|2200l

176)' 2 lubų medini* namas, 4 pa
gyvenimai, 2 po 6 kambariu*. 1 — 5

J” lzmones, kambarių ir 1 - 4 kambarių. Lotas 
ištaria ačtų Sutvertojm už visas ge-;2Sxli0 Taxog >24 ’ vanduo
radarystės, kokias sulaukė nuo Su- 16 r*^fa |476 « ^etua KaI.

Kaip aprokavimas kiekvienam pa
rodys, kiekvienas iš virš paminėtų 
namų trumpame laike apsimokės, 
apart virš paminėtų turime daug 
kitų gerų namų. ■ Teipgi turime keli, 
lotus labai pigiai.

Platesniom žiniom kreipkitės į

1647 VAIKŲ SKAITYMELIAI su
Lietuvos žemlapiu. “Kas skaito, ra
šo, duonos neprašo“. Vilniuje 1905,. 
puri. 259..............   40c.

1648 TAIKŲ ŽVAIGŽDUTE. Kny
gelė I ir II mokyklos skyriui ir vai
kams pramokusiems skaityti. Pasi-

1328 ŽODYNAS LIETUVIŠKAI-AN-
GLIŠKOS IR ANGLIŠKAI-LIETUVTE-,, 
KOS KALBŲ (a£i dalys — I ir II, 
t y. No. 1326 ir No. 1327) vienojo 
knygoje. Formatas ir apdarai tokie 
pat kaip No. 1327...................... 8«-00-

1329 ŽODYNAS. Tas pato kaip No.
1328, tik pilnai apdarytas brangia, 
gražia moroko skūra. ........ ’... 87 00.

131Z. TRUMPA LIETUVIŲ KAL
BOS GRAMATIKA. Pradinėm* mo
kykloms vadovėlis. Sutaisė mokyto
jas Juozapas Damijonaitis. Kaune 
1909, puri. 89. ...................   35c.

17.00.

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

Tai ne Baikos
^Kad žmogus, jau kartą apsirgo ar

ba teip jaučiasi, tad nereikia laukti 
atidėlioti, bet kreipties! prie atsa
kančio gydytojaus. Kad nesupran
ta ligos, tad turi pasirūpinti pats 
sergantis, kame blogas, kad galėta 
išpasakoti arba aprašyti daktarui. 
Todėl parodyjama, kad žmonės skai
tytų “Vadovą į Sveikatą”, kbrią pa
rašė Dr. E. C. ColHns ir uždėjo ji
sai teippat ColHns New York Me- 
dical Institutą. Sergančiu* gydo, 
o neišmanančius pamokina, apgarsi
nimas kitoje vietoje.

FARMOS! PARMOS!
Pl.-rite Varmas Didžiausioje Ame

rikos Lietu vii; Fermerių ko) tani jo j, 
kurtoje gyvena jau daugelis lietuvių, 
žemš lygi ir gera, ne akmenuota ir 
ne balos. Puikiausia, vieta žmogui, 
jieškanėlam geros ir nebrangios že
mė*. Galima gauti lentomis išmo- 
kestimis; reikia įmokėti mažą dalį, 
o kitą galima išmokėti per daugelį 
matų. žemė derlinga, auga visokį 
javai: kviečiai, rugiai, vasarojai, bul 
ves ir kiti. Yra žemės pagal į upes ir 
ežerus, su tokisls-pat 
Ir Lietvjjc, todėl 
tą žemę Naująja 
vakarinėje dalyje ____
jos, nepertoli nuo Chicagos, kale pa
vietinio miestelio Manlstee. Mich. 
žemė parsiduoda dabar po 88100 ake- 
r s ir brangiau. Norėdami daugi t.u

tvertojaes. Yra* tai linksmiausia šven
tė. Visi piliečiai stengiasi kaopul- 
kiausia pavalgyti ir pasilinksminti. 
Ant pietų kiekvienas dmeri kanas sten
gtasi turėti ant savo stalo kalakutą, 
o jeigu ne kalakutą, tai žąsį, antį, ar 
kitą paukštį.

Padėkavonės dieną, galima paskai
tyti namų švente ir vist tie kurie turi 
savo locnus namu* su didesniu links
mumu valgys kalakutą, ar maloniau 
jausis apsėdę stalą toename name.

Visi tis. kurie pasistatė arba nusi
pirko sau namus šiuose metuos*, jau
sis daug linksmiau, maloniau ir lai
mingiau Padėkavooės Dienoj, nes nu
sipirkę sau namą, aprūpina vieną iš 
svarbiausių n-iknlų savo gyvenimo 
ant viso amitaijs.

Todėl, visiems tiems, kurie dar varg
sta po svetimus namus, mokėdami 
nuspręsti nupirkti sau namą kuotrum- 
piausiame laike, kad ateinančiuose 
metuose ir jie galėtų ištarti. Sut
vertojo! ačių' po sava pastoge. Kada 
tik žmogus paims į savo širdį tokį 
užmanymą gali ateit pas mumis, o 
mes Iš savo pvsės parūpinsime, kad 
galėtų įgyti sau gerą namą ir ant 
lengvų išlygų.

Kad kiekvienas matytų kaip leng
vai yra nusipirkti sau namą, žemiau* 
paduodame surašą namų visokioms 
kainoms:

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

A.OIszewskl
3252 S. Halsted St,

Naujausios Knygos, Gaunamos 
"LIETUVOS" KnygyneSios:

*75 MALDOS GALYBE. Istoriška* 
piešiny* IV šimtmečio krikščionybės. 
Lietuvių kalbon vertė P. B. Chicago, 
III Pusi, 74. Kaina ...........  25e.

kaip 
męs ir vadiname 
Lietuva. Ji guli 
Michiganc. valsti-

Manlstee, Mich.

važiuokite ar susinešklte su manim, 
gyvenančių ant tų žemių, šiuo adresu: 

Ancan Kledla.
Poacock. Midi., Lake On

Ukinlnkystei genies.
Paalturinčiuoae Rock Island-Frisco 

Vatečirose Texas, Oklahoma, New 
M®xico, Kansas, Arkanas* ir Missouri 
yra daugelis tūkstančių akrų derlin
gos gerai drėkinamos žemės. Šitie 
akrai laukia TAVĘS juos išdirbti 
Mums linksma bus pagelbėti ener
giškam praktiškam žmogui be skir
tumo tautybės surasti gerų vietą, 
šituose valsčiuose padėjin 
mat atspausti visokiose 
lengvai suprantami 
pasiųsti apmokėta krasa.

C. B. Schmidt. Room 
Šalie Station, Chicago, 
Room 1100 Frisco, St. Louin

Užlaiko
Peter Adomaitis, 3338 

užkviečiu visus pas mane 
ir išsigerti mano saliai

riose kalbose 
reikalaujant bue

arba 
Ma

Auburn s ve, 
te atsilankyti

kvepiantį cigarą. Aš ju 
p. Adomaiti*. Telefonas

4) 2 lubų. medinis namas, 2 pagy
venimai po 5 kambarius ir 4 kam
barių .... ._
Lotas 25x125.,/ T*x*i 818, vanduo 
85.50, randa*1 8336 Į metus. Kai-

medinis “Cottage” užpakalyj.

randa* 8336 j metus. Kar- 
........ ..........................  82000.

b80 MŪSIŠKIAI UŽSIENYJE. Juo
kingas aprašymas kelionė* ( Pary
žių ir atgal, Mikalojaus ir Giapiros 
Ivanovų. Parašė N. A. Lsikin. Lie
tuvių kalbon vertė Magnus Parval- 
k ietis. 
Kaina

Chicago, I1L Puslapių 216. 
........................................... 50c.

9) 2 lubų toninis namas. Storas 
ir 3 pagv ventnvilj po 4 ruimus. Lo
tas 25x82. .T*>ai >13.79, vanduo 
812.34. Raudi >324 J metas. Kai
na ............ -.-t---?..................... 8Mtf0.

14) 2 lutąif m^ro ir medžio, 2 pa
gyvenimai po 6 .ruimus, su maudy
klom ir grikiai ištaisytai, užpakalyj 
nauji staMaD ■ T*xos 830, vanduo 
87, randa į metus 8420. Kaina 83300. 

nt yi
23) 3 lubųt puikus mūrinis namas,

3 pagyvenimai po 6 kambarius, su 
maudyklom. t|r * kambarių, pulkus 
murini* “Coyaąri“ užpakalyj. Lotas 
25x125. Taxal 049. Randa į metus 
8686. Kalnai ...?...................... 86700.

24) 3 lubų1' mūrinis namas. Pul
ku*. Lotas 48x125, vienas lota* me
džiais apsodintas, užpakalyj puikus 
staldai. TžX*l |48, vanduo. |14 
Randa 8600 į metus. Kaina

25) 2 lubų mūrinis namas. 4 
venimat po 4 ruimus. 
14/ pėdų, kampinis. 
Randa >480 J metus.

Lota*
Taxaf
Kaina

namas.

>6500.

pagy- 
30%x 

839.71. 
83900.

24Hx

*117 
gražios 
parašė

P AP ARS 10 ŽIEDAS, ir kitos 
apysakos. Lietuvių kalbon 

A. Antonov. Boston. Mass. 
15c.Pusi. 47. Kaina ..

132 RYMAS. Romanas. Parašė 
Emile Zola, versta iš Prancūzų kal
bos. Tai yra labai svarbas ir garsas 
veikalas, parašytas vieno garsiausių 
franeuzų rašėjų Emile Zola. Ta kny
ga yra versta į visas kalbas, todėl 
yra labai svarbi Lietuviškas verti
mas yra lengvas ir gražus. Chicago, 
III. Pusi. 432. Kaina .......... 81-25.
Drūtais audimo apdarais .... 81-50.

292 PABAIGTUVES. Dviveiksmė 
Komedija. Parašė J. Korzeniovski. 
Iš lenkų kaitos vertė Adolpas Vėgė
lė. Vilnius. Pusi. 49. Kaina 30c.

358 DAINOS VASAROS GROŽY
BIŲ. Ir šiaip visokios meiliškos, tau
tiškos, kariškos ir juokaunos. Čia 
telpa viso 20 dainų. Chicago, III. 
PusL 40. Kaina ................  15c.

30) 3 lubų mūrinis
80. Storas ir 4 pagyvenimai su mau
dyklom. Lotas 25x125. Randa >840 
| metus. Kai** ...................... 86500.

34) 2 lubų medinis namas, 4 pa
gyvenimai, 2 po 4 kambarius, 2 po 
3 kambariu*. Coal A Wood offisas 

Lotas 25x125. Taxal

366 EILĖMIS IR PROZA. Parašė 
V. K. Račkauckas (K. Vairas), čia 
telpa, daug eilių tinkamų dekllamaci- 
jonis ir kitokių. Chicago, III. Pusi. 
83. Kaina .      25c.

1539 TABAKAS. Kaip jis žmo
nėms kenkia. Pagal A. Apolova ir 
daugelį iš gyvenimo patyrimų. Pa
rašė K. Stiklelis. Boston, Mas*. PusL 
63. Kaina ...........   20c.

1546 VADAS PRIS MOTERYSTĖS, 
tė AnL Bridis. Chicago, UI.

1630 DOVANELE Skaitymo ir ra
šymo mokslas. Elementorius ir pir
moji knygelė, sutaisė Ksav. Vana
gėlis. bu daugeliu paveikslėlių. Kie
tu aptaisu. Labai tinkama lietuviu 
mokykloms. Vilnių*. Puri. 138? 
Kaina ........................ 50c.

*1648 VAIKŲ ŽVAIGŽDUTE. Ant
roji d*li*. Knygelė antrajam ir tre
čiajam mokyklos skyriui ir vaikams, 
mokantiems skaityti. Sutaisė mo
kytojas P. Bendorius. Su paveikslė
liais. Kietu aptaisu. Vilnius. Pusi. 
144. Kaina ...................   35c.

383 GRAŽI DOVANELE LIETUVOS 
ARTOJAMS. Eilės. Parašė K. 
klells. Chicago, III. Puslapių 
Kaina ........................................... .

433 PIRMIEJI ŽIEDAI. Eilės, 
rašė Jovaras. Chicago, III.
27. Kaina .................. . .................

*441 
juvka. 
Antra 
Kaina

No. 703 pasaka apie Adom* Ir

taotogijos. Parašė Paul Letargus, pa
gal vokišką vertimą lietuviškai sutai
sė P. Miškinis. Chicago, IR. 1908, M* 
laąia 3L............................................  10o

No. 114 Ponas Ir bernas. Apysakė
lė L. Tolstojaus iš gyvenimo masko
lių kaimiečių, žingeidi norintiems su
sipažinti su buriu Ir sąlygoms masko
lių kaimiečių gyvenimo; ji verčia 
skaitytoją drauge jausti su vargo pri
slėgtais žmonėmis. Chicago, 11L 1904. 
pusL 60.......................  15c

Stl-
21.

10c.

Pa- 
Pual.

15c.

ŠLĖKTŲ MALONES arba Ma- 
Praščtokėlio Eilės iš 1862 ~ 

laida. Chicago, IU. Puri.
m.
20.

JONAS KALVYNAS. Jo gy- 
Su Kalvyno

6G3 
venimas ir veikimas. i 
paveikslu ir jo laišku į Vilniaus si
nodą. "Parašė kun. Jonas šepetys. 
Vilnius. Pusi. 61. Kaina .......... 25c.

673 KAIP JAPONOI GYVENA DA
BAR. Parašė Dėdė. Vilnius. Puri. 
48. Kaina .............   10c.

*688 MEDŽIAGA Lietuvių, Latvių 
ir Prūsų mytologtjal. Kazimiero 
gos. 2-asis sąsiuviny*. _(Didelio 
mato). " * * ” “
n tas.

Iš “Lietuvių Tautos'
Puri. 17. Kaina ..........

Bu- 
for- 
Vll- 
25c.

728 
kaip 
•tijų 
mus.
nandoah, Pa.

UKĖSYSTĖS P0PIER08 
galima 
ukėsu. 

sutaisė

trba
Val-pastoti Suvienytų 

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

PusL 23. Kaina 25c.

PADĖJIMAS. Kai-ku-L. 934 MUSę i
ris aiškinimai Iš dabartinio darbi
ninkų padėjimo. Parašė A. Antonov. 
Boston, Mass. PusL 40. Kaina 15c.

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

1158 KAIP NAMIE NUO DŽIOVOS 
GYDlflES. Parašė Berlino prof., 
Dr. A^. Moeller, t plaučių ligų j speci- 
jalistas. Vertė P. Tvarkant*. Vil
nius. Puri. 30. Kaina .........   10c.

1165 MOKSLAS, 
KULTŪRA. Protų 
vystymas žmogiško 
Parašė Ant Bridis. 
Mų. Chicago, III.

SVEIKATA IR 
lavinimas ir Iš- 
kuno kultūroje. 
Su 19 paveikslė- 
Puri. 31. Kal- 

.....................  20c.

Knygų Kataliogas
Na. 1P0 Pasaka apie kantrią Aleną, 

dukterj turkų ciesoriaus Antonijau*, 
kuri per 22 metus vaikščiodama po 
svietą, daugybę bėdų ir vargų išken
tėjo. Antra laida. Iš lenkiško vertė 
A. Olševakis. Chicago, III. 1902, pus-

? t hm!
No. 124 Robinzonas Kruzhi*. G rašė 1 H* 

morališka pasaka. Antra pataisyta lai- 
d*. Chicago, IU. 1903, pusi. 83. ... 25*

No. 130 RsyofffcJ jog tmonėa. Para
šė A. N lemoje ijfBkl/rortė K. Puida, 
torius, 7. Pankštls, 8. Ponas Jėa 
Varšavoje. Knygelė-įdomi kiekvienam. 
Chicago, IU. 1908, pusi. 76.

No. 134 Sidabrinis kryželi* arba dai
lidė iš Nazarete., Apysaka iš laiką 
kankinimo Kristaus. Eugenijus Sua. 
Vertė J. Laukia. Chicago, IIL 1906, 
pusi. * \ (fiitą knygelę Vilniaus vys
kupą* uždraudė lietuviams skaityti.)

No. 188 žmogus nepliuėkis. Vertė iš 
švediško Neris. L*n«i graši apysMše- 
vedė su varginga mergute ir i -inin- 
gian gyveno ui kitus, apsivedusius su 
turtlngotca. šita apysakėlė užima 
kiekvieną jauną vaikiną ir merginą ir 
lė, kaip turtingo prekėjo sūnūs apsš 
Telpa čia sekanti apsaKymai: 1. 00* 
takiais, 2. Viesulą, 3. Motiejus Balis, 
4. Laisvės šventė, 5. Juras, 6. Redak- 
Hioklna žmogiško* doros. Chicagtą 
HL 11X9, 1 23- .... 400

No. 230 Aki* už sk|, dantis už dan. 
tj. juokai viename akte. Perdirbta U 
vokiško. Chicago, IIL 1907, pusL 29. 
Kalni*.......................... .... .... 10*

No. 210 Dėdė atvažiavo. Komedija 
viename akte. Pagal lenkišką «utal-

pusi. 62.

No. 225 Geriau* vėliau* negu nta> 
kad. Komedija viename akte. Pagal

No. 257 Kun. Gramuio* raiti n Vito
je. Komedija viename akte. ‘ 
kun. Fr. Hudor. Gražiai parašyta ko
medija, tinkanti perstatymui Chica
go, UI. 1906, pusL 14................. 15*

No. 262 Mlndaugls, Lietuvos kar»> 
liu*. Istoriška* paveikslas 5*e aktuo
se. Lenkiškai parašė Julius Stovrao- 
ki. Lietuviškai vertė V. Kapsas (Dr. .S —J 
V. Kudirka). Chicago. HL 1900, pu» 
lapių M. ........................................  8S*

No. žN^Plrml žingsniai. Drama ke
turiose veikmėse. Parašė Br. Varg
šas. Drama parašyta iš revoliucijos 
judėjimo Lietuvoj. Chicago, Iii. 1906,

No. 295 Piotro Caruao. Vieno velk-

K. Puida. Veiksnio vieta —



Sifkortes ir Siuntimas

Na 553 Paėjimas organiška svieto 
Pagal Bitner) sutaisė šernas. Knyga 
didelės moksliškos , vertės. Ji aprašo 
tvėrimąal viso sutvėrimo ir visų gam
tos sutvertų daiktų; parodo, pagal se
niausius Ir giliausius žemės sluogs- 
hlus, daug milijonų metų atgal gyvo 
nusius ant žemės augmenis, vabalus, 
žvėris, paukščius ir tt. Su pa veiksi A 
liais. Chicago, IU. 1905 pusi. 137. 35©

Na 569 Svieto pabaiga. Iš ruclško 
vertė Pr. Siūlelis. Kas nori stslžlno- 
ti, kada bu* svieto pabaiga, tegul per
skaito šią knygelę. Chicago, IU. 1902. 
pusi. 3L .... .... .J........................ 10©

Na 597 2v*rys Ir žmogus. Pagal 
Schmehl’j sutaisė šernas. Mokslas 
apie subuJavoj!mą kūno visokių žvė
rių, paukščių, sąnArkojų, žarnapilvių 
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. 318.....................814)0
Apdaryta........... .  .... .............81.28

Europos pradėjo plaukti 4 Ameriką, 
tokios karės buvo, ąš kąJutriavo b 
kokiuose metuose; klok buvo presl

Suvienytų Valstijų Konstitucija, kuri 
yra reikalingiausia ž^oti k^kvienam 
žmogui, gyvenančiam šioje šaly ja 
Chicago, 111. 1896, pu*L 364«<. Į.,. 81X0

Ta pati audimo a^darųgee, aukso 
litaros ant nugaros ir, šoncL .... 81-28

No. 878 Lietuvių PmtėuĮal Mažojo 
Asijoje nuo senovės iki jie pateko po 
valdžia Persų. Parašė Lietuvos My
lėtojas (Dr. J. šliupas). Knyga turi 
283 puslapius ir 4 dideles, inapas, pa
rodančias vietas, kur senovėje gyve
no lietuvių p.-atėvial. AprMo lietuvių 
padėjimą dar 899 metų Prlefi Kri*t*u» 
gimimą. Chicago, ui. . ................ 50o

Jei nori, kad tavo Šifkortė butų gerai ir greitai išsiųsta 
kad tavo pasažierius gerai atvažiuotų, tai siųsk ją per,

A» Olszewskio Banką
ir No. 606 Airija. Lapai U istorijos 

Airijos. Parakė A. Janulaitis. Chica
go. ilk 1908, pusi. 58. ....................15«

No. 722 Trumpa senobės Istorija. 
Pagal prof._R. Vlpper vertė iš rusų 
kalbos D. Su paveDuteis senoviškų 
liekanų ir 5-iais spalvuotais žemla- 
plals (mapomis). Yra tai tikriausia 
svieto istorija duo seniausių laikų, 
daug metų prieš Kristaus gimimą iki 
nupuolimo Rymu viešpatystės. Chica
go, UL 1904, pusi. 305................ 81-00
Drūtuose apdaruose. ...» .... 81-25

Jei nori, kad tavo siųsti pinigai greitai ir gerai nueitų, tai 
siųsk juos teipgi per— i ... .

A. Olszevvskio Banką
Olszewskio ofisas siuntiniui pinigų ir šifkorčių tapo įsteigtas 

prie laikraščio “Lietuvos” išleistuvės 1893 metuose mažutėje pa
samdytoje stubelėje po No. 941 33rd Place, o kad žmonių reikalus 
kąipo Ui: Siuntimą pinigų, šifkorčių ir kitus reikalus geriau ir tei
singiau vedė kaip kiti, tai šiądien Us pats Olszewskio ofisas randasi 
savame, didžiausiame ir gražiausiame šios miesto dalies name 
vertame $110.000.00 ir gėrisi geriausiu pasisekimų, kurio net musų 
konkurenUi mums užvydi. Męsgi ant keno užvydėjimų nepai
some, bet savo biznį kasdien platiname ir stumiame pirmyn, ir 
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 Chicago yra 
sekančios:
1. Holland^Aiiierican Linija, perplaukianti matės 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 .......................................  $63.20.
3. North German Lloyd Linija, perplaukianti mares iš Bremo į

New Yorką per 9 iki 12 dienų ...........    $67.20.
4. North German Lloyd, E.rfiresinl Linija, perplaukianti mares

iš Bremo į New Yorką per 6 iki 8 dienų........•..................... $69.70.
5. Hainburg-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 1

Yorką per 8 iki 10 dienų .........................................  $66.30.
7. Canadian Pacific R. R. Linija, perplaukianti mares iš Antwer-

po į Montreal per 12 iki 15 dienų ................................ $62.80.
8. Russian-American Linija, perplaukianti mares iš Liepojaus

į New Yorką per 13 iki 18 dienų .................................... $57-5°-
9. Hamburg Philadelphia ...............     $59.10.

Dabartines šifkorčių kainos išvažiuoti Europon nuo Chicagos 
iki Tilžės.^ra sakančios;
1. HoUand^Afnerican Linija, perplaukianti mares iš New Yorko 

j Rotterdamą per 8 -iki 10 dienų ... 7..... r.$55.60. 
North Gerinau Lloyd Linija, perplaukianti mares iš Baltimore 
į B rėmą ptt 12 iki 16 dienų —. . ......   $53.20.
North German Lloyd Linija, perplaukianti mares iš New 
Yorko į Bremą per 9 iki 12 dienų.......................  $54-20
North Gerinau Lloyd, Ex[resini Linija, perplaukianti mares 
iš New Yorko j Bremą per 6 iki 8 dienų ........................  $61.20.
Hainburg-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 TO dienų -------- •• •................   $55-8o
Canadian Pacific R. R. Linija, perplaukianti mares iš Mont
real į Antwerpą per 12 iki 15 dienų ................................ $56.85.
Russian-American Linija, perplaukianti mares iš New Yorko 
į Liepojų per 13 iki 18 dienų ■. ................... $51.00.

Išvažiuojantiems Lietuvon parūpiname ir pasportus nuo 
Rosi jos konsulio, teip kad kiek vfejtas gali drąsiai eiti per ru- 
bežių policijos netrukdomas.’ >

Reikalaujanti šifkorčių į kitus miestus rašykite mums į kur 
norite išvažiuoti ar iš kur parvežti, o jeigu su vaikais, tai paduo
kite mums visų vaikų metus, o męs atgal pačta prisiusime jums 

wisų linijų kainas, tada jus pasirinkę sau liniją kokią norėsite, 
prisiųsti mums pinigus per Money Orderį ir męs jūsų šifkortes 
kuo trreičiausai išsiųsime.

A'<suokite mums visada šiteip:

A. Olszewski.

No. 635 Ethnolofllja arba mokslas 
«pi* žeir.Ss tautas. Pagal Dr. M. Ha- 
berlandą parašė šernas. Su paveikslė
liais. Yra tai svarbiausia moksliška 
knyga apie visas musų pasaulės žmo
nių veisles. Ji parodo visų viešpatys
čių. visų žemės kraštų ir net mažiau
sių šalelių žmones ir jų paveikslus. 
Aprašo jų kilmes, parvą, tikėjimą, pa
pročius, užsiėmimą ir abelnal viską. 
Kas nori pilnai pažinti žmonių isto
riją, tegul perskaito Šią knygą. Chi
cago, III. 1903, pusi. 667.............  82X0
Apdaryta............. .. .... .....* 82-50

No. 655 Istorija sbelna. Dalie L 
Nuo seniausių laikų Chinljos — 2800 
m. pr. Kr. iki galutiniam išdalinimui 
Imperijos Aleksandro Makedoniškojo 
146 m. pr. Kr. buras4 Dr. A. Bacev*. 
čia. Bu paveikiais, parodančiais tų 
laikų pin-nldas, sienas pilių, tvtato- 
rly; typu* kunigų ir kareivių. Hloro- 
glifus Akkadų rašto iritt. Chicago. DL 
1904, pusi. 498. .... L.............. 81X0
Ta pati tvirtuose apdaruose. ... 81-25

Na 658 Isterija Chicagos Lietuvių, 
jų parapijų ir kun. Kratičano prova su 
laikražčlu “Lietuva’*, buvusi balan
džio mėnesyje 1899 m. čia telpa ap
rašymas; kiek lietuvių yra Chfcago- 
je, klek lietuviėkų draugysčių, su ko
kiais vardais Ir siekiais? ■ chronolo- 
gižka peržvalga Chicagos lietuvių dar
bų nuo pat čia jų atsiradimo iki pa
baigai 1900 metų; irtOrija jų parapi
jų ir prova kun. Kraučuno su “Lie
tuva". Chicago, 111. 1901, pust 580. 
Kaina............. . ...................................81X0
Apdaryta..........................  |1-M

Na 308 šiaurė* Karžygiai. Keturių 
veiksmų tragedija. Parašė H. Ibsea. 
Iš rusų, leukų ir vokiečių vertimų var
tė K. Puida. Veikimas atsibūva Nor
vegijos šiaurėje karau *aus Kriko Kru
vinojo Kirvio laikuose. Chicago. UL 
1908, pust 7?...............J..................25©

2.

3-

5-

'6.

7-

8.

3252 So. Halsted St Chicago, III

Na 907 Kaip žmonės *ą ponai* ko
vojo? Sodiečių sukilimai Ispanijoje 
XV amžiuje, Anglijoj XVI amžiuje. 
Parakė A. J—tie. Chicago, III. 1908, 
pusk 84. ....................... .  o.. 10©

SKAITYK ŠVIESIA TEISYBE!

Dr. E. C. Collin*
• Uždėto jas

Agne Dzugas
Atsakanti Akušierė [MMvvtte] 

1812 So. Bilstcd St., Ckicųo 
\ Teieętoao* Canal 1OM.

South Bend, Ind. 4J Liepos, 1900 
GuodotivaS Bastau | ”

Šiuomi pranešu, kad Tamistos 
gyduolęe, visas jau suvartojau ir 
jaučiuosi pilnai sveikų,nesakančiai 
išgydytų uuą Ilges,Teori manę ilga 
laiką vargino kaip skaudėjimas

Fr.

iki 6 
nedė- 
r*agal

PUIKUS LAIKRODĖLIS 20 m. gur.
Gražiai isirroraraota*, ra*uk*uota*. 7 tkaranii; 
HHlgu spsukraotu ratižlu, vyrai <rbs tuoiervi,

-TT TR-

D-rasW.A,Martišus
Ofisas R. 42 Auditorium Bldg. 
306 Wabash ava.. Chicago, 

Gydau visokias ligas kaip šviežias 
teip ir uisleenėjuslas. Ypatingai vi
durių ligas, moterų vaikų ir 

Teipgl pritaikau akinius ir 
sau nesveikas akla

Offiso valandos: nuo 9 ryto 
po pietų. Kitoms dienoms ir 
lioms offisas atdaras tiktai 
sutarimą. Phone Harrison 1300.

No. 381 Gyvybė (kantatas) ir kitoe 
trumpos poemos. Prrašė Jonas Vis- 
hoška. Telpa čia eilėa: Gyvybė, Iš
tvirkėlis, Vylius, 3 sonetai, Proverbai 
Ir Jautimai. Chicago, IU. 1907, pus
lapių 41. ...............................................15c

No. 436 Revolluc’.'o* dainos. Surna- 
klotos iš visur 24 (Linos naujos ga
dynės iš rėvoliu djoa atbalsių. Chica
go Ui. 1908, pusi. 30.................... 15a

kas yra žemė. Iš ko ji susideda, ant 
ko laikosi ir kaip sukasi. Kas yra us 
lė, žvaigždės, mėnulis, planėtos, ko
metos ir kitos retai matomos žvaigž
dės. Su 30 astronomiškų paveikslų. 
Yra tai vienatinė knyga, iš kurios 
žmpgu* tikrai gali apsišviesti. Chlca- 
gO.JIU. 1896. pusi. 255. .. .... 76©
Ta pati apdaryta. ...........................81-00

Na 925 Moteris Ir jo* vieta žmoni 
joje. Parašė J. Laukis, šita knygelė 
aiškina moterų klausimą, todėl yra 
rams. Kalbėtojai joj* atras sau daug 
medžiagos. Chicago, III. 1908, pusi. 47. 
Kaina..........................................  15©

Na 948 Priedeli* prie lietuviško 
klausima Raštelis gvildenantis lietu
vystės reikalus po valdai* Rusijos ir 
po įtekme lenkystė*. Chicago, DL 
1905, pusi. SS............................. ..

Na *70 Tautiško* Politiko* Knygy
nėlio Telpa čia Rusijos policijos vieš- 
patavlmaa, persekiojimas, ypatus lais
vė*, draugijų ir susirinkimų, laisvė* 
žodžio Ir sąžinės, ir kame išganymas 
Chicago, III. 1907, puaL 47. .... K)

jra* Hsatjsl U tai Ir etrtol. Paaląsini COD.♦xpre*n 
lfc>įz*mint o*: jeigu ji* tmui *1S tei mokėk *x-
Ir paimk )Į Viens dykai in*k vyro *r\uot*ri
M. C. FARBKR, 70, 224 Martars lt., r*1 mr li(

Mokslainč Akušerijos
DorporuoHj

\ Pilnas kur*** aknierijo*. M- 
|jtioa kainos, DipHomai rrar- 
3 bus visoje Amerikoj*. I mok
ysią pmiim* kiekvieno laika.
’J Teip ii turime litonbuti, ku

riama atačioe moterikkK ap- 
tnrt-AIerą pniiurą, kartai* ut

. . Arteantom* žiniom* kreipti* j
Polish College of Midwifery

Dr. W. Statkiewicx, Prer.
Nauja* num. 11 •• (SM) Mllvrauke* sra, 

tilo
MOKINAMI LIMTUVltKAI

No. 1102 Auginimas Ir maitinimas 
mažų kūdikių. Parašė Dr. J. Kulia. 
Chicago, UI. 1907, puaL 28. ,.... 10©

No. 1135 Hyglena arba mokslas apie 
užlaikymą sveikatos. Pagal Bernesą, 
D-rą Noll ir kitu* sutaisė šernas. Kas 
ją su atyda perskaitys, pataikys ap
sisaugoti nuo visokių ligų, užlaikyti 
čielybėje savo sveikatą, pailginti sa
vo amžių ir užauginti aveikus ir tvir
tu* savo vaiku*. Chicago Ui. 1897,

Na 1140 Ikslvystyusas vaisiaus gy
vūnų. P:.raH Dr. J. KuH*. Su dau
geliu paveikslėlių iš embriollogijos. 
Chicago, 111. 1907, pusi. 21. .... 10c

Satyros, pašaipos ir juokų 
: : mėnesinis laikraštis : :, 

su juokingais paveikslėliai* ii lietuvių 
politiškojo lauko ir musų didvyrių gy
venimo. Teipgi visoki linksmi pasiskai
tymai, eilės, monologai ir U. lėetn* 
10 pusi, formoje knygos, su virėsi*. Pir
ma išeidinėjo Bostone, dabar persikėlė į 
Chicag). Prenumerata metams 81.00, 
pavienis num. 10c. Adresas:

“DAGIS” PUB. CO. ‘
812 33rd St. St*. K Chlcage, I1L

No. 442 Svajų* arb* vaizdas sieki- 
m© augštybės. Tragedlja-poėma. Pen
kiuose aktuose. Parašė Jonas Viskoš- 
ka. Yra fantastiškas piešinėlis, para
šytas sceniškoje formoje. Chicago, III. 
1907. pusi. 135..................................... 40o

No. 546 Nematomi priedai Ir drau
gai Amonių. Pagal Bitnerį sutaisė Šer
nas. Aprašymas smulkiausių bakteri
jų, gimdančių visokias ligas pa* įmo
nes. jų susekimas, vystymąsi ^1r tt. 
Su paveikslėliais. Chicago, Iii. 1905, 
pust. 112. .

. Na 471 Akyvi apsireiškimai sviete, 
| kuriuos žmonės nuolat žiuri, bet jų 
gerai nesupranta. Su 7 paveikslėliai*. 
Labai naudinga knygelė tiems kurie 
nori sužinoti, iš ko darosi žaibai, 
gri&'ismal, lietus ir sniegas. Kas yri 
debesiai, ant ko jie laikosi ir tt. Chi
cago, III. 1894, pusi. 79............  25c

No. 548 Oras, Vanduo, šviesa ir gi
luma. Lekcija Prof. Blochmann'o. Su
taisė Šernas. Visiems suprantamai ap
rašyta ypatybė* chemiško, ir fiziško 
proęeso, aiškesniam parodymui kurio 
yra daugelis tam tikrų paveikslėlių. 
Chicago, III. 1907, pusk 138. .40c

Na 881 žilė galvon — velnias vuo- 
degon. Komedija viename akte. Par 
gal lenkišką sutaisė M- P—U. CbH 
cago, IU. 1902, pusi. 3L................10©

No. 397 Kėpio* kančios. Eilės. Pa 
rašė Liepukas. Chicago, III. 1909, pus
lapių 28.......................  10©

No. 1515 Naujas pilnas Orakulas 
arba knyga burtų, monų ir visokių pa
slapčių ir praktiška C. C. St. Germain 
Delnažinystė, su paveikslėliais. Su
rinko ir išguldė iš svetimų kalbų X 
Laukis. Yra tai didžiausia ir praktiš
kiausia mon: knyga, burtų ir delno 
žinystės mokslo. Fonbatas 6x9 co
lius, ant viršau* apdarų koloriuotaa 
paveikslas burtininko ruimo. Chica
go. 111.1904, pusi. 412. ...................82-50
Apdaruose........................... .... 83.00

No. 507 Gamtos Istorija Pagal Bert 
vertė Dr. A. Baceviči*. Knyga su dau
geliu vabalų, tuvių, žmonių, medžių 
ir akmenų paveikslėlių; trumpai, aiš
kiai ir suprantamai išaiškina gamtos 
istoriją, ypač tuoe dalykus, 1 kuriuos 
žmonė* žiuri, bet jų gerai nesupranta. 
Chicago, III. 1903, pusi. 209......... 50s

Na 480 Biologija arba mokslas apl* 
gyvus daiktua Pagal profesorių Nu*- 
baumą sutaisė šernas. Mokslas, ko
kiu budu radosi gyvi sutvėrimai ant 
musų te* lės, kaip jie vystėsi, pradė
jus nuo Dažų vabalėlių, iki daėjo lig 
paukščių, žvėrių ir paties žmogaus. 
Su paveikslėliai* Chicago, III. 1901, 
pust 147.............................................. 40©

No. 526 Kada Ir kokiu budu svietas 
sutverta*. Parašė Prof. Dr. M. W. 
Meyęr. Iš vokiečių kalbos vertė J. 
Ilgaudas. Aprašyta, kokiu budu tve
riasi dangiški kūnai ir kaip musų še- 
mė susitvėrė, taipgi, kokiu budu atsi
rado ant jos gyvybė. S t paveikslais. 
Chicaga DL 1906, pusi. 140............. 35©

No. 627 Kada Ir kokiu budu gali 
svletaa ksda-nor* pasibaigti. Parašė 
Prof. Dr. M. Wllh.Meyer. U vokiečių 
kalbos vertė J. llgaudas. Knygelėje 
aprašyta svieto pabaiga. Kas nori at- 
slžLactr, kada ir kokiu budu gali svia 
tas pasibaigti, tegul perskaito šitą 
knygelę. /Jhicago, III. 1900, pus). 135. 
Kaina. ....................................... 35©

Na 641 Geografija arba žemė* ap
rašymas. Pagal Geikie, NalkovskJ. ir

No. 1157 Koks priuaio Auti' valkų 
auklėjimas? Bankiua.rasti parašytu 
D-ro J. šliupo. Chioaąo, IJk 1908. pus 
lapių n..........................................  25c

vet Populiariškas raštas .apie klanai- 
mą valgybos. Parašė Otto Csrųua 
Su raštininko leidimu vertė J. Laukia 
Knygutė' nurodo, kad mėsa Ir kal-kn- 
riė‘ kiti, telp pavadinti dilginanti val
giai yra netinkančiais žmonėm* mals- 
tai*. Chicago, IU. 1907, puaL 113. 30©

No. 508 Gamtos pajlago* ir kaip U 
Jų naudot.’*. Pagal Bitnerj sutaisė 
Šernas. Svarbios meksitško* vertė* 
knyga, su daugybe paveikslų (vairių 
mašinerijų ir kitokių prietaisų išnau
dojimui gamtos pajiegų. Chicago, UI. 
1904, pusi. 228..................................  50c

No. 1329 žodynas. Ta* pat* kaip 
No. 1328, tik pilnai apdarytas bran
gia, gražia moroko skūra, (čia audimo 
nėra nė biskio.) ..1. .................. 87X0

Na 1326 žodynas lietuviškai angliš
ko* kalbos. (Dalis I.) Sutaisė A. La- 
lis. čia rast visu* lietuviškus žodžius 
išguldytus angliškai. Koiaas žodis pa
ženklintas kursyvoms 11 taroms prie 
kokio gramatikos skyriaus jis priguli 
Knygos formatas 6x9 colius. Kieti 
audimo apdarai. Chicago, 111. 1903, 
pusi. 382.............
Popieros virš&la.

*2.00
$1.76

A. Olszewskio Bankoj 
galite aprūpinti visus 

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

traktus, Raštus pardavimo
Ir visokius kitu* dokumeatus, it už
tvirtina visokius dokumentu* 1 pas 
konsulių. Inkorporuoja draugijas Ir 
atlieka visokius kitus uotarijaiiškus 
darbus.

Visokiuose notarijališkuose reika
luose kreipkitės (

J. J. Hertmanvwic'z
(Notary Publia)

3252 So. Halsted *t.» Chicago.

Dr. O. C. MEINE

F. P. BRADCHULIS
Attorney & Counselor at Law

132 S. Clark, Cor. Madison St.
Atwood Bldg., Room 805

Lietuvy* advokatas, baigų* tiesų mokslą Am*.

6p. 3112 S. Halsted st., arti 3lmos
Telsphona Yards 2390.

Dr. P. G. WIEGNER
Priima ligonius savo ofise:
3315 S. MORGAN ST.
Kasdieną iki Ival. po pietų ir nuo 6 vai. 
vakare. Telefonas: Yards 709.

Naujas Išradimas

M
Tuk»t*ačUi pliką ėmoniu atgavo pui
kiu* plaukui, lulaikoalluktmaplauku 
galvot labai trumpame laike. Vietoje 
•euą atauga nauji, graiui plaukai. Vlaokta le- 
formacHa dykai. Artetnčmi žinioms reikta ra- 

lyti įdedant kraaoa ženklelį.
PROF. J. M. BftUNDZA

Lietuvių Gydytoja* tr Chirurgą*. 
3255 So. Halsted St., Chicago, III.

Gydo vlaoklaa liga* moterą, vaiku ir vyru. 
Teipgl turi didele praktiką ir gydo pate k m Ingai 
rltokiaa limpančia*, uiiiter4junns ir paslaptiu-

galvos, po krutintą, sąnarių kojose, teipat strėnų, 
pašonių ir kosėjimo su skrepliavymais kaip ir sun
kaus kvėpavimo. U pradžios pradėjus vartoti tas 
gyduolę*, nors pasijutau drūtesnių, bet j u tarnu 
kaip koldą valną savyje, tai turbut gyduoles su 
lig* kovojo, bet kaip naskntiniaa suvartojau ir tai 
nors tris nedelias laukiau, bet išgydyta liga jau 
daugiau neateinaujina; kame dabar jaučiuosi 
išgelbėtas nuo ligos kankiniu, sveikas ir laimiu-________
Sis teip kaip metai, tam atgalio* buvau, kolei dar buvau 

ors yvairių daktarų ir vaistų daug perleidau per man<
laiką, ne vieni neįstengė išgydyti teip garai, kaip Tamista mielas 
daktarę, garsaus Oollins N. Y. Medical Instituto. Dabar siunčiu, 
širdinga padėkavone ir Jusu varda kaip ir gerus vaistus išgydvmui 
visokių ligų, kiekvienam savo pažįstamai perstatymų, kad laike nelai
mės ligos, žinotų kur rasti tikra pagriba. FŪuas guodonės

• 410 South Jackson Street, South Bend, Ind.
VYRAI IR Ja ETERIS nesivargykite ligoms ir silpnybėms, nes kiek

vienas bus atsukančiai išgydytas ir pagelbėtą, nuo visokių nesveik a mq 
tik reikia atsišauskti arba parašyti lietuviškai kas kenkia tikrai adresų 

GOLLINS N/Y. MEDICAL INSTITUTE,
140 West 34th Street, New York, N. Y.

• Dr. 8. E. Hyndman, Medikai Direktorius. F
Kasdien nuo 10 ii ryto ik 5 po p. Švent. nuo 10 ik 1 Vak. Ut. ir Pet. 7-8
Prisiusk 10c. markėms, apturėsi garsia ją. knygą Dr. E- O.
Collins, "Vadovas in Sveikatą”, parašytą lietuviškai.

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

neaplenkiu ir paslaptinių.

3312 So. Halsted St. 
Chicago, III.

Telefonas 
Yards 3162

J Męs Apdraudžiamo į
Nuo Ugnies visok’ turtą, ar tai butų namai, naminiai 

daiktai, vaizba ar kitoniškas turtas.
Nuo Vagių Plėšikų. Nuo Ligos ir Sužeidimų. 

Nuo Mirties.

Męsapdraudžiame VISKĄ Ir nuo VISOKIU NELAIMIŲ
Kiekvienoj nelaimėj pinigai yra reikalingi, todėl nu^ipir- ■ 

kitę pas mus Apdraudimo Raštą (Insurance Policy), o atsi- ■ (
tikime ar ugnies, ar ligos, ar mirties, ar kitokios nel^iinčs, V I 
nereikalausite rūpintis apie pinigus. Apdraudimo Konjpa- A 
nija išmokės jums.tiek pinig”, ant kiek jus busite apsidraudė. I

. Apsidraudimo kainos yra labai mažos. Su apdraudimo I 
reikalais kreipkitės pas

A. OLSZEVVSKI
3252 8. Halsted St. , Chicago. 1

IŠGYDO IN 5 DIENAS ™
Noriu iitydyti kiekvieną TvrS sertanti iiplerimn lytišką dalių t valų, st riktu ra. 

užsikrečiamu* kraujo nuodus, nervišku sunetaiėj mą pažiūrimą lytiškų dalių *t iitas 
liečiančia* vyru*. «— Šitas nuoširdus y>aaiaiuhnimta* yra atvira* visiem*, kurie praleidoiuhaimu* yra atvira* visiem*, kurie praleido 
___ . ________ ______ , ---------- , —_____ Bando*, ir mano noru yra-parodyti visiem* 
šitiems žmonėms, kurie buvo ardomi dešimities ar daugiau* daktarų be jokio pasise
kimo. kad ai turiu vienintelį būdų, kuriuoau tikrai išivdau.
Nemokėk ui gydymą bo Raudos — mokėk ui tikrą Išgydymą.

Moterų ligos,

ilapumlnčs tsiitys.

paėjimas, supuolimas sveika
tos, žudymas stiprybes, nubt-

Plaučių ligos, 
Dusulys, Bronchitas ir kito*

įširdo kad butam 
sveika*.

iityttama treitai. tikrai tr ra
Bose, Beitosios tekčhrta* ir 
kito* lito* tikrai iit' dcmoi

paikai, piktoji dedervine. Šun
vote*. nietulys. hemorhiodai,

Speciali*!** vyrę ir 
moterą litą.

Užnuodijimas 
Kraujo,

n PATARIMAS IR 
IŠTYRIMAS OYKAL

DR. ZINS; « CHICAGO

D-re Marija ;
OFISAS: 1725 W. 18th St
VaLaNDo*: 9:30 ’ki 1* pieta; 1 iki 8 vakare 

Nedlld.M/'d^ nuo *:<D Ik 12 pietų 
ToUfeMs^Canal IŽO*.

Dgwiatt-Sass
GYVM.t 5208 W. Harrlaon 8t. I

i arti Mros Avenue ■
Valamdo*: nuo 1 Iki 8 po pietų gį

Telefoną* Auatin 45*.

No. 472 Apsireiškimai atmosferoje 
arba meteorologija. Pagal profesorių 
Vojeikov ą mtaisė įornas. 'Aprašo, iš 
ko susitveria ore-žaibai ir griaustiniai, 
nuo ko atsiranda ant dangaus įvai
rios šviesos ” Ir ę^jRėęįi^: IT daugybė 
kitų įvairiausių oreafSlrėlšklmij. Pla
čiai ir labai suprantamai paaiškinta, 
kaip galima sužinoti oro permainas ir 
daug kitų (domių dalykų. Klekvia- 

c, nas aprašymas, aiškesniam suprati- 
r mul, parodytas ant paveikslo. Noria- 

tiems arčiau susipažinti so oro yp» 
tybėmis, verta perskaityti. Chicago^ 

Į Iii. 1967, pual. 238 ...........  .... 75c
Apdaryta. ..«« ...K »..« .... 81X0

■ No. 473 Apie žemę ir kitus svietus, 
K jų būvį ir pabaigą. Pagal Heilperną. 
K Kalbą ir kitus sutaisė šernas. Aprašo,

Na 566 Senų gadynių Išnykę gyvi 
sutvėrimai. Pagal Hutchinsoną sutaisė 
šernas. Su paveikslėliais. Aprašo se
niausių gadynių (vairius sutvėrimas, 
gyvenujius ant žemės dar prieš atsi- 
išguldytus lietuviškai. Prie kiekvieno 
radimą žmogausT šiandien tų sutvė
rimų kūnus žmonės, kasdami gilius 
šulinius, kanalus, arba imdami iš že
mės anglis, randa giliai palaidotus že
mėje. Tūlų sutvėrimų atrado čielus, 
nesugadintus tunus, užklotus kelioli
kos sieksnių storio žemės eile. Jie 
yra šiandien išstatyti (vairiuose maiš
iuose,, iš kurių žmonės mokinasi pa
žinti, kaip sena yra musų žemė. Mok 
sllnčiai, pagal storumą ir senumą že
mės sluoganlų, kuriuose tų sutvėrimų 
kunus randa, gali spręsti, kaip sena 
yra musų žemė ir kaip seniai žmogus 
ant jos atsirado. Chicag* UI. 1900, 
pusi. 870.................................  81X0
Apdaryta. .... .... v«».. 8MB

30c kitus sutaisė Šernas. Su payetkslė- 
ilsto. Aiškiai ir suprantamai aprašo 
t v«ų žemę, jo* pavidalą, didumą ir 
a&tumą; jos kalnus, jų vardus, augė- 
U,‘ vulkanus, metančiu! iš savęs ug
nį; iš kokių sluogsnių susideda žemė, 
kur Ir 
aukso, 
marių, 
iyii»;
rys, prėski, kartys: kokie juose gy
vena gyvūnai ir tt. žemė aprašyta da
limis: išskaitytos visos viešpatystės, 
karalystės, kunigaikštystės, respubli
kos ir tt Kiek kurioje žemėje yra 
gyventojų; kokie jy tikėjimai, kalbos, 
papročiai, užsiėmimai, pramonės, iš
darbiai, ir tiesos; kokie miestą!, su 
klek gyventojų, fabrikų, pramonių; 
kur kdkfe orai: šalčiai ar karščiai, 
lytus aj- giedros; kur koks ilgis die
nos ir /nakties. Knyga didelė 6x9 co
lių, ant geros standžios pcpleroa spau
dinis. Chicago, UL 1906: pual. 469. 
Kalą* ......................... ... «... 82X0

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

: Daktaras 'Wissig
Iš Seno Krašto'

Gydo labai Į aaekmlngai viaukira 
ra ir moterių liga*, neiturtet k 
botų. Jeigu kitiJnm* n<-pa*relb 
kjkit pa* mane. Pirmąkart egi 
kai. AtiAiriau oAtą pn 4000 ,

KOZMAS GAUS DYKAI 
kuri* prlsių* keletę 
markią, musą No. 3 
kutalioęę, dldžiatulę 
lieta Vilkoj kalboj, M 
dideli puslapini. Jame 
te 1 p. a pra j y m m i s u v iri 
211" lU-ų- rų- nu te-ų

ui Biųilan

klek joje yra Ingi ų, gelctiee, 
druskos ir kitų gėrybių; kiek 
ežerų, upių, jų vardai, ploti*, 
kokie kuriuose vandenys: su

inde* - iki 5 pdplet- 
K>tal* Ulkai* galio*, mane sarti attoo *yv*tiiae

Vienatinė Lietuviška Sankrova
ir fcgentura literatam* ant "North 8ide" Chktego. 
ČlocpUltn* grali mokslišką, irtotUką irdrral- 
»ką knygą, rakančią, tknplterią, sbrortilą. viso
kią laikrUčlą, Amerika* Ir Kurepo* ir poęterą 
groaratom*. Taipgi nžlrtkrakio ’avnro: juo- 
dyla, paltelių plunksną, drukuejamų mailnuklų, 
brltvų, (tereoekopą Udangeltokltą daiktų. Ne
irta irtkite ateUankyU, o burte uij anedlntl

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

No. 657 Istorija Suvienytų Valstijų 
šiaurinė* Amerikos nuo atradimo ir 
dar prieš atradimą Amerikos Iki 1896 I 
m. Aprašo, kaip Kolumbas atrado | 
Ameriką, kokie čia tada žmonės gy-

• VRnn MnkfA imnnit rUrmiairat.i

jo* pr.oidedK. kaip ja* 
pažinti, kaip nuo ją 
apiiaaogot i, kokias gy- 
duo)»* naudoti, kiek 
jo* prakluo ja ir kur ja* 
gauti. Paveikslai ir pre
kė* yvsirią kvepiančių 
ir gydančią muilą, Per-

- j' d “'I i*iirbiiu*, Menų.
Puirių. Štukij. Orukuo- 

fU MM lamų NUlnėllų. Ar-
^M - mbniktj. Koncertinų,

Brltvų, Pavlnčrvonlą 
gį ir (imtai kitokiu ko*-
^M num reikalingą daly-

kų. HkirpklUęapgar.
■inltną ir prHlipk mum,-o tuojau* garu! virai dy
kai katallogą. John L Bagdilunua, Propr- 

JOMN’O • U PPL Y HOU8E
M34-23 J6 SO. OAKLEY A VE.. CHICAGO, H-L.

Vardas

Stc:*.Miestas.

VIENATINE L1
Grremi* *rffio0iku, 
Eodurtellu. tuokiu

ksjrta, »Uokl i 
ta*. nl II 00. j 
Nožlrtėiora

STUVISKA DIDELE KRAUTUVE 
kripku, kirmėtu, triubu, koncertinų ir d*u- 
ĮlUlti instrumentu. Pulktauata dzieroreliu, 
takią tiedu, gira brttru. druksrojiujui n.»- 

krytis, suminiu lit*rur intorfkrku Ir

Dykai su steliavimu: g
Steliuok Ši|dieu, nes vėliaus, Apardavus, prekės pakils.

tt) ikUu&fl l rėkė*
ĮaMpįM nuo 

Senos 
Kentuck y 
Degtines

Pirmiau* negu Legisiatun. įves blaivybės tiesas, suma
žinome paprast} paek beveik pusiau ir siunčiame APMOKĖDAMI hXPRL8A, apturėjus pinigus už ga” ią

100 OLD GOMMANDER ooubie 

_PJ2!!LBOURBON WHISKEY Stumps 
4lmrtM ar 995 | ra kratai ar ė«

Iplnas^ | O 2 saitui O
- Tyra, tikra degtinė, neprimaišyta. Pa Medinis tu vai- i 

tižios užpeėetinimu. Nėra gereyiės degtinės sviete savo 
pilnumu ir sveikatai naudingumu. Toki* deg int, kais
Eta. kitur pardavinėtam* po penkis doliorluj ĮgS,C0] galonas 

Taupyk pardavėjo įęigą, pirk tyrą, tikrą deg
tinę tiesiai iš garsios Kentucky distiliuotu vės. 
Bandyk ją ant mus jizikos: jeigu tau ji nepa
tiks, grąžink mus kaštu, o sugrąžiusiai pinigus.

Kentucky Cc-operative Dlstillery Co. 
D©pt 71 Loufouilla, Ky.


	1909-11-26-Lietuva-00378
	1909-11-26-Lietuva-00379
	1909-11-26-Lietuva-00380
	1909-11-26-Lietuva-00381
	1909-11-26-Lietuva-00382
	1909-11-26-Lietuva-00383
	1909-11-26-Lietuva-00384
	1909-11-26-Lietuva-00385

