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I POLITIŠKOS ŽINIOS \ ankovičienės ir Vilniaus Bernar
dinų bažnyčios klebono kun. Kre- 
tavičiaus. Visi jie kaltinami už 
įtaisymą lenkiškų mokyldų vai
kams mokyti be valdžios leidimo. 
Gįs advokatas Vrublevtkis.

glijai Prancūzijoj ir Maskolijoj, 
išardyti tų viešpatysčių ryšį.

Dėl tų ciecoriaus išsipliauškimų 
daromų rando vardu Anglijos 
laikraštininkams be ministerių ži
nios, jau pasitraukė nuo vietos 
Vokietijos užrubežinų reikalų mi- 
misteris Schoen. Rengėsi pasi
traukti ir kancleris Buelovv, bet 
jį ciecorius perkalbėjo pasilikti ir 
priimti ant savęs už tuos pliauški
mus atsakymą. Be abejonės da
bar ir parlamente bus pakeltas 
tų pliauškimų klausymas ir už 
juos atseis kancleriui Buelowui at
sakyti. Už tas neatsargias, erzi
nančias kaimynus ciecoriaus kal
bas ant jo smarkiai užsipuola 
laikraščiai, šiuom kartu net 
laikraščiai remianti randą: laik
raščiai reikalauja, kad butų užda
ryta burna ypatoms už savo 
bus

bai pavojingas, nes Austrijos sla
vai iš jo pasinaudotų panaikini- 
jūui vokiečių ir magyarų viršinin
kystės ant slavų, Austrija galėtų 
suskilti į dalis.

Paryžiaus laikraštis “Petit Pa- 
risien” praneša, buk Maskolija 
pastatė Austrijai savo paskutinį 
reikalavimą ir rengia mobilizaciją, 
visoms kariškoms pajiegoms nori 
paremti Serbiją. Taigi Maskolija 
rengiasi į karą su Austrija.

Bet jeigu Maskolija užpultų sy
kį ant Austrijos, karas užsidegtų 
visoj Europoj, jo jau negalima 
būt išvengti. Sulyg sutarimo, 
Austriją turėtų remti Vokietija ir 
Italija, tik ant paskutinės Austrija 
ne labai gili užsitikėti, nes ji teip- 
gi nepritaria išsiplatinimui Austri
jos. Maskoliją gi paremtų Pran
cūzija ir Anglija, nes sulyg su
tarimo, Anglija turi savo laivynu 
ir žemės kariumene remti Prancū
ziją jos karuose su vidurinės Eu
ropos tautoms. Ištikro, užgimus 
karui, jo - pasekmės gultų labiau
siai 
pati 
lėtų 
rioj
Italijos gyventojai labiau pritaria 
Prancūzijai negu Austrijai ir Vo
kietijai. Ir pati. Turkija, už ku
rios kailį eitų karas, greičiau lai
kytųsi su .Anglija ir Prancūzija 
negu su Austrija ir Vokietija.

išsiskirstė keletas sodžių, kaip va: 
Bilšiai, Paežeriai, Pusnė, Antapus- 
nis, Ringeliai ir kiti: o prašymus 
padavė Daujočiai.

Čia žmonėliai daugiausia ir kal
ba vien tik apie viensėdžius, Jau 
pradžia yra, greit sulauksim ir 
daugiau.

Žymiausią vietą vakaro progra
moje užėmė tautiškosios dainos. 
Ir čia reikia pasakyti ačiū p. J. 
Tallįat-Kelpšui — tokį chorą gali
ma buvo išgirsti tik Vilniuje, jam 
vedant "Kuopiečių” chorą. Cho
ras nedidelis, vos 14 žmonių, bet 
toks mokėjimas ir balsų sutarimas 
—kad tik stebėties reikėjo. O dai
nuoti buvo begalo suriku, nes ne
buvo rezonanso. Dainavo tik pen
kias dainas: ‘‘Lietuva, tėvyne mu
sų”, ‘‘Kur bėga Šešupė”, “Op-op, 
kas ten”, “Eina garsas nuo rube- 
žiaus” ir “Saulelė raudona”. Pa
dainavus chorui “Lietuva, tėvyne 
musų”, p. daktarienė Kaunackie- 
nė padavė choravėdžiui gėlių bu
kietą, o miestelėnai didelį ąžuo
lo lapų vainiką.

Dainas choras turėjo kelissyk 
atkartoti. Choras dailiai išrodė 
tautiškuose rūbuose kuriuos par
gabeno su savimi iš Vilniaus 
“kuopiečių’’ (V. L. Susišelp. drąu- 
gijos) J. Strazdas. Gražų 
įspūdį ištolo ant-pat scenos 
šaus padėtas jieriviečiamas 
veikinimo parašas — “Sveiki 
liai tautiečiai!” 
buvo suktiniu.
4 vai. ryto.
vyko xlaug; buvo nemaža svečių 
iš tolimesnių kraštų, kaip antai: iš 
Liepoj aus, Mažeikių, Žydikių, Tel
šių ir iš kitur.

Girdėjau žmones kalbant — 
“kaip tik vėl bus čia vakaras — 
atvažiuosime”. J. Talliat-Kelpšaš, 
kaip girdėjau, žada ir kitą vasarą 
surengti čia vakarą, ir ne vieną 
bet* kelis, nes kun. Panceris ža
dąs įtaisyti nuolatinę sceną ar iš 
tos plytinės, ar, jei ji butų perina- 
ža, mokykloje. Žada susitveri 
Ylakiuose taip-pat tam tikra dra
matiška draugijėlė. ■ J. Talliat- 
Kelpšas ant rytojaus po vakaro, 
tai yra rugsėjo 10 d., išvažiavo 
Peterburgan, konservatorijom

Padėk jam, Dieve!
Kazio sūnūs.

tį Saudegalės kaimo ūkininkas J. 
Janušonis, po sunkios darbo die
nos išėjo pas savo arklius ir atsi
gulė pasilsėti. Bet vargšas nu
vargęs, tuojau kietai užmigo. Tuoj 
priėjo du kerštininku P. ir L. 
“\arakojai” ir jį užmušė. Už
mušėjus suėmė. J. J. buvo tai 
darbštus ir geras žmogus. Užmu
šė jį iš pavydo, kad jis gyveno 
turtingai ir su visais sutinkančiai.

Andriejus.
(Iš “L. U”.)

AMERIKA.
Pasibaigė jau Amerikoj prezi- 
t to rinkimai. Likosi išrinktas 

M Taft. Kaip iki šiol rinki- 
kaip jie neišpultų, tik ant 

t' pstpąp pazvilgio išrodo labai svar- 
! 1 h ištikro gi tokios svarbos jie 

negal, kadangi programai 
varžančių valdžią partijų ne

siskiria radikališkai, nors prieš 
rinkiminėj agitacijoj pats kandi
datai viens kitą peikia ir peikia 
vens kito programą, kadangi mat 

pantis savo, priešą geriausiai 
«,engviausiai save gali pekelti: 

jeigu kas peikia kitą ypatą, 
Įuom pačiu jau stengiasi |>a- 
yti, kad pats yra geresniu už 

ikemają. Amerikoj vienok 
rinkimus kiekvienas politi- 

^rius peikia savo priešą, nors 
s niekuom negeresnis už pei- 

ajį.
eš rinkinius republikonai pei- 
'Rr^kratų kandidatus ir jų 

Į sišib gy1"®5*’ kad jie suteikė 
č į/ gerovę, o visai užtylėjo, 
’ir ynis valdant užėjo baisus 
ę ^urio pasekmes ir dabar dar 

■ jaučia. Tą giriamą gerovę 
vHvk palaikė begėdiški muitai 

svetimų išdirbinių, bet tokiais 
jjiais ilgai gerovė nesiduoda 

ikyti, nes kiti kraštai pradeda 
\n pačiu atmokėti. 1 ą ir 
Įįerika pajuto valdant kraštą be- 
iškų muitų išradėjams republi- 
ams. Pirmiausiai pradėjo at- 

inėti mažiausiai nuo Amerikos 
nomiškai prigulminga Prapcu- 

1, nes pakėlė muitus nuo ga- 
lamų Prancuzijon Amerikos 

ių. v'Ir tuojaus Amerikos re- 
jkpryšV.icj^ pirkit; iai nusi- 
)b, išsiuntė Prancuzijon spe- 
Išką komisiją pasiūlyti Pran- 
įai visokius palengvinimus, 
daro Prancūzija, tą pati gali 
|i ir kiti kraštai ekonomiš
ki Stovesni, kaip Maskolija 
IneišJa. Ir pasirodo, kad gero- 
4 va-ais muitais sutverta ne- 
L no>Tą supranta jau ir Ame- 
. gali>ublikoniškiejie politikie- 

jie jau kalba apie per- 
su- muitų tari tos, tik, ži- 

1 dau-^nama-. joje norėtų da- 
l'uber- mažiausias, palaikyti di- 

-^oa su-uitus teip ilgai, kaip tik 
galimu. Perėjo jau tie 
da viešpatystės galėjo 
os gyventi, dabar tas

Danilevičių kunigo Dulkės by
lą nagrinės Vilniaus teismo rūmai 

29 d. Jis kaltinamas už 
nemalonios valdžiai pa- 

pamokslo.

rugsėjo 
sakymą 
kraipos

J. Kaziškis.
(Iš “L. U”)

dar-
neatsakančioms.

ant Vokietijos, nes Austrija 
labai silpna, jos slavai ga- 
atvirai pereiti į tą pusę, ku- 
yra Prancūzija ir Maskolija,

HOLANDIJA.
Nesutikimai Holandijos su pie

tinės Amerikos respublika Vene- 
zuele dar labiau pasididino^ Ho- 
landija pastatė reikalavimą Vene- 
zuėlei į paskirtą laiką atšaukti 
visus padavadij imtis apsunkinan- 
xit»s Holandijos vaizbą. Laikas 
praėjo ir Venezuelė Holandijos 
reikalavimo ne išpildė.

Europos laikraščiai praneša, jog 
Holandija savo kariškais laivais 
pasirengusi blokuoti \ enezuelės 
pakrantes, o jeigu ir tas nepagel- 
bėtų, ji pasirengusi ant kranto iš- 
sodyti savo karitunenę, taigi pra
dėti karą su Venezuele. Ir pas
kutinė, kaip matyt, laukia karo, 
nes ji pašaukė po ginklu 50000 
kareivių. * Holandiškos valdybos 
Curacao gubernatorius gavo nuo 
rando kokį ten svarbų prisakymą, 
nes tuojaus 
augštesnius 
diskų laivų 
atliko ilgą 
yra tik du holandiškiejie kariški lai 

HmE. mu, nes beveik nėra karš-1 vai, bet čia laukia jų daugiau. Iš 
iii Yra ieturėtų svarbių ryšių su 
ji s _  p terp pavienių ypatų,
rjjerna- ? viešpatysčių yra, kad 
i/Juvės^111 n^ks nieko ne duo- 

%Ailcą.blogą geru neužmoka, 
jlįjar- rinkimai ne butų išpuolę, 
4?ėlto arbių permainų ne bus. 

kimas Dėbso, ko vienok 
ščiausi šalininkai ne lau- 
Xmerikoj ir darbininkai 
mažiau subrendę negu 
negalėjo didelių ir žy- 
aisių išduoti. Juk ne

wbtu- 
utes.

n<> 
v ui 
sjnkai 
pripa-
J-jdeni<xS valdo kraštą ir Ame- 
■y; teisybė, prezidentas Ame- 
J turi ant politikos • didesnę 

|,nę negu Prancūzijoj, bet ir 
, /rikoj ne jis valdo kraštą, ne 
, teises išleidžia, bet kongresas 
įenatas. Sudėjimas todėl sena- 

• r kongreso yra svarbesniu Tie- 
prezidento ypata, o Amerikoj 
šiol nė kongrese, nė 

pininkai ne įstengė dar 
Į(vieno savo atstovo.

senate 
turėti

MASKOLIJA. 
daskoliškiejie, ypač 
:me išleidžiami 
rkiai užsipuola ant 
priskyrimą Bosnijos 

:<inos prie Austrijos i 
Jfėjimą Austrijos pritarti Mas- 

ijos mieriams ant Balkanų puš
nio. Tas rodo, jog Maskolijos 
irubežinių reikalų ministeriui ne
seka susitaikyti, su Austrija.

’ Durna jau susirinko. Rando 
■ 3’emo besilaikanti jos atstovai 
virai kalba, jog durna nepritars 
šaukimui Europos tautų kongre- 

o sutvarkymui Balkanų pussalio 
eikalų ir neleis Austrijai pasisa- 
inti Bosniją ir Hercegoviną.

S\šDabar pas carą lankosi Serbi- 
>s sosto įpėdinis. Jeigu Masko- 

panorės, gali Serbiją padrą- 
I pj “ *
f Į į -pač dabar toks karas butų la-

rando 
laikraščiai 
Austrijos 
ir Herce- 
ir už ne-

PO

IŠ LIETUVOS.

po tam jis sušaukė 
urėdninkus ir holan- 
oficierus, su kuriais 
konferenciją. Uoste

paskutinių žinių, atėjusių iš Ve- 
nezuelės, matyt, kad teip smarkiai 
besipriešinantis Holandijai prezi
dentas Castro vėl pavojingai ap
sirgo. Gal jo vietininkas pasiro
dys nuolankesniu ir greičiau negu 
Castro susitaikys su Holanlija.

VOKIETIJA.
Vokietijos ciecorius ne moka 

laikyti liežuvio už dantų ir savo 
gan tankiai netaktiškais atsiliepi
mais suerzina be reikalo kaimynus, 
padidina skaitlių Vokietijos prie
šų. Toks bobiškas ciecoriaus pa
protys ir sauvalia pradeda nepatik
ti Vokietijos gyventojams, ypač, 
kad iš to Vokietija^ tankiausiai ap
turi blėdį.

Pirmiau būdavo laikai, kad Vo
kietijos ciecorius visokiais budais 
gerindavosi Prancūzijai, manė ją 
į savo pusę patraukti, bet tas ne
sisekė, priešingai, tie besigerini- 
mai visai priešingus išdavė vai
sius.

Dabar, kįlant nesutikimams su 
'Anglija, jis vėl pradeda gerintiesi 
Anglijai ir daro tą tankiai be ži
nios savo ministerių ir tokiu budu 
supainioja ministerių mierius, o 
už jo darbus ministeriai turi at
sakyti. Dabar, besigerindamas 
Anglijai, išdavė visokias paslaptis, 
o gal pats jas išmislijo ir per 
tai supykino Prancūziją ir Mas
koliją, nes girdamas savę, apreiš
kė, jog laike karo su būrais, Pran
cūzija ir Maskolija norėjo į ta 
karą įsikišti užtardąmos burus. Tie 
ciecoriaus besigerinimai išduoda ir 
Anglijoj visai kitokius vaisius, ne
gu jis laukė: tie Vokietijos cie
coriaus besigerinimai sėja Angli
joj dar didesnį negu pirma neuž
sitikėjimą Anglijos. Laikraščiai 
nurodo, jog vienaitinis mieris besi-

IŠ VILNIAUS. 7
\ ilniaus gubernatorius pranešė 

telegrafu Kauno, Minsko, Viteb
sko, Suvalkų ir Kuršo gubernato
riams apie atsitikusią Vilniuje 
vieną mirtį iš choleros.

Rugsėjo 27 d. apskričio teismas 
nubaudė 25 rubliais buvusį “Dzien- 
niko \ ilansko” redaktorių, Adamą 
Karpavičių. Kart su Karpavičių 
teisėsi ir “Dzienniko Vilensko” ra
šytojas Lukašcvičia, bet tas liko 
išteisintas.

“Kurjiero l.itr\»ki«>“ redakto
rius Baranovskis yra teisman pa
trauktas už patalpinimą savo laik
raštyje žinios apie caro apsilanky
mą lenkų karalystėje.

Apskričio teismas nagrinėjo rug
sėjo 2<) d. dvarininkės Onos \ an
kovičienės bylą už slaptą vaikų 
mokinimą. Teisme buvo prirody
ta, jog vaikai buvo tik tikėjimo 
mokinami. Ona Vankovičienė liko 
išteisinta.

Už tą patį buvo kaltinamas dva
rininkas ir Vilniaus banko direk^ 
torius Povilas Konča. Kaltinama
sis stengėsi teismą pertikrinti, jog 
jis nebuvo įkūręs mokyklos, tik 
savo dvaro darbininkų vaikų prie
glaudą. Teismas pasmerkė jį už
mokėti 10 rb. bausmės arba dvi 
dieni arešto.

Onos \ ankovičienės ir Povilo 
Končos bylas gynė garsusis Vil
niaus advokatas Vrublevskis.

Tą-pat dieną pasibaigė kunigo 
Dulkės byla. Jis buvo kaltinamas 
už pamokslus, keliančius žmones 
prieš valdžią. Gynė jį tas pats 
Vrublevskis. Teisė kunigą Dulkę 
Vilniaus teismo rūmai ir išteisino.

Naktyje iš rugpiučio 28 į 29 
ant šiaurvakarinio 
ties liko užmuštas 
nas Zasiedatelevas. 
bėgo.

Užtiko Jurborge
dalyvavusių Berdanuose traukinio 
apiplėšime. Tai yra Lydos miestie
tis Nochimas Krasovskis. Rasta 
pas jį daug popierinių pinigų(bu- 
mažkų). Beto, policija sužinojo, 
buk Krasovskio draugas suspėjęs 
užsienyje pasislėpti, pas aną 
pagriebtų pinigų daugybė.

(“V. Ž”)

Visas
labai užsiėmę dar Bezdanų atsi
tikimu. Policija iš viso vieko 
stengiasi surast kaltininkus. Šiaip 
žmonės stebisi-garsiuojas^ lyg ko- 
kiuo pasakišku plėšikų drąsumu 
ir sugebėjimu. Kaip paaiškėjo, 
jų butą jau anksčiau prie to prisi
rengusių ir gerai susiorganizavu
sių. Kiek pinigų jie paėmė — 
dar negali valdininkai ligšiol ap
skaityti. Vežta buvo gal apie 
3.000.000 rublių. Dabar iš Pe
terburgo yra Vilniun atvažiavęs 
teismo tardytojas ir prokuroro 
draugas, kurie tardo apiplėštojo 
traukinio tarnus. Vieną krasos 
valdininką suėmė, nes jis ka&žin- 
kaip painiojęs, apsakinėdamas apie 
atsitikimą. įtaria jį dalyvavus. 
Padaryta daug krątų Vilniuje, Pe
terburge ir be to krečia visose sto
tyse važiuojančius; policija ir šni
pai begalo karštai šnipinėja (mat, 
čia ką-nors suuodus butų jiems 
geras kąsnis), bet ligšiol piktada
rių nei dvasios: tarytum žemėsna 
prasmego.

Iš paliktųjų bombų spėja, kad 
jos buvusios \ arsavoje 
tos. Plėšikų irgi, rodos, 
Variavus, nes tie, kurie 
juos kalbant, sakė, kad
rusiškai, kalbėję, bet varšaviškai 
ištardami žodžius. Šnipams įsaky
ta su j ieškoti 24 išlošiamuosius bi
lietus 6000 rub. vertės, kuriuos 
plėšikai yra |>aėmę; bilietų nume
riai yra žinomi.

Plėšikai neėmę net ir auksinių 
pinigų, kurie netvarkoje buvę su
dėti, matyt, nenorėdami apsisun
kinti, bet paėmę tik popierinius pi
nigus ir šiaip brangiuosius popie- 
rus, o sidabrą ir varį, tai tik iš
barstę po vagoną. .'■■ ■

(Iš “V.”)

Vilnius, ypačiai valdžia,

IŠ KAUNO.
Valstiečių bankas suteikė aštuonio
likai sentikių šeimynų, pcrsikėlu- 
sioms gyventi ant žemių nupirkto 
jiems banko dvaro Šiaulių pavie
te, 2700Tb. pagaminimui gyvulių 
ir sėklos.

Rugsėjo 23 naktyje pačiam mie
sto viduryje įvyko gaisras, prasi
dėjęs dideliame mūriniame Ka- 
plano name. Sudegė visos medi
nės trobos Kaplano kieme, vieš- 

ir jo restoranas,
banko dalis ir Kaplano

būtis “Italija” 
valstiečių 
sankrova.

“Saulės
si 67 mokiniai, tame skaičiuje 25 
mergaitės. Pagal kursų šitaip iš
sidalinę: I-ine — 32 mokiniai; II- 
me — 16 mok.; IlI-me 19 mok.; 
Istoriją ir rusų kalbą išguldinėti 
dar leista tam pačiam lietuviui-mo
kyto j ui, o 
likti rusas, 
nori, gali 
fortepijono
gęs Varšavos konservatoriją ka- 
riumenės kapelmeisteris; ant smui
ko — Zavadzkis, baigęs Maskvos 
konservatoriją. Mokslo apskričio 
globėjo taryba “Saulės” kurso mo
kinimo 
ir nuo 
dinti. 
pradės
so; geometrijos ir algebros žinoji
mas /bus priverstinas, taipogi bus 
įvesta daugiau valandų rusų kal
bos

kursuose šiemet moko-

toliau turėsiąs tat at- 
Nuo šio rudens/ kas 

mokytis muzikos, ant 
moko Gudavičius, bai-

darė

pas- 
bro-

Šokiai pradėta
Vakaras tęsėsi iki 

Žmonių vakaran at-

IŠ STUMBRIŠKIO VALSC. 
Panevėžio pav.

Rugsėjo 17 d. buvo sušaukti 
to valsčiaus išrinktiniai (vybomi), 
kurių yra penkiasdešimts. Buvo 
prisiųstas iš Skapiškio valsčiaus 
(Ukm. pav.) atsišaukimas, kvie
čiąs stumbriškiečius padėti Ska
piškyje statyti mokyklą. Bet mųsų 
valstiečiai atsisakė padėti, teisinda
miesi tuo, jog ir męs visame val
sčiuje tik vieną mokyklą teturime. 
Stumbri skiečiai, matoma, laikosi 
tos pažiūros: jei aš per nerangumą 
nuskuręs, tai tegul ir kiti skursta.

Dievo Muzikantas.

Ę su Austrija karą pradėti, o gyrimų prilankumu Anglijai yra
— pasėti vien neužsitikėjimą An-

geležkelio sto- 
žandaras Iva- 

Užmušėjas pa-

vieną buk iš

butų

Rugsėjo 25 d. gubernijos 
dyba sąjungoms ir valdyboms pri
žiūrėti apsvarstė 24 sumanomųjų 
ir jau veikiančiųjų draugijų įsta
tus. 7 draugijas užtvirtino, tarp jų 
ir lietuvių kliubą “Rūtą”, Vilniaus 
draugiją kooperacijai remti, advo
katų šelpimos draugiją ir kitas. 
Neužtvirtinta 12 draugijų, tarp 
jų Vilniaus draugija lenkų teat
rui kelti ir kitų, daugiausiai žy
dų draugijų. Beto, tame pačiame 
posėdyje nutarta visai uždengti 
“Vilniaus Aušros” draugiją su jos 
visais skyriais ir Smorgonės kai
liadirbių profesijonalinę draugiją. 
: Vadinamamjani šiaurvakariniam 
krašte per paskutinius penkerius 
metus 248.000 dešimtinėmis suma
žėjo dirbamos žemės plotai, šiemet 
apskaitoma, jog javų užderėjimas 
29 milijonais pūdų yra mažesnis 
kaip paprastai.

padirb- 
buta iš 
girdėjo 
nors ir

Rugsėjo 22—23 d. naktį padary
ta krata p. Jadvygos Koziovskytės 
bute ir sankrovoj. Suimta jos se
suo Marija.

Rugsėjo 
užtvirtino 
“Rūtą”.

25 d. Vilniuj valdžia 
lietuvių susi vieny j imą

(Iš “L. U.”)

val-

Vilniaus apygardos teismas rug
sėjo 29 ir 30 d. nagrinės tris by
las: dvarininko P. Končos, Onos

programą rado per mažą 
naujų metų pavelijo padi- 
Metodikos ir pedagogijos 
mokyti nuo pat antro kur-

tr aritmetikos. D. š.

kur pirmiau

IŠ -PAPILĖS, 
Šiaulių pav.

Papilės geležinkelio stoties

KALTINĖNŲ. 
Vilniaus pav.

šiemet musų apylinkėje bus ati
daryti dvi mokykli. Viena Kaltinė
nų miestelyje, kita Rieškutėnų so
džiuje. Abiejose mokyklose moky
tojai bus, žinoma, rusai, nes lie
tuvių, sako apygardos globėjas, 
nesą. Ligšiolei nebuvo nei vienos 
mokyklos visoje parapijoje. Vie
name sodžiuje 1906 metais buvo 
įtaisyta privatinė mokykla, vaikai 
labai noriai joje lankėsi, bet po
licija neleido jai gyvuoti. Gyvento
jai čia visi lietuviai, išskyrus kelis. 
Girtuokliavimas nelabai teišsipla- 
tinęs, tačiaus apšvietimo stovis čia 
žemokas; medžiagiškai pasiturin
čių nedaug, daugiausia žmonės nu
vargę, nuskurę. Laikraščių parsi- 
siųzdina čia: “Šattiijio” II nume
rių, “Vienybės —2,’ “Vilniaus Ži
nių” —2 ir “Vilties” —2.

Vietinis dvarininkas rusas nori 
išparduoti valstiečiams savo dva
rą, bet nėra norinčioj pirkti: žemė 
menka—smėlynai;
šyno, bet jis kelinti metai jau ker
tamas be pasigailėjimo.

(Iš “V.”)

IŠ

ra jauno pu-

Z.

IŠ GIEDRAIČIŲ, 
Vilniaus gub.

Žmonės, paprastai imant, tantsųs 
ir labai girtuokliauna. Parapija 
beveik visa tautiškai apmirus.... 
Dauguma taip vadinamųjų “šlėk- 
palaikių” neapkenčia lietuvių, su 
paniekinimu į juos žiuri. Bažny
čioje perpus lenkiškai ir lie^viš- 
kai. Potrupučių pradeda ir čia 
jau žmonės susiprasti; jie prade
da skirstytiea į viensėdžius.... Jau

taip-pat palikti ne- 
Reikėjo, pagalinus, 

o tai patsai sunku-

rūpesčius pasiėmėtuos
pečių iš savo lėšų ger- 
Ylakių klebonas kun. 
Aptvėrė jisai savo me- 
didžiulį “teatrą”, pada-

Iš PAPILĖS.
Zarasų pav.

Vežikai, veždami degtinę Suvei- 
niškių monopoliu, nepristatė jos 
kiek reikiant. Užklausti, kur dėję, 
teisinosi, jog jiems sodžiuje Sat- 
kunuosc pavirto vežimas, ir ten 
buvę sodiečiai išvogė degtinę.

Rugsėjo 5 d. š. m. atsibaldė į 
Satkunus uriadninkas su sargybi
niais ir pradėjo visur kratyti. Vi
sur lindo kratydami, ir prie laši
nių, ir prie sviesto, ir prie kitokių 
valgomų daiktų, bet degtinės nie
kur nerado. Tuom dar nepasikaki- 
no: Rugsėjo 5 d. suėmė visus so
diečius, išviso apie 10 žmonių. 
Satkuniečiai žmonės ramus ir ge
ri, visiškai tokio su savimi sargy
binių pasielgimo nesitikėjo. Tik 
laimė, kad galų gale paaiškėjo, jog 
sodiečiai nekaltai į vargą įpuolė 
už vežikų kaltę, kurie patįs, no
rėdami 
maukė.

. Iš 
gabenama į Telšius degtinė. Be
vežant atgal tuščius geležies bo
sus /bačkas), šit kas atsitiko: 
vienas vežėjas, norėdamas sužino
ti, ar daug dar liko bose degtinės, 
atsuko volę ir, įbrėžęs degtuką, 
žiurėjo vidun. \ iduj likusis spi
ritas užsidegė, išmušė boso dugną, 
sulankstė, o drąsuolį apsvilino.

Kaip visur, taip ir pas mus ne
trūksta arkliavagių. Dažniausiai 
išveda vieną ir tą pačią paskutinę 
kumelpalaikę ir vargdienis artojas 
liekti be vilties; rūsčios artojo 
mintįs dar rūstesnės tampa. Ir 
nėra tiems arkliavagiams budo 
pašalinti; vis drąsiau ir dažnjad 
jie kimba į vienintelį vargdienio 
žmogaus turtą. Policija, tarsi, to 
viso nemato ir nežiūri, o jei su
gautas arkliavagis ir pakliūva ka- 
lėjiman, tai jis, atsėdėjęs savo die
nas, vėl ima savo amatu versties. 
Tokios sąlųgos pagimdo negeidžia
mus apsireiškimus—baisų žvėrišku 
mą žmonių širdyse. Prirodymui 
to viso privedu faktą. Neperse
niai musų valsčiuje, ties Šemetai- 
čiais, rasta negyvo žmogaus kū
nas, sumuštas, sukruvintas, o mė
lyna aplink kaklą drožė liudija, 
kad jis butą pakartas; pasirodė, 
kad užmuštojo žmogaus butą viso
je apygardoje 
gio.

Žmonės, iš 
griebės tokio

jo atsikratyti.

garsaus arkliava*

kantrybės išvesti, 
nežmoniško budo

I

nuo
K. Pegas.

(Iš ‘V.’)

B

pasistiprinti, degtinę iš-

IŠ VIEKŠNIŲ.
Šiaulių pav. 

visur žmones griebėsi kul-

Iš YLAKIŲ, 
Kauno gub.

Rugsėjo 8 d. buvo čia sureng
tas vakaras. Vaidinama buvo M. 
Petrausko operetė (komedija su 
dainomis ir muzika) “Kaminakrė- 
tys ir Malūnininkas”. Daug triū
so buvo padėta, kolei tas vakaras 
buvo surengtas. Nebuvo tam tik
ros vietos, reikė ją įsitaisyti už 
miestelio plytinėje,
degino statomai ant kapų koply
tėlei plytas. Grindų, žinoma, ne
buvo; reikė tatai padas išsiplukti. 
kad butų galima šokti. “Teatras” 
buvo be sienų, apdengtas tik šiau
dų stogu — 
buvo galima, 
įtaisyti scena, 
sis darbas!

Visus 
ant savo 
biamasis 
Panceris. 
džiaga tą
rė lentų sienas ir dagi išlipino jas 
popierių, parūpino scenai medžia
gą, ir tt. Ir visa tai jisai pats pri
žiūrėjo, daugiau kaip per dvi sa- 
vaiti, kas diena iki tamsios nak
ties būdamas prie darbo. Be to 
dar, kur tik kas reikė parvežti — 
siuntė savo arklius.

Prie to sunkaus darbo prisidėjo 
ir kiti tautiečiai: p-lė O. Abrama- 
vičaitė (mokytoja), p. A. Jag
minas, p. J. Gustaitis ir kiti. Te
būnie jiems už tai garbė!

Trusas nepasiliko be vaisių. 
Sdsirinkusiejie vakaran tikrai bu
vo pakakinti. Žemaičiai šnekučia
vosi — “maktinga” vaidina!

Paties vakaro (vaidinimo) su
rengimu rūpinosi • jaunas musų 
kompozitorius, Peterburgo konser
vatorijos studentas, p. Juozas Tal- 
liat-Kelpšas. Pusantro mėnesio 
vargo jisai su operete ir tautiško
mis dainomis, kolei prirengė arti
stus ir chorą.

Operetėje labiausiai pasižymėjo 
Gratas — p. J. Gustaitis; iš jo 
geras komikas ir publiką prijuoki
no iki soties; gerai atliko savo ro
lę p. Talliat-Kelpšienė; kiti irgi 
nieko sau, jei bent tik gaila, kad 
Teklytė — p-lė Jagminaitė truputį 
silpnokai kalbėjo; šiaip jos vaidi
nimas buvo geras. Pranio rolę 
dainavo J. Strazdas, .Vilniaus

J. Nykštukas.

IŠ GELAŽIŲ. 
Panev. pav.

Rugsėjo 24 d. į mųsų miestelį 
atsibeldė žandarų būrys, įsiveržė 
į špitolę, į vargonininko ir zakri
stijono butus ir padarė kratą. Ra
do šitokias knygutes: “Kokia 
mums reikalinga tvarka”, “Socija- 
lizmo ateitis”, šerno Amerikoje iš
leistų veikalų daugybę, dar šio
kių tokių lenkiškų; visas susikrovė 
ir išgabeno, viso labo 112 knygų, 
sakydami, jog jos “neblagonadiož- 
nos” esą. Paliko tik rusų kalboje 
rašytas knygutes ir maldaknyges.

Vietinis zakristijonas Zakšauckis 
nuo mažens mylj^vo knygas, tar
naudamas neXJKgose parapijo
se, nors po kelia^japeikas dėlioda
vo, taupydavo sau kokios knyge
lės nupirkimui... dabar pastigo jį 
tokia nelaimė. Su širdies skausmu 
mano dabar apie tai, jog jo bran
giausias turtas, taip sunkiai įgy
tas, galįs pražūti. Spėjama čia, 
jog žandarams pranešė ant zakri
stijono koks blogas žmogus.

D. M-z-tas.

IŠ SALOČIŲ, 
Panevėžio pav.

? . Rugpjūčio mėn. iš 29 į 30 nak

Kai 
turos darbo, ir pas mus žmonės 
pradėjo, nors iš. lęngvo, krutėti. 
Kelių žmonių triusu įsikūrė Čion 
dar praėjusiais metais “Vilniaus 
Aušros” apielinkė. Prisirašė prie 
jos gan daug žmonių. Valstiečiai 
pradėjo interesuotis viešu gyveni
mu, kitoniškomis akimis žiūrėti į 
visuomenės darbą.

Pirmu žygiu manoma buvo tai
syti liaudies knygyną. Kas šį su- 
manymą sulaukė ? 
šinėjimų, nežiūrint 
prižadų, knygyno 
sus nusiminimas I

Greit po to kilo sumanymas įtai
syt spektaklį. Veikalai išrinkti, re
peticija eina, prašymas valdžiai pa
duotas. Bet atsakymo nėra. Už ke
lių dienų prieš spektaklį ateina už
klausimas, kas taiso, kokiam tik
slui ir 1.1., nors apie tat prašyme 
buvo pranešta. Kuomet gi ateis 
leidimas? Žinoma, žemai padėka- 
vota už tokį mųsų administracijos 
rūpestingumą ir tiek.

Bet tai dar butų niekas, kad ne
būtų kliūčių iš tarpo tų žmonių, 
kam visur kiekvienas viešas dar
bas yra baisus, kas bijo šviesos* 
mokslo, nes jie jų įtekmę suma
žinti gali. Ir jie visomis jiegomig > 
kenkė apielinkės veikimui, nežiū
rint to, jog apielinkės pirmininku 
buvo kunigas.

Po ilgų ra- 
gubematoriaus 
neleista. Bai-

anksčiaus ir norėjo ant tos dieno*

t



tent-ką dirbti, dabar tik rank 
mojo ir nuėjo savais keliais.

Vagaburo

jau suėmęs, bet nė iš namų neiš
vestą neužilgo vėl paleido.

Iškrėtė dar “šviesos” C. K. na
rį Andrių Verbylą, jo knygyną 
užpecėtijo.

IŠ UTENOS, 
Ukmergės pav.

Dar vasarą, kada medžiojimas 
uždraustas, dvarininkas Bofcevi- 
čius suėmė savo miške du juodai 
apsitaisiusiu vyru su šautuvais. 
Pažinęs, kad tai Utenos žandarai, 
Bolc. pasiskundė jų vyresnybei, 
bet apskųstiejie paaiškino, kad 
juodu nei nemaniusiu medžioti, 
bet tik išgirdusiu, kad tame miš
kelyje daromi esą susirinkimai, 
norėjusiu tą dalvką susekti.

‘ (lą ‘V.’)

šviesiais.

IŠ KRAŽIŲ.
Kauno gubernatorius įsakė vice- 

. gubernatoriui rugsėjo 23 d. ati
duoti Kražių katalikų parapijai 
Klingenbergio uždarytą bažnyčią.

IŠ SUVALKŲ GUB.
Žandarai krato visus Šviesos 

skyrius ir suėmiuėja “švieses
nius”, ypač valdybų narius. Iki 
šiai 7, X (24 IX) dienai išgir
dome, jog iškrėsta: Marijampolės 
K. Grinius, L. Ciplijautskas, A. 
Verbyla, Pilviškių J. Bliudzins- 
kas, J. Kačergis; Liudvinavo J. 
Akelaitis, Naruševičius, Naumies
čio Šviesa iškrėsta, Vilkaviškio 
valsčiaus Baronas iškrėstas; Švie
sos knygynus žandarai daugiau
siai pasiima. Apie kitus Šviesos 
skyrius dar nesame girdėję, bet 
numanu, kad visus juos j>erkratys. 
Ikišiol suimti: J. Kačergis, J. 
Akelaitis, Naruševičius. Kratas 
daro koksai žandarų puspulkinin- 
kas. bene Skačkovskis, kartu su 
Marijampolės ir Kalvarijos žan
darų viršininkais. Važinėja jie po 
Šviesas 4-—6 vežimais raiulonsiu- 
lių prikrautais. K. Griniaus spin
tos su knygomis ir A. Verbylos 
knygynas užpečėtyti. Numanu, 
kad Šviesa bus uždaryta ir dauge
lis narių atsakomybėn patraukti.

N.

Prie bažnyčios Jurgis Bobelu- 
kas, bepardavinedamas “šaltinį”, 
dalina ir žinomus ku
niginius atsišaukimus į tėvus. 
Užklaustas, keno liepiamas tai da
ro; tasai vaikas atsakė, kad kuni
go jenerolo Senkovskio (Sen
kaus) liepiamas. Nors kun. Sen- 
kovskis bandė tai užginti, bet iš
siaiškino, kad tarp savųjų per pie
tus išsitarė, jogei tie atsišaukimai 
geri ir reikia jie platinti: užmiršo 
kunigėlis, jog ir sienos turi ausis. 
Dar žinia yra, jogei tuos atsišau
kimus platina ir kiti klebonai 
(kaip va Pajevonio). Bereikalo 
“šaltinis" ir “Viltis” tuos atsišau
kimus peikia ir eina prieš savo 
šalininkus. “Viltis”, p. A. Stau
gaičio lupomis! net apšaukdino, 
ar neatsiras tas, keno tai tie atsi
šaukimai. Laikas butų paklausti, j tarnaitė. Plėšikai, išgirdę skambi- 
kodėl niekas neatsiliepia ant ano nant, pasakė, kad ir virtuvėje esą 
apšaukdinimo. Argi nežino, ke- jų draugų. Po to nusivedė visus 

tai darbas?
, K. Grinius.

(Iš “L.U.”)

Iš VOLKOVISKO. 
Gardino gub.

Rugsėjo 15 d., 9 valandą vaka
rą, Vdkovisko klebonijon, beval
gant kunigams (dekanui ir ka- 
mendoriui) vakarienę, kažin-koks 
nepažįstamas žmogus, priėjęs prie 
išėjusiojo iš valgomojo kambario 
tarno, paprašė įvesti jį pas kun. 
dekaną — turįs prie jo reikalą. 
Tarnas, nieko pikto nenujausda
mas, vedasi jį kambarin, tik žiu
ri (buvo tamsu ir pirma nepamatė) 
nevieno įeita, bet šešių. Įpuolę 
valgomajan kambarin, plėšikai iš
sitraukė brauningus ir, pakišę juos 
visiems kambaryje buvusiems po 
nosies, sušuko: “ruki vverch — 
ticho”. Paliepę atiduoti, jei kas 
turi kokį šautuvą, nusivedė tarno 
kambarin kun. dekaną I. Griga- 
nevičių, jo giminaitę p-lę T. Gri- 
ganevičaitę, mane ir tarną. Palai
kę tenai mus kokį valandos ber
tainį, atėmė visus, kiek prie sa
vęs turėjome, pinigus ir .laikro
džius. Kun. dekano giminaitei pa
vyko tuo tarpu suskambinti vir
tuvėn, kur buvo /ežėjas, virėja ir

NUSIŽUDĖ, KAD NAMŲ UŽ
LAIKYTI NEMOKĖJO.

Worcesttr, Mass. Gyvenantis 
čia italijohas Lucas Miniti, parė
jęs namon, rado negyvus — 19 
metų pačią ir vienų metų sūnų. 
Abudu tiirėjo perplautą -gerklę. 
Rado paskui moteries paliktą laiš- 
ką,kuriame ji apreiškė, jog nusižu
dė ji todėF, kad nemoka namų už
laikyti.

no

(Iš “L.U.”)

Iš RYGOS.
Jau ir Rygoje pradėjo žmonės 

sirgti cholera. Miesto valdyba ren
giasi apsisaugoti nuo choleros. Vi- 
durmiestyje, kur gyvena ir vaik
ščioja turtingi gyventojai, gatvės 
švarios, gatvių griovukai apšvirk
šti karboliu ir chlorkaliju. Bet pa
žvelgus ten, kur darbininkai dir
ba ir gyvena, tikrai galima sakyti, 
kad cholerai gūžtos jau prirengtos. 
Pabrikose pasiliko viskas po seno
vei, nei virinto vandens gėrimui 
nepriruošta. Išeinamosiose vietose 
nei lentų nėra uždėtų, žmogus su
sirgęs, arba galvai kuriam apsvai
gus,, gali įkristi, o dvokimas ne
išsakomas. Benenhofan einant, pa- 
dauguvoje taip-pat baisus dvoki
mas ; toks pat oras ir pačioje Bi- 
nenhofo pabrikoje. Valgomųjų 
kambarių darbininkams nėra, rei
kia valgyti tokioje traktiernėje, 
kur keliems darbininkams duoda
mas tas pats indas su druska ir 
garsvičia.

Bet niekam nė nerupi pažiūrėti, 
kokiose sąlygose darbininkai čia 
valgo, gyvena ir dirba.

IŠ LANKELIŠKIŲ. 
Vilkaviškio pav.

Juo toliau liekasi “laisvės 
nos”, juo žmonių dvasia puola že
myn, šiandien jau nelabai kas ti
ki į geresnę ateitį, kiti gi, kad ir 
tiki, tai mano, kad tam reikia jei
gu ne šimtų, tai bent kelių dešim
čių metų. Visuomenės klausimais 
beveik nieks nesirūpina, laikraš
čių ir knygelių skaitymu neužsi
ima, nes nemato naudos.; į drau- 
gijiško gyvenimo galybę mažai-kas 
tiki, per tai ir pirmiau susitvėru
sios draugijos vos-vos gyvuoja. 
Visur matyti atšalimas. Bet kas 
liūdniausia, kad dagi tie, kurie 
supranta ir žino, jog taip gyventi, 
kaip ligi pastarųjų metų kad gy
veno, jau nebegalima, kurie 41110 
ir supranta, kaip reikia gyventi, 
kad greičiau susilaukus geresnės 
ateities, kad dagi tie, sakau, šian
dien irgi pasislėpė, irgi susimai
šė su visa minia,...

Nupuolusi ūkininkų dvasia, nu
puolusi mažažemių ir bežemių, nu
puolusi ir dvarų darbininkų. Dva
rų darbininkai jau šiandien netiki 
susilaukti išbristi iš savo vargų— 
netiki dagi nė į vienybės galybę...
Kiti graudinasi, kad anais metais 
klausė socijalistų,—“ką, girdi, šie 
gero padarę’ Da blagiau dabar"!

Mat, pirmiau dvarininkai jau 
apie šv. Uną (liepos mėn.) pasa
kydavo darbininkams, katrą laikys 
kitais metais, o katrą ne, o dabar 
nieko nesako ligi netoli “Martyno” 
(ii lapkrič.). Beto dar yra dva
rininkai padarę tokią sutartį, su
lyg kurios nė vienas darbininkas ne
turi teisės pirmiau kalbinti darbi
ninkus, taiposgi nevalia priimti 
darbininko be liudijimo nuo to 
dvarininko, pas kurį ką-tik tarna
vo. Dvarininkas, peržengęs tą su
tartį, baudžiamas pinigiška baus
me. Žinoma, tokios skaudžios prie
monės nemažai įbaugina tamsius 
dvarų darbininkus, juo labiau, kad 
jau nevienam teko patirti ant sa
vo kailio tokias dvarininkų “malo
nes”, pertai šįmet, pasklydus gan
dui apie vėl busiančius dvarų 
darbininkų streikus, kai - kurių 
Klampučių ir kitų dvarų darbinin
kai jau išanksto tarėsi “cicilistų 
neįsileisti streikų padaryti ir po- 

' nų

die-

Rudolis.
. (Iš ‘V.2.’)

d. vakarą 
socijal-de-

Rygoje rugsėjo 17 
šnipai areštavę latvių 
mokratų spaustuvę. Kaip-tik tuo
met spauzdinęsis partijos raštai. 
Vienu metu buvę padaryta keletas 

’ kratų, suimtas partijos archyvas, 
apyskaitos, korespondencijos ir 
daug raidžių. Areštavo 10 žmo
nių.

gelbėjimo kelią; todėl moterys su 
vaikais 
gatvės, 
sunkiai

per langus šokinėjo ant 
Prie to 8 moterys likosi 

apkultos.

JUODOSIOS RANKOS DAR
BAS.

Newark^ N. J. Italijonas Vil- 
lardo Depitti atėjo į policiją pra
šydamas pagelbos prieš “Juodąją 
Ranką”. Jis parodė nukapotas 
rankasj kurių galai dar buvo ne 
užgiję. ! Depitti pasakoja, jog j j 
“Juodrankiai” nusiviliojo į St. 
Michaels, Pa. į vieną farmv ir 
nukirtę rankas, surišo ir padėjo 
ant gelžkelio vėžių, kur jį rado 
ir gydytiesi nugabeno ligonbutin. 
Dabar “Juodrankiai” žada jam ir 
kojas nukapoti. Buk tai yra 
bausmė užtai, kad jis išdavė vieną 
“Juodosios rankos” sanarį.

EXPLIOZIJOS.
Kenosha, Wis. Ant velkančio 

garlaivio “Sport”, esant jam ant 
vidurio ežero expliodavo garinė, 
dūda. Išsiveržusiuose garuose tie- 
siok išvirė keturi žmonės. Jų kū
nus į Kenoshą atgabeno garlai- 
vys “Maggie Marshall”.

Gadsden, Ala. Netoli nuo čia 
esančiose anglių kasyklose atsiti
ko baisi expliozija. Ji buvo teip 
smarki, kad nuo jos išbyrėjo visų 
aplinkinių namų langai.

NELAIMES ANT GELŽKE- 
LIU.

Augusta, Wis. Netoli nuo čia, 
ant Chicago — Duluth gelžkelio 
iš vėžių iššoko traukinys. Prie 
to daug važiuojančių ir gelžkelio 
tarnų tapo sunkiai sužeistų.

mus s. lionan, susodino ir pradėjo 
raustis po visus kampus, j ieškoda
mi kas paimti. Pasisakę esą pa
siųsti iš partijos, jie reikalavo 
40.000 rublių, kurie, girdi, esą su
dėti kažin-kokioje geležies skry
nioje. Kn. dekanas paaiškino, kad 
tokių pinigų jie čia nerasią ir jam 
nei nesisapnavę tiek. Išklausinėję 
visus, kur dekanas laiko pinigus, 
grasydami mirtimi, perkrėtė visus 
daiktus, viską laužydami ir dras
kydami. Pagaliaus, visus mumis 
taip surišę, kad negalėjome nei pa
sijudinti, parsinešė iš rūsio vyno 
ir pavilgos; gerai užsigėrę, apžiu
rėjo dar musų pančius, užgesė 
šviesą ir išėjo. Visas tas jų “dar
bas” truko 2}4 valandos. Pini
gus plėšikai pasiėmė: iš kun. de
kano daugiau kaip 200 rub. ir iš 
kamvndoriaus daugiau kaip 100 
rub., be to, daiktų: laikrodžių, 
batų ir kitų — daugiau kaip už 
200 rublių.

Išėjus plėšikams, kokioms 5 mi- 
nutoms praslinkus, pirmas pasi- 
liuosavo tanias ir tuoj nubėgo 
duoti žinios policijai. Policija at
vyko tuojau, bet sugauti plėšikų 
nepasisekė ikišiolei nei vieno. 12 
plėšikų matėme savo akimis, o 
žmonės, kurie tuo laiku ėjo pro 
kleboniją, sako matę kelis vyrus, 
stovinčius |>as kleboniją ant gat-

Kun. Antanas Gedgaudas.
(Iš ‘V.’)

nepykinti”. R.

NAKTINIŲ RAITELIŲ KON
STITUCIJA.

Union! City, Ten. Į valdžios 
jaukas pateko čia “Naktinių rai
telių” konstitucija, kurioje yra ir 
geri ir blogi prisakymai. Sulyg 
tos konstitucijos, turi būti ne
leista nuo skolintų pinigų imti di
desnius kaip palukus. Nuo 
1 d. liepos farmvriams uždrausta 
duoti darbą negrams, jie turi išsi
nešdinti iš Tennessee valstijos, jei-' 
gu nenori birt užmuštais. Fabri
kantams uždrausta imti už savo 
išdirbinius 1 didesnį pelną kaip 
10%. Farmeriams yra tabelė, 
kiek jie turi’ mokėti darbininkams, 
teipgi visokį laukų produktų kai
nos ; tos takelės fanneriai negali 
peržengti, jeigu nenori bausmės 
užsitraukti. ™

15 DARBO LADKO
Falls River, Mas. Savininkai 

kasyklų apreiškė darbininkams, 
jog jų algos bus vėl numažintos 
mažiausiai ant 8%. Gegužio mė
nesyj šių metų šitų dirbtuvių 30- 
000 darbininkų pirmą 
mažino algas.

kartą nu-

Pereitą sanvaitę 
Amerikos ploto buvo 
bankrutinimai.

ant
239

viso 
nusi-

f Portland, Ore. 
čia dar vis negeriausiai; 
pribuvusiam darbas ne 
gauti:

Darbai eina 
iš kitur 

lengva

Darbai

PLIENINIO TRUSTO PEL- 
•i r NAS.

New York. Sulyg atskaitos 
už pereitą bertainį metų, plieninis 
trustas 1 vardu United States Steel 
Corporation, liepos, piutės ir rug
sėjo mėnesiuose turėjo įplaukimų 
27.196.275 ddl., arba 7 milijonus 
doĮtarių, dagiau negu antrame 
bertainyj šių’tnetų, o ant 14 mili
jonų mažiau negu per tą )>atį ber
tainį pereitų metų.

f Fernie, Brit. Col. 
čianykščiose anglių kasyklose eina 
negeriausiai.

f San Francisco, Cal. Darbai 
čia eina silpnai; iš kitur pribuvu
siam sunku darbas gauti.

r Vandergrift, Pa. Darbai ei
na čia šiuom kartu gerai ir už
darbiai ne menki, bet valgis labai 
čia brangus.

IS MARIJAMPOLĖS. 
Suv. gub.

Spalių 6 d/.gaidgystėje apie 3 
vai. ryto pas dakt. K. Grinių atėjo 
policija kratos daryti — 3 žanda
rų apicieriai ir apie pusantros de
šimties žemsargių ir žandarų. “Ati
duokite, kas yra pas jus nelega- 
liško 1 Duokite šian proklamaci
jas.”! pareikalavo žandarų papul- 
kininkas. “Galite pasiimt, jei su
rasite”— atsakyta. Krėtė 4 valan
das suviršum, bet kratos nepabai
gė —dvi spintas su knygomis ap
raišioję šniūrais ir galus pripečė- 
tiję, pasiliko dar kitam kartui. 
Pasiėmę laiškų, knygučių, “Švie
sos” dokumentus išėjo.

Tuo pačiu kartu iškrėtė ir ad
vokatą L. Gplijauską, kuris gy
vena Griniaus namuose. Krėtė vie- 

I, tinis žandarų viršininkas Kislic- 
norėjo pasiimti net teismo 

nusprendimus ir apkaltinimo ak- 
tus. Rado knygutę —L. S. D. P. 

.manifestą ir turbut už ją buvo jį

• Iš KROSNOS. 
Kalvarijos pa v.

Spalių 9 d. čionai atvyko 
gybinių viršininkas ir uždengė vie
tinį “šviesos” skyrių, pasiremda
mas Varšavos general-gubemato 
riaus paliepimu, kuriuo “Šviesa” 
uždengiama visam karo stoviui. 
Ant knygyno ir rejestrų uždėta 
antspauda ir atiduota į valsčiaus 
raštinę laikymui.

Tą pačią dieną žandarų virši
ninkas su žandarais ir sargybiniais 
nakčia padarė kratą pas Krosnos 
mokytoją Bagdoną. Nieko uždrau
sto nerado. Paėmė tik visus pas 
jį rastus laiškus, užrašus ir foto
grafijas. Klausinėjo, bene priklau
sąs kokiai partijai, bene turėjęs 
susinėsimus su Marijampolės dak
taru Grinium, kokia esanti “švie
sos” pakraipa, kas buvę Krosnos 
skyriaus organizatoriai, kas jam 
priklausąs ir 1.1. Kadangi mok. 
Bagdonas dėlei tūlų priežasčių jau 
seniai prie “Šviesas” nebepriguli 
ir apie pačią draugiją mažai ži
no, tai nedaug iš jo tepatirta.

N. N.

ŽŪSTANTIS TURTAS.
Žinomas mokslininkas ir Lietu

vos senovės tyrinėtojas L. Krzy- 
vickis lenkų laikraštyje “Przegląd 
Biblijoteczny” pirmame sąsiuvinyj 
atkreipia visuomenės atidžią į Že
maitijos buvusiųjų vienuolynų 
knygynų likimą. Matyti, jog iš bu
vusių ten sukrautų turtų liko iki 
šiai dienai tik mažutė dalelė. Vis
ką brangiausio, geriausio išvogė, 
išpardavė, išmėtė, bet dar ir da
bar tose knygų liekanose daug 
įdomių dalykų rasti galima. Kai- 
kuriose vietose apsaugojimui nuo 
tolimesnio grobstymo prisiėjo už
kalti tų kandiarių duris, kuriuose 
guli senovės knygos sukrautos. 
Praeis dar kiek laiko ir iš tų li
kučių gali nieko nebelikti.

Kam rupi Lietuvos senovės kul
tūros plėtojimas, kam rupi Lietu
vos istarija, turėtų rupinties tuos 
senovės knygynus gelbėti nuo pra
žuvimo. Ar nebūtų “Lietuvių Mok
slo Draugijos” pirmutinė ir svar
biausioji priedermė griebtis prie 
tų žūstančių turtų?

Raginis.

CHINIŠKAS MIESTO MAJO
RAS.

San Francisco, Cal. Nuo plau
čių uždegimo, 28 d. spalių pasi
mirė čia miesto majoras China- 
towne, chinietis Chang ;Chung. 
Jis buvo turtingiausiu chiniečiu 
vakarinėse 'valstijose. Jis paliko 
keturias pačias.

DEL APSIVEDIMO.
Paris, Ky. 27 d. spalių, naš

lys Hutchinson apsivedė čia su 
teipgi našle motere ir su ją par
važiavo namon. Ant rytojaus vie
nok Hutchinson atėjo pas teisė
ją ir reikalavo perskyrimo su pa
čia. Kadangi teisėjas vakar duo
to šliubo ne panaikino, Hutchinson 
nusišovė. Matyt svarbios buvo 
priežastys, kurių dėl vyras, vos 
naktį su jaunamarte išgyvenęs, 
reikalavo perskyrimo.

sar-

IŠ AMERIKOS.
NEDORAS UREDNINKAS.
New York. Mieste Yorkville 

likosi suareštuotos dvi moterys 
už pardavinėjimą mergų paleistu
vystei. Policijos teisėjas Crane 
apreiškė, jog į tą biaurių prekėjų 
draugystę priguli vienas augštą už
imantis vietą Washingtono urėd- 
ninkas. Pravardės jo' teisėjas ne
pasakė, kadangi policija su juom 
eina iš vien, todėl ji jam paleng
vintų pabėgimą.

APSKUNDĖ KONSULĮ.
Newark, N. J. Gyvenanti čia 

moteris, Henrietta Hum, apskun
dė teisman Amerikos konsulių 
Zueriche (Šveicarijoj), Augustą 
Lieberknechtą. buk jis, kaipo kon- 
sulius, pasisavino sau 16000 dol. 
palaikų paliktų Bambergero Švei
carijoj.

LIETUVIAI AMERIKOJ

NAKTINIAI RAITELIAI.
Sambųrg, Ten. Čia likosi su

areštuotas vienas iš vadovų nakti
nių raitelių Garrett Johnson, ku
rie lynčiavo advokatą Quentin 
Rankiną. Vienas iš pirma suareš
tuotų, Burton, išdavė apie 300 
ypatų dalyvavusių lynčiavime. 
Suareštavo jau 40. * Prokurato
rius užtikrina, jog bent apie ketu
ris, kad juos nusiųsti ant kartu
vių, jis turi pakaktinai davadų.

5b . > 
ŽMOGAU^ KAULAI SKRY-

15: NIOJ.
VVashington, D. C. Mt Ver- 

mone, ant 'žemė* kitąsyk prigulė
jusios Purvui Washingtonui, sura
do čielą žmogaus skeletą, nuo ne
seniai žemėj ^Įėjusį, kadangi 
drabužiai to žmdgaus dar nebuvo 
supuvę. Kišeninose buvo auksi
nis laikrodėlis ir degtinės stiklinė. 
Kaulai buvo peršauti. Policija 
mano, kad kaulai tie priguli dar
bininkui italjonm; jį, kap 
peršovė jo sandraugai.

mano,

GAISRAI.
Rome, N. Y. Sudegė čia 

kapročių namai. Nuostolius 
ro padarytus skaito ant 200000
dol. Tuose namuose buvo 150 
menkapročių. Juos visus pasise
kė vienok laimingai išvesti.

vos keli žmonės, o kiti sako: “aš 1 
užsimokėjau, tai ko aš ten eisiu”; 1 
arba: “Jonai, tu nueisi, tai užmo- 1 
kėk ir už manei” Jonas eidamas, 
jusitinka da kitą tokį, tai jau Jo
nas už tris narius susirinkimą at- į 
lieka, o kada prisieina draugystei 
apsvarstyt kokį reikalą, tai du 
balsai prieš tris, arba, trįs prieš 
du, o tankiai būva, kad reikia 
laukt bertaininio, arba pusmetinio 
susirinkimo. Bet dabar vasara 
jau praėjo, pradeda geriau veikti 
ir musų draugijos; šaltesnės die
nos, ilgesni vakarai; geriau iš jų 
naudotis, nes vakarais galima skai
tyti laikraščius, naudingas moks
liškas knygeles, kokias galima 
gaut beveik kiekvienoj draugystėj, 
kurios turi savo knygynus ir rūpi
nasi platinimu apšvietos terp lie
tu vų.

Taigi, broliai lietuviai 1 jei norite 
apsišviest patįs ir kitam pagelbėt, 
rašykitės prie draugysčių, lanky
kite susirinkimus, nepaisydami ar 
tai žiema, ar vasara, nes draugys
čių ir visuomeniški reikalai visa
da vienodi; svarstykime juos, 
stumkim pirmin, o tada tik galėsi
me rinkt vaisius, kokį savo darbš
tumu užauginome. Daug yra vi
sokių draugysčių, bet pažymėsiu 
vieną tikslu kurios yra vien plati
nimas apšvietos terp lietuvių — 
taja yra “Tėvynės Mylėtojų Drau
gystė”. Mokestis su prisirašimu 
vos 60c. per metus. Ne šelpia ji 
savo narių kūno, nei ligoj, nei po 
myriui, bet šelpia da gyvų musų 
dvasią, spauzdindama musų gar
sių didvyrių veikalus ir dalindama 
juos savo nariams ir neturtingiems 
broliams už dyką. Dabar pas 
mus T. M.' D. žymiai auga Chi- 
cagoj susitvėrė 3 kuopos su apie 
100 sąnarių. 22 kuopos T. M. D. 
susirinkimai atsibūva kas mėnesis 
antrą nedėldienį Ruigio salėje, po 
No. 3301 Morgan str. ir kertė 
33 str. Ateinantis susirinkimas pri 
puola 8 d. lapkričio. Teipgi ant 
šito susirinkimo draugai malonė
kit susirinkt ko skaitlingiausia,neš 
užsimokėjusiems nariams bus da
linamos už 1908 m. knygos (Arit
metika). Teipogi su savimi mel
džiame atsivesti naujus draugus 
prisirašyti, nes juo didesnis skait
lius dirbs labui tėvynės, juo dau
giau nuveiksim; — musų jau ne
bus, o T. M. D. vaisiai pasiliks 
ant amžių.

Petras Žemaitis;

DELEI p. ŠERNO MUZIKA
LI SKO FONDO.

Fondo raštininkui pakvietus 
į susirinkimą ypatas įsteigusias 
Fondą, I d. lapkričio susirinko 
pas D-rą Graičuną 15 ypatų ir 
užkvietusiam paaiškinus, jog prie- 
žasčia nesutikimo terp komiteto 
buvo D-ro Rutkausko neišpildy- 
mas reikalavimo, daryto jam vie
no iš narių (žemiau pasirašiusio), 
idant Fondo pinigai butų dedami 
bankon nuo vardo visų trijų ko
miteto narių, visi vienbalsiai pri
pažino reikalavimą teisingu ir nu
tarė, kad:

D-rui Rutkauskui nepataikius 
susirinkiman pakviesti nė laiko, nė 
vietos, nė buvo pakvietimo; ka
dangi, viena, kuone visi tą dieną 
buvo užimti apvaikšeiojimu S. 
Daukanto draugystės, antrą—keis
tai atrodė reikalavimas D-ro Rut
kausko važiuoti visiems pas vieną, 
kuomet tas vienas galėjo atvažiuo
ti pas visus ir trečią, ne visi jo 
pakvietimą patėmijo. — D-ro Rut
kausko tvirtinimas, buk niekas ne
sipriešino jo įnešimui Fondą pa
naikinti, neturi jokio pamato ir 
jo savarankiškas pasielgimas sių
sti Fondo pinigus Aušros draugy
stės iždininkui yra niekuomi neiš
teisinamas, keistas ir vertas di
delio papeikimo.

Todėl nutarė, kad D-ras Rut
kauskas buvusius pas jį Fondo pi
nigus, $132.25, perduotų išrinktam 
naujai Fondo iždininkui. t

Į vietą senojo Fondo Komiteto 
susirinkusiejie išrinko naują: 
Pirmininku D-rą A. Graičiuną, iž
dininku p. F. Bradchulį ir rašti
ninku J. Laukį. Sitai naujai val
dybai susirinkusiejie Fondo įstei
gėjai pavedė sutvarkyti Fondo 
reikalus iki kitam susirinkimui, 
busiančiam už mėnesio laiko ,ant 
kurio bus galutinai apšnekėta bu
dai ir keliai vedimo p. Šerno Mu
zikai i ško Fondo.

Raštininkas J. Laukis.

men- 
gais-

Cincinnati, O. Namuose ant ker
tės 4 ir Rače str. užgimė gaisras.-I“ I LC3 11 ixaw oi*. --------------

j Ugnis gyventojams užkirto irsi

IŠ CHICAGO, ILL.
Pasibaigus vasarai, prasidėjo 

šaltesnės ir trumpesnės dienos; su 
šiuomi pasibaigė piknikai ir kito
kį vasariniai pasilinksminimai.

Pati vasara, kuri priduoda daug 
gražumo ir linksmumo, 
visuomenišką veikimą, nes

| i susirinkimus neateina.

mokėjo. Daugiau vaikų neat. 
do norinčių įsirašyti. P< 
dvasiškas vadovas leido užilav. 
ti klausymus. Drg. P. Stanelis, 
norėdamas įsirašyti į S. L. R. Ki 
pasiprašė balso ir norėjo užduoti.' 
klausimą. Kunigas tuoj sušuko į 
“ar atbuvai spaviednę?” "Teip’*, 
—atsakė. “Parodyk kortelę”,—su-, 
šuko kunigas”. Stanelis atsakė: 
“nuo kitų ne reikalavai kortelės, 
o nuo manęs reikalauji. Jei visi 
parodys, tai ir aš parodysiu”. Iš
sitraukė numerį “Saulės”, kuria
me buvo patalpintas protestas 
prieš kunigą Miluką. Kaip tik 

I kunigas patėmijo laikraštį tuoj 
pradėjo šaukti: gaspador! gaspa- 
dor! išmesk laukan tuos “bedir 
vius, cicilikų!” mums nereik 
Nors dvasiškas vadovas ir 
šeimininkui norintį prisirašyti 
kan išmesti, bet tas nedryso, 
tokių norinčių prisirašyti > 
apie 10 vyrų. Paskui S L 
užklausė dvasiško vadovo, k 
išleis vyskupo Valančausko raštus 
ant ko kunigas Milukas surinko 
ne mažai doliarių, bet atsakyme^ 
ne buvo. Paskui Stanelis ir kiti 
prispirtinai klausė, dėl ko p'5- 
gaują policistų, nukapojo ba 
čios durų zovieskus, teiposf 
klebonijoj, Shenadoryje? bet 
sakymo ne buvo, tik dvasiškas 
dovas, kaip vėžys, paraudęs, di 
bedamas iš piktumo kaip dngic 
krečiamas šaukė aveles uždas# 
duris ir ne įleisti bedievių-c| 
kų. Tie, atsisveikindami metei 
dvasiškam vadovui kelis kr® 
dilius ir kitokius gražius v n 
Išėjus tiems, ilgai dar d va 
vadovas mokino pasilikusias- 
les, kaip reikia apsieiti si> 

' dieviaiš-cicilikais, kad jie ną 
stų į organizaciją. Taip tai

• baigė susirinkimas 25 spalio 
> maqua, Pa.
: Bet rodosi 
i prasikrapštys 

vę mulkint
Vietinis L.

Kliubas stovi tik ant vištos kc 
nes niekuom daugiau jis neu 
ima, kaip pardavinėjimu balsų 
stiklą alaus.

Darbai musų apilinkėje iki * 
ėjo gerai; be darbo žmonių ,

ir musų žmon 
akis ir ne duos

D. K. Gedimino

(

skiriami. Bet 
sdnku suprasti 
visur tik apga- 
griovimą mato,

stabdo 
nariai 
ateina

I§ BROCKTON, M1 
Saliunų atvirų pas mu 

bet užtai .paslaptų yra d 
negu reikia, yra jų net keli 
šimtys. Girtuokliavimų tod< 
peštynių uždarymas saliunų f 
naikino. Yra čia vietos, ku&' 
karais, ar nedėlioms vaikščioti 
galima: nė nepajusi, kaip 
gaut akmeniu į sprandą.

10 d. spalio du girtpokliaT 
mušė trečiąjį. Pešasi 
giau paeinanti iš Vilniaus g® * 
nijos lietuviai, kurie neįstengi?* 
rasti geresnio užsiėmimo.' y 

ščeglia^*

Iš TAMAQUA, PA
3 d. spalių atsibuvo čia pra

kaltos ir susitvėrė kuopa S. L. A. 
Susirinkiman prisirinko' apie 30 
vyrų; moterų nė viena ne atėjo, 
nes musų moterėlės dar skęsta 
tamsybėse ir fanatizme.

Kalbėtojais buvo: drg.A.B.Stri- 
maitis ir P. \V. Birštonas. Abu 
kalbėjo apie tai, iš kur lietuviai 
atsirado ir kas jie buvo. Paskui 
aiškino Susiv. Liet Am. mierius. 
kur žmonių sumokėti pinigai eina, 
kaip jie yra užlaikomi, ir kam 
koki centai yra 
musų žmonėms 
dalykų stovį, jie 
vystę ir tikėjimų
nieks jų nepertikrįs, kad ne teip 
yra. Jie papratę vien bažnyčiose 
pamokslų klausyti, ne kunigo jie 
negali suprasti, nes tie, jų nuomo
ne, yra “šliuptarnials”; ne kuni
gas ir kuopelę vos ne vos iš 6 
draugų sutvėrė. Atėjus sanary- 
stos paliudijimų laikui, komitetas 
apgarsino susirinkimą 26 d. spa
lių, iškabinėjo pranešimus po kar- 
čiamas. Kaip tik “geri katalikai” 
patėmijo tuos pranešimus, nieko 
ne laukę, sale pranešimų S. L. A. 
pakabino S, L. R. K. pranešimus, 
kviezdami atsilankyti. “Geriejie 
katalikai” tuojaus pasikvietė kun. 
A. Miluką iš Shenandoah, Pa., tą 
pačią valandą, kada turėjo atsibūti 
S. L. A. susirinkimas, sykiu atsi
buvo ir susirinkimas S. L. R. K. 
Ką kn. Milukas pirmiausiai kalbė
jo, męs nežinom, nes męs 10 mi
nučių atėjome vėliau. Mums atė
jus, kunigas prirašinėjo sąnarius; 
nereikėjo nė jokių paaiškinimų, 
kaip tik musų bobelės pamatė ku
nigą, tai verkdamos atidavinėjo 
paskutinius centus, kad tik butų 
prirašytos prie S. L. R. K. Įsto
jimo mokesčius ėmė ne nuo metų, 
bet nuo didumo; Pamieravęs sa
vo akimis, kunigas sakė kiek rei
kia mokėti įstojimo: už mažesnius 
ėmė po $2.50, už didesnius $3.00, 
o už didžiausius po $3.50 ir dau
giau. Vienas žmogelis, paėmęs 
konstituciją, pradėjo kunigėliui iš
rodinėti, kad tiek nesimoką, tai 
kunigas pataisydavo pagal kon
stituciją. Apie vaikus dvasiškas 
vadovas aiškino, kad jiems įstoji
mo mokesties nereikia mokėti. 
Viena moterėlė atvedė du vaiku 
įrašyti. Duok po pusę doliario— 
atsiliepė kunigėlis. Moteris ui-

IŠ RUMFORD FALLS, F 
Darbai čia eina prastąi.

Čia tik dvi popieros dirbtuve* 
viena Oxford Co., o kita Intfl 
tional Co. Oxford Co. dirbi* 
dirba, bet ne visai pilną T? 
International Co. numažino • 
bininkų algas ant 10%. E 
darbininkai sustreikavo. Dir 
vės stovėjo keturias sanva- 
Paskui bandė pradėti dirbti ir: 
rėjo, kad darbininkai dirbtų1 
numažintas algas, bet darbini” 
nesutiko, kol kompanija nep*f* 
žįs unijos ir nesug1" 
senųjų algų. Dabar ds 
su streiklaužiais. Streikuoji 
unistai stengėsi neleisti streilc 
žiu, statė sargybą dienoms ir 
tims/ Kompanija sutraukė pol 
ją ir policistais apstatė dirbti* 
Dabar dirba dirbtuvėse apie 5 
dąrbininkų, bet mažą naudą I 
kompanija, nes trūksta išlavi 
popieros dirbėjų. Dirba tik ►. 
mašinos. Nežinia, kada Į > 
streikai pasibaigs. ' Todėl da?: w. • l -Sčia tegul nieks darbo j ieškantis 
važiuoja. Unistai pradėjo smark 
kovoti su streiklaužiais ir keliei 
jau gerai kailį išpėrė.

Lietuvių čia yra apie šimtas i 
mynų ir apie 300 pavienių. I 
dėlės vienybės ir sutikimo nė 
nes daugumas dar tamsybėje kk 
džioja; bet yra jau ir keletas s( 
sipratusių, tik gaila, kad ant di 
delio tamsuolių skaitliaus susi 
pratusių dar per mažai. Nor 
gana diktas nuošimtis skaito laik 
raščius, bet visgi didesnė dalis, 
kaip šikšnosparniai bijosi šviesos. 
Todėl jie ir reikalo vienybės nesu
pranta, jie skiriasi ne sulyg savo 
persitikrinimų, bet pagal gimimo 
vietą; jie dalinasi į: Kauniškius 
paienančius iš Kauno gub., į “šin 
katainius”, paeinančius nuo Pn^ 
parubežio ir Suvalkiečius, pa



a
.. i

iš Suvalkų gubernijos, mirusių narių. Išpildymui mierių
ors visi tveria vieną tautą, bet 

savęs neužsikenčia labiau ne
gu katės su šunimis ir smarkiai 
kovoja. Greičiau jie sutiks su 
svetimu išnaudotoju, negu su pa
einančiu iš kito krašto savo vien
taučiu . lietuviu. Apšviečiančių 
protą raštų, ypač pamokinančių 
knygų ne skaito, todėl ir tokį kei
stą, tiesiog žvėrišką teturi, supra-' 
timą.

P. Cicilikas.

PROTOKOLAS.
Susivienyjinio Lietuvių Ameri

koje ypatingo seimo, atsibuvusio 
dieną 21 spalio i<jo8 m., Munro’s

No. 58 Public Sųuare, Wil-
Barre, Pa.

vyriausio susirinkimo, arba centro 
organizacijos yra reikalinga įkurt 
valdybą ir pavaldingas kuopas.

Skyrius 3: Užsiėmimas, rei
kalas minėtos korporacijos bus at
liekamas mieste VVilkes Barre, 
Luzerne County, Pennsylvania.

Skyrius 6: Skaitlius globėjų 
minėtos organizacijos bus iš sep
tynių, kurie bus renkami per re- 
rcguliariškus seimus; toki globėjai 
bus žinomi kaipo vyriausis susi
rinkimas, arba centro valdyba Su
sivienyjimo Lietuvių Amerikoje.

„9) Nutarta didumu balsų, kad 
šis protokolas patilptų “Tėvynė-

I.
Ypatingąjį seimą atidarė F. J. 
gečius. S. L. A. pirmininkas, 

pirmiausiai paskirdamas draugus 
A. B. Strimaitį ir J. Simanavi
čių priėmimui mandatų nuo pri
buvusių pasiuntnių. Kada man
datai buvo priimti, draugas A. B. 
Strimaitis peršaukė vardus pa
siuntinių, ir šiaip:

1 kuopa — i
S. Tamulis, 3 

alinčius, 5, A.
2 kp. — 6 M.
6 kp. — 7 M.
7 kp. — 8 T. 

amuolis, 10 A. 
. Tilinskas.

10

F. Vnukauskas, 
S. Paukštis, 4 
Stašinskas. 
Makauskas. 
Zalietskas.

Paukštis, 9 
Miliauckas,

J-

12

15
23

Dūdas.kp. — 12 T.
kp. — 13 J. Ženiantauskas.

14 M. Volungevičie-kp. -

15 M. Toluba.
16 P. W. Birštonas, 

Vakrina, -18 K. Norke-

kp. —
kp. —

ICiUS,

10) Buvo įnešta, kad išrinkt 
komisiją tobulinimui vharter’io 
ir ‘S. L. A. įstaigų, vienok didu
mu balsų atidėta iki busiančiam 
XXIV seimui.

11 Sesija .užsibaigė 12:3c va
landą ir nutarta susirinkti apie 
1 :3O po pietų.

Sesija II.
1) Sesiją atidarė pirmininkas 

Jonas Tareila, ir buvo perskaityti 
ir priimti nutarimai pirmos sesi
jos.

2) Kilus klausimui apie "Tė
vynės” administratoriaus S. K. 
Alytos autonomiją, nutarta palikt 
pagal XXIII seimo nutarimą.

3) Nutarta, kad “Tėvynės” ad
ministratorius ant pareikalavimo 
centro valdybos, prisiųstų peržiū
rėjimui visas “bilas” išmokėtų pi
nigu-

4) Kad svarbesniejie raštai, pa
gal propoziciją "Tėvynės” rėdy- 
tojaus, gali būt atspauzdomi į kny
gutes, pripažinus S. L. A. Lite
ratiškam Komitetui ir centro 
dybai.

5) A. Kundrotos iškaščius 
kale lietuvių emigrantų namo
pažinimą išmokėt palikta XXIV 
seimui.

6) Pasiguodimas A.B. Strimai
čio ant V. S. Jokubyno už netal- 
pinimą pasiteisinančio straipsnio 
“Tėvynėje” buvo svarstomas ir 
patarta A. B. Strimaičiui, jeigu 
bus reikalas, kad kreiptųsi į XXIV 
seimą.

7) Padavimui žinių į vietinius 
angliškus laikraščius apie ypatin
gą Seimą, į spaudos komitetą iš
rinkti : P. W. Birštonas ir F. J. 
Bagočius.

8) Dapildymui nutarimo XXIII 
seimo nutarta, kad alga centro 
sekretoriui turi būt mokama nuo 
XXIII seimo po 10c. nuo 5000 
narių ir po 5c. 
narių metams, 
neturėtų progos 
mokesčių. •

9) Reikale Miko Juškos, nario 
44 kuopos iš Rhone, Pa., kuris 
randasi ligonbutyje, nutarta, kad 
už organą privalo užsimokėt.

10) S^jražina įmokėtus pini
gus už organą nariams, kurie per 
klaidą yra užmokėję.

11) Nutarimai antros sesijos 
perskaityti ir priimti.

12) Seimas užsibaigė ant 4:20 
vakare.

Seimas 
mais nuo 
S., kuris,
delnų plojimu.

Ypatingo seimo:
Pirmininkas — 

Sekretorius — J.

val-

rei-
pri-

24 kp. — 19 Žalnieraitis, 20 E. 
Sarpalienė.

30 kp. — 21 A. Gabrys, 22. M. 
alentanavyčius, 23 Pr. Živatkaus-

kp. — 24 A. B. Strimaitis.
kp. — 25 S. Plekavičius.
kp. — J. Skritulskas.
kp. — 27 J. Asevičius, ;

. Padolskis, 29 J. Nienius.
37 kp. — 30 J. Radzevičius, , 
Simanavičius.

. Overaitis.
.. — 33 P. Čeplikas.

<P- — 34 J- Sukis, 35 
itis. -

5 kp. — 36 .P Butkevičius.
kp. — 37 K. Raklevičius.
kp. — 38 J. Tareila.
kp. — 39 A. Čekanauskas, 

J, Kazlauskas.
kp. — 41 J. Mitkus.

Bukantas, 43

31
33

35

P.

28

31

J.

už viršaus 5000 
kad tokiu budu 
reikalaut “extra”

in.n kP - 44 
aqu,kP‘ 45 

kp. — 46
P.

Riškevičius. 
A. Paseckas.

F. J. - Bagočius.
gay Buvo dar vienas pa-

nuo 53 kuopos, bet kai- 
nebuvusį pasiuntiniu XXIII 

ne, atmesta.
) Po peršaukim.ui pasiuntinių 
dų, S. L, A. pirmininkas F. 
Bagočius paaiškino priežastį 

kimo ypatingo seimo, pra- 
mas, kad svarbiausiu reikalu 

pataisymas S. L. A. charte-

unvs

gavo laišką su linkėji- 
vietinės 9 kuopos L. S. 
skaitant, buvo priimtas

) S. L. A. pirmininkas F. J. 
dėlei tūlų ypatiškų rei- 

lų, rezignavo nuo S. L. A. pir- 
ninkavimo, paveždamas tą urė- 

vice-pirmininkui Jonui Tarei-

Jonas Tareila, 
Žcmantauskas.

tų Valstijų 1892 m., padarė be
gėdišką sutartį su Rusijos valdžia. 
Sulyg to sutarimo pabėgę nuo 
Maskolijos kraugerių jau negali 
čia pasislėpti nuo jų, nes ir čia 
tie patys paveikslai stovi prieš akis 
ką ir Maskolijoje! — Męs jau 
turime pavizdžius iš šiądieninio 
krizio, kurį, kaip prisipažysta, 
patys kapitalistai pagmdė. Stum
dami 86.000.000 žmonių savo vė
žėmis su pagelba milicijos, siun
čiamos šaudyti darbininkus, ver
čiant juos dirbti, o pridirbus per
viršių prekių, juos galima išmesti 
ant gatvių už nepaklusnumą 
keliems šalies valdonams, ant alkio 
ir tt., ir tt.... ! Juk musų išrink- 
tasai prezidentas Roosevelt, mus 
ateivius ir visus reikalaujančius 
laisvės pavadino — “negeistinais 
piliečiais”, o Taftas už kurį lais
vės priešai kelia didžiausią agita
ciją, paslėpdamas veidmainystę, ža
da 6.000.000 bedarbių darbą, ir 
nori nepažinančius savo priešų 
prisivilioti.

Bet darbininkai privalo pažinti 
savo priešus! Atsiminkim, ką 
tie nubalsuoti prezidentai nuveikė 
ir kuomi atsižymėjo garsusis 
Roosevelt ir jo tąsai Taftas? Juk 
Rooseveltui prezidentaujant gimė 
vis nauji kriziai ir kurie stūmė 
tūkstančius darbininkų į alkį, o 
jų rankomis virtynės pridirbtos 
produktų buvo šalyje. Taigi kol 
męs balsuosime už panašias ypa- 
tas, tol męs sunkysim savo naštą 
ir naikysime savo teises, kurios 
musų krauju yra iškovotos. Dėl
togi mums ir lieka vienintelis ke
lias nebalsuoti už turtingųjų luo- 
mos įnagį, republikoną ar demo
kratą, bet už musų draugą, dar
bininkų užtarėją. Nors jį ir nie
kina, kaltina, buk jis sėdėjo 25 
m. kalėjime, bet męs žinom, kad 
tie, kurie pasišventę kovoja už 
musų teises, tankiai būva sodina
mi j kalėjimus, yra kankinami pik
čiaus žmogžudžių. Juk Maskoli
joje tie, kurie reikalavo laisvės, 
sėdėjo kalėjimuose, terp jų yra 
gana rimtų pazvalgų žmonės, kaip 
pv.: pirmosios durnos atstovas Ku
bilius! Už kągi juos sodina į 
kalėjimus? Gal už plėšimus? 
Juk ir Amerikos valdžia apskun
dus jeib šnipui Rusijos pavaldinį 
atiduiMla į maskoliškų budelių 
rankas. Jie buvo pasodyti ka
lėj iman už tai, kad reikalavo lais
vės, kad jų širdyse degė tėvynės 
meilė, kad jie norėjo ją paliuo- 
suoti nuo vergijos, jos sūnūs ap
ginti nuo despotiškos caro val
džios neteisybių ir slėgimo. ' Mu
sų jaunumenė nor žengti progre
so keliu, ir musų sielose sukelti 
tėvynės ir laisvės meilę; vos pra
deda skelbti žmonėms tiesą, tam
pa užpulti budelių, ir turi slap
stytis kitose šalyse. Ir jaunikai
čiai, vos sulaukę 16 — 17 m. turi 
apleisti tėvynę ir bėgti į kitas šalis,

Supraskim dabar, kas yra mu
sų priešas, o kas draugas. Juk 
matome ką gero yra padarę tie, 
musų 
kurie 
kybes, 
prie
Turkijoj ir Persijoj, kur žmonės 
neturi nė jokių teisių ir kitaip 
negali jų įgauti, kaip per sunkią ko-

išskiriant vien sceną, 
kelioliką metų, kas 

ar girdėjęs istoriškus 
ant lietuviškos sce- 
antai: “Keistutis”, 

Živilė”, “Pilinie-

BALTIMORIEČIŲ ATSIŠAU
KIMAS DELEI LJ£TUXISKOS 

SCENQ$.
Iš ilgo sunkaus rpiiego ir mu

sų broliai lietuviai- jau .pradeda 
išbust, ir prasikrapš|yti akis, smar
kiai imasi darbų ! ant | dirvos, 
nors nuo seniai aplęįstoąj rauda
mi iš jos vis^s pilętžoles^ o į jų 
vietą sėja naują sėklą -r- sėklą 
mokslo, sėklą apšvietos.

Ir be abejonės, ta brangi sėkla 
išaugs, subręs, ir atneš vaisius 
pasikėlimo per ką galėsim susily- 
gint su kitoms kulturiškesnėms 
tautoms.

O kad nitlsų tauta žymiai kul
tūroje auga, tą parodo bėgančio 
gyvenimo faktai, kurių čia visų 
neminėsiu, 
Taigi atgal 
buvo matęs 
perstatymus 
nos, kaip
"Mindaugis”, 
čiai”, kurie da neseniai tapo su
taisyti delei lietuviškos scenos.

O šiandien jau męs kur ne kur 
matom ar girdim, perstatymus 
viršminėtų tragedijų.

Bet visgi da mums, broliai, sun
kiai tas darbas atseina, viena de
lei stokos energijos, antra—delei- 
finansiškos stokos.

O scena mums labai naudinga 
ir reikalinga, o ypatingai pakėli
me musų nusilpnėjusios tautos.

Perstatant tragedijas iš lietu
viškos istorijos, žiūrėtojų širdyse 
užsidega meilė tautos, meilė tė
vynės, nes mato gyvą istoriją, sa
vo bočių narsą ir atsitikimus.

Todėl mylėtojai lietuviškos sce
nos, dirbkim su energija ir pasi
šventimu tą musų brangų darbą, 
nežiūrėdami ant jo 

Dirbdami su noru 
priduosim energijos 
toriams, kurie neleis
nos be naudos rudyti* nes matys 
savo darbo vaisius, ir ant toliaus 
dirbs be pailsio. O ateis laikas, 
kad ir męs įgyvendysim ir 
gysim savo sceną, su kitų 
scenomis.

Kad palengvinti tą musų
bą, reikia mūras, visiems dailos 
mylėtojams, susivienyti, arba vi
soms teatrališkoms kuopelėms sut
veri centrą, kas palengvins musų 
darbą, priduos naują energiją.

Ant pavyzdžio—lošiant tragedi
ją, prisieina samdyt kostiumai, o 
tas nemažai prekiuoja. Turint to
kį centrą galėtume visi susidėję 
įsitaisyti nekuriems lošikams savo 
kostiumus, kas sutaupintų daug 
centų su kuriais galėtume plačiaus 
išdirbti dailos dirvą.

Taigi broliai, mylėtojai scenos, 
dideliai laikas mums rupinties apie 
tai, griebklmės smarkiai prie dar
bo, neatidėliokime ant toliaus nes 
atidėliojamas darbas neišduoda 
vaisių.

Męs Baltimorės "Teatrų Mylė
tojų draugystės“ kuopelė, meldžia- 

, me kitų kuopelių išreikšt javo 
nuomones.

sunkumo.
dailos darbą 
ir musų au- 
savo plunks-

suly- 
tautų

dar-

balsais išrinkti prezidentai, 
mus įstūmė į tokias aplin

kumas galima prilyginti 
santikių esančių Rusijoj,

J Naruševičius.
J. J. Skorko.

dienė keikė žydą, pas kurį dėdė 
nuolatos gerdavo. Gėrė dėdė, 
naikino turtą ir sveikatą; gėrė 
ir kiti kaimynai, o ir jų vaikai 
darė tą patį. Kaip neturėdavo 
pinigų, tai žydas viską ėmė: ja
vus, drabužius, klaninius, viš-

l 
daugiausia pavog- 
turtų, o žydas no- 
šypsojosi ir gyrė 

Ėdė jis širdis se

Vedimui seimo vienbalsiai 
■inkti: pirmininku — Jonas Ta- 
įila ir sekretorium Jonas Žeman- 
■uskas, kurie tuojaus ir užėmė 
skirtas vietas.

Kadangi dėlei rezignacijos 
J. Bagočiaus* nuo S. L. A. pir- 

ninkavimo, jo vietą užėmė Jo- 
« Tareila, S. L. A. vice-pirm., 

jiyo įnešta ir patvirtinta, kad 
: ikia dapildyt skaitlių S. L. A. 

todėl 
išrink

SAVO

Amerikos 
nepriklau-

rntro valdybos, ir
I fce-pimiininku vienbalsiai 
! !s P. W. Birštonas.
F >5) Įnešta, patvirtinta ir didu- 
* įu balsų nutarta, kad mieste 
n^Vilkes Barre, Pa. S. L. A. turė- 
.inn, kaipo naminio ofiso, atstovą. 
"1(6) Iškaščiai, koki pasidarys at- 

ovui reikaluose S. L. A., išmo-

Dėltogi ir dar 
aprybuotais, 
bet pasiliko 
lygiais stul-

U 7) Minėtu atstovu išrinktas di- 
1 durnu balsų vietinis advokatas Jo- 
[ įas Lopata.

Reikale S. L. "A. charter’io
Į nutarta:
I. 8) Kad reikia pataisyti char- 
[įter’io 2, 3 ir 6 skyriai, kurie po 
fipataisyti turi šiaip skambėti:
L£ Skyrius 2: Minėta korporaci- 
l ja yra sutverta su mieriu auklė- 
n/ėrib ^vas*os broliškumo, labda- 
\lš portre ’r mielaširdystės, paru- 

-ondo naudai sergančių 
rJ nelaimėn pakliuvusių narių, 

p'i’toi našlių bei našlaičių po

NAUDOKIMĖS IŠ
TEISIŲ!

Kuomet Jungtinės 
Valstijos iškovojo sau
somybę, tapo suteikia kiekvienam 
piliečiui pilnos teisės politiškuose 
ir ekonomiškuose šalies klausimuo
se. Kada likosi išleista Suvieny
tų Valstijų konstitucija, t. y., ša
lies surėdimo forma visiems pi
liečiams, be skirtumo luomos, ta
po suteiktas lygus balsas spręsti 
apie šalies įstatymus, 
bininkai nepasiliko 
suvaržytais teisėmis, 
lygiais pavaldiniais,
pais iškovotosios jų krauju nepri
klausomybės ir konstitucijos, ku
rios punktai, jeigu jie butų gina
mi ir nelaužomi, tai, be abejo
nės, Suvienytas Valstijas butų ga
lima pavadinti tikrai laisvu kraš
tu.

Bet gyvenimas parodo ką kitą, 
tai yra, kad tos iškovotosios tei
sės kaskart vis labiau mindžioja
mos, o ypatingai žemoji luomą 
vis labiau varžoma, ko turime *ne- 
užginčinanius faktus, kaip tai: 
kad šiądien darbininkai tų teisių 
turi tik kelintą dalelę, kad kon
stitucija begėdiškai laužoma. Tą 
parodo suvaržymas spaudos ir pa
sielgimai policijos malšinant strai- 
kuojančius darbininkus. Męsgi 
ateiviai negalime užmiršti bjau
raus pasielgimo Clevelando, ku
ris, būdamas prezidentu Suvieny-

juk turime balsavimo teises ir 
nereikia čia mums ginklų, ne rei
kia kraują lieti, reikia tik pažinti 
savo priešus, jų veidmainystes, 
kaip jie mus, išalkusius, nori pri
sivilioti, kąsniu duonos užganėdin
ti ant valandėlės, o toliaus da la- 
biaus pasijungti, kaip daro ir val
džia Maskolijoj. Męs turime nau
dotis iš savo teisių; nors jos ir 
siauros butų, visgi męs su jų pa- 
gelba galim pasipriešinti musų iš
naudotojams, ir ant tiek suma
žinti jų galybę, kiek pats męs 
jos turime. - Reikia žinoti, kad 
išgavimas platesnių teisių yra 
svarbus žingsnis priekin, nes su 
tuomi mažinasi kapitalistų spėkos, 
o musų auga, męs vis kįlam 
augštesnio laipsnio, įgauname 
desnę įtekmę ant valdžios.

Suvienytose Valstijose męs
duodami balsus už musų šalininką, 
(vienas šalininkas, nors liktų pre
zidentu, ne daug svers, jeigu kon
gresas bus iš priešų. Red.), ga
lim prieiti prie persvaros ir pa- 
siliuosuoti nuo priespaudos. Todėl 
tautiečiai nesnauskim ,neparsiduo- 
kim už meilius žodelius kapitalistų 
tarnams, kurie mums bruka demo
kratą ar republikoną, bet stokim 
už socijalistų perstatytą ant Suvie
nytų Valstijų prezidentą Debsą. 
Jį išrinkę galėsim greičiaus pri
eiti prie didesnių teisių ir laikui 
bėgant, pastosim tokiais jau šalies 
išliuosuotojais kaip ir tie, kurie 
1776 m. išliuosavo Ameriką iš 
po Anglijos jungo.

K. šeštokas.

ant 
di-

pa-

KUR DINGO JO MEILE?
Atmenu vieną valandą iš praei

ties, kurios sunkumą ir man pri
sėjo matyti, bet tąsyk suprast dar 
neįstengiau, nes mano gyvenimas 
buvo nepaliestas vargo.

Mano kaimelį puošė žalumas 
laukų; žalias sodnas skandino jį 
savo pavėsyje; terp žalių medžių 
paukštelių būriai čiulbėjo. Aš 
su vienmečiais pyniau vainikus iš 
gėlių visokių parvų, kuriose męs 
skendome po aržuolu. Tokia di
delė, graži žolė buvo. Mums jo
je susisėdus, tik galvos musų bu
vo matomos. Mums teip įsigili
nus į darbą, išgirdau verksmą. 
Pasistojęs, kiek galėjau, pribri- 
dau prie tvoros ir mačiau einant 
kaimyno moterį užžėlusiu keleliu; 
ji sunkiai verkė, ir Dievą šaukė, 
braukdama ašaras baltu priekiščiu? 
Iš sykio 
ti. Jau 
ne”, bet 
nes labai
kui išgirdau žodžius: “Tas pra
keiktas žydas! Kaip tai p. Die
vas nesuklupdo? Edą biaurybė 
ir tai ar mane vieną? Gal daug 
tokių nelaimingų dabar ašarose 
ir skausmuose plusta, kaip ir aš! 
Ak, Dieve brangus, taisyk tą 
biaurų kelią nors tiems jauniem- 
siems...”

Už ką žydą keikė, aš nesupra
tau, tik jis man išrodė labai bai
sus: su didele barzda ir teip jau 
.visas plaukuotas, kap musų Sa
balis. Dėdienės labai man gaila 
buvo, tik ką ir aš neverkiau, nes 
ji buvo gera, mane mylėjo, vai
šindavo suriu, sviestu, davė, ką 
tik turėjo.

I Teip kaip šiandien atmenu, dė-

nieko negalėjau supras- 
norėjau sušukti "dėdie- 
neįstengiau to padaryti, 
nubudus ji buvo. Pas-

tas ir tt.
Jaunuomenė 

davo iš namų 
riai slėpdavo, 
smarkuolius, 
nųjų, gėrė karštą kraują jaunų
jų, pakol su dideliu vargu 
ki jauni. kaimo sermėgiai, 
apvaikščioję 
mus, piktą 
mo išvarė.

Motinos, 
stydamos savo vaikučius, kaip iš 
tamsaus pragaro sugrįžusius, ža
dėjo melstiesi už sermėgius, ap
gynusius kaimą nuo baisaus plau- 
kuočio. Ne 
kį nelemtą 
tokių daug 
tinimu, kol 
ras neužėmė šinkoriaus vietą. Da
bar caras Mikė tą pražūtingą 
amatą varo, žydai kitokiais ke
liais skriaudžia žmones.

Liko mano mielas kaimas, dė
dienė po juodąja nuėjo, liko drau
gai, žali laukai, dirvonai, pievos, 
paukštelių čiulbesiai. Viskas liko, 
kas teip miela buvo, liko toli, 
gal ir amžinai akįs jų nebema
tys!.... Likimo bangos įsivedė ma
ne į šią šalį, besigiriančią laisve, 
kur žmogus gali gėrėtis visokiais 
pagerinimais, gerais darbais, gali 
gėrėtis net kol nepastips. Šios 
dienos mano prieplauka vadinasi* 
Chicago, o ir taniu čia, gražu 
čia. Aš dirbu, teip dirbu ir 
dirbčiau gal 40 valandų, jeigu 
para jų tiek turėtų.

Vieną vakarą aš išdidžiai su
grįžau iš darbo, ėjau kaip sako, 
koja-už-kojos; ir ko man lak
styti, juk darbas teip mielas! 
Paikuolius išmokina savaip, ku
rie greitai skraidyt nori. Aš da
bar jau nebandau skubinties, nes... 
nes jau, mat, neįstengiu. Par
grįžau iš darbo, pasisotinau, 
kuomi Dievas apdovanojo, ir žiū
riu ant gatvės, prieš smuklę bū
relis žmonių, o viduje jų vienas, 
pasistojęs ant kėdės, ką tai šne
ka. Atsiminiau, jog čia laisva 
šalis, rojus; čia ir klausytiesi ga
lima, čia nėra žandarų, nėra juo
dašimčių. šnipų! Ir nuėjau. Kal
bėtojas kalbėjo, tik kalbėjo nei- 
šį, nei-tą: jis sakė: “turčiai au
tomobiliuose važinėja, tu, darbi
ninke, vos kojas iš darbo par- 
velki; turčių moterįs mirtomis 
apsikaišo, o tavo, darbininke, 
moteris ašaroms apsiliejus”. Jam 
kalbant, augalotas vyras, švie
siais marškiniais yrėsi per žmo
nių spiečių ir, prisiartinęs, liepė 
eiti šalin; žmogų, ant kėdės pa
sistojusį stūmė nuo jos. Paskui 
susimaišė daug žmonių. Po va
landėlės antras pasistojo ant kė
dės ir ėmė labai balsiai kalbėt, 
karščiavosi lyg ugnis užlieta aly
va. Kalbėjo, rodė į smuklę, ties 
kurios durimis gražiavosi para
šas, jog čia lietuviškas saliunas. 
Tas žmogus keistus daiktus kal
bėjo, net aš neišmaniau: jis sa
kė, buk męs, darbininkai, tą švie
sią smuklę išstatėme. Aš tikrai 
žinau, kad nė piršto prie jos sta
tymo nepridėjau. Jis toliaus sa
kė, kad kaip jis su slieku vilio
jęs žuvelę, sėdėdamas ant eže
ro kranto, teip tas storas vyras 
prileidęs pusę stiklo alaus, o ki
tą putų, viliojąs darbininko sun
kiai uždirbtus pinigus. O man 
ant mislies atėjo, kad gal teip, 
kaip voras, tinklus ištempęs, sė
di juose ir laukia musės, teip ir 
storasis žmogus savo aukos lau
kia. Kalbėtojas toliau sakė, kad 
tas storasis vyras esąs panašus į 
Judošių, kuris pardavė Jėzų. Aš, 
Judošiaus visai nematęs, greičiau 
persistatyčiau jį panašiu į šnipą, 
žandarą, juodašimtį. Maskolijoj 
kito amato ir negautų nes šinko
riumi yra pats caras Mikė, tai 
ir liko tik anos vakansijos. Jis tin
ka jąs užimti. Aš, žiūrėdamas į 
tą regyklą, maniau, kad tai jie 
čia viską žino. Juk čia laisva ša
lis.

Ir kam tas storasis vyras stū
mė nuo kėdės tą žmogų, kuris 
dejavo su mumis varguoliais, ku
ris jautė mųsų skausmus? Stūmė 
jį, tuom stūmė ir mus visus; jis 
nekentė jo, nekentė mus visų. 
Kodėl teip? Kodėl jo meilė už- 
gęso? Kodėl męs skandiname sa
vo tamsias dieneles jo tinkluose. 
Jis nori, kad męs valkatomis iš
rodanti nė ant gatvių negalėtume 
sviesą sėti.

Atsiminiau mano kaime tąbiau- 
rų barzdotą žydą: anas buvo šin- 
korius. Atminiau ir šitą, jau be 
plaukų, bet amatai abiejų lygus.

daugelį mylių į 
žydų iš ramaus

drebančia ranka

pen- 
pėsti 
teis- 
kai-

glo-

tik mano kaimus to
ga i valą turėjo, buvo 
ir visi buvo pasipik- 
ant galo patsai ca-

Ir vėl, rodos, išgirdau graudų 
verksmą mylimos dėdienės, jau 
seniai mirusios, ir, rodosi, kas 
ten piktai, aiškiai prašneko, kad 
ašaros dėdienės nebuvo paskutinė
mis ašaromis moters, kaip ir biau- 
rus barzdočius nebuvo paskutiniu 
šinkoriumi. Anas buvo žydas, o 
paskutinis — musų kraujo, lie
tuvis, respublikonas. Da smuklė 
man matosi, 
liniukas yra 
net prie S. 
ant visokių
penkines kaip šiaudus meta 
skirtumo po drinksą perka.
dingesnių aukų ir būt negali. Ne... 
Ne... Jis kitokiems reikalams nė 
neaukauja.

Tas storasis smuk- 
labai geras žmogus, 
L. A. priguli, 
balių vaišina

o ir 
gerai, 
ir be 
Nau-

M. D—is.

KO MUMS TRŪKSTA?
Gražus buvo rytmetys. Nubo- 

dus sėdėti kambaryje, išėjau ant 
gatvės, kuria jau kur nekur vaik
ščiojo žmonės. Daugiausiai bu
vo gražiai pasirėdžiusių ;jie, links
mai šnekėdami, žengė bažnyčios 
link. 3'uoj supratau, kad jie ei
na bažnyčion atiduoti Dievui gar
bę ir aukauti jam pereitos sanvai- 
tės vargus.

Aš stovėjau ant gatvės kertės, 
žiūrėdamas į žmonis, džiaugiausi, 
nes jie teip meiliai terp savęs kal
bėjosi, kad rodos, jie visi buvo 
broliais, sūnumis vienos motinos.

Mintimis persinešiau į Valparai- 
so, kuriame pergyvenau vienus 
metus ir ten, bėgant laikui, ma
čiau vien tik linksnius veidus, •vei
dus pilnus malonės ir draugišku
mo. Laimingu jaučiausi tenai, 
nes mažiausia nelaimė nepalietė 
manęs, nė mano draugų. Ma
niau, kad visur tas pat bus ir 
pasipiktinimo šmėkla neras vietos 
tarpe laimingųjų; vienok apsiri
kau. Besigėrint praeiviais, patė- 
mijau, kaip netoli nuo manęs pra
dėjo žmonės telktis į krūvą. Aš 
ir gi pasiskubinau tenai, nes ma
niau, kad kas nors įdomaus at
sitiko. Priėjęs arčiau ir pasily
pėjęs ant augančio prie gatvės 
medžio, pamačiau baisiai sukru
vintą, apysenį žmogelį, kuris, pri
spaudęs baltą skudurą prie galvos, 

.mažais žingsniais artinosi prie mu
sų. Priėjus jam arčiau patėmy- 
jau jo kaktoje dvi dideli skyli, iš 
kurių pamaži čiurkŠleno kraujas 
ir lašais per veidą krito žemyn. 
Paskui jį ėjo jo moteris ir apie 
8 metų verkiantis vaikutis, kuris 
šaukė: “tėtį užmušė, tėtį užmušė”! 
Už poros minučių patėmijau besi
artinant ir kitą vyriškį nešantį di
delę, aštriais kraštais blekinę, ant 
veido jo irgi matėsi lašai kraujo, 
bet žaizdos nepatėmijau.

Stovintis šalę manęs vyriškis 
paaiškino, jog ans paskui einan
tis, sumušęs tą apysenį žmogelį. 
Ir aš patėmijau ant blekinės, ku
rią jis turėjo rankoje, kraujus. 
Tą liudijo ir plačios skylės gal
voje senelio. Neužilgio pribuvo 
“Patrol wagonas” ir abudu karžy
gių nuvežė šaltojon.

Baisi buvo ta regykla,, nes pir
mą kartą tokią savo gyvenime ma
čiau. Nors daugelį kartų girdė
jau pasakojimus apie tokius at
sitikimus. vienok jie man teip bai
sus beišrodė, jų savo akimis 
matant.

Kągi 
darni 
kimus?
tokius atsitikimus pas kitas tau
tas? Ne, broliai, tokių atsitiki
mų pas kitas tautas labai, labai 
mažai galima patėmyti. Iš jų ga
lime spręsti kaip augštai męs pa
kilome civilizacijoje ir kaip daug 
męs suprantam. Toki atsitikimai 
aiškiai, kaip ant delno, rodo, jog 
męs žengiam atgal prie inkvizici
jos laikų, kada už mažiausią pra
sižengimą būdavo draskomi kūnai 
ir žudomi tūkstančiai žmonių; 
kad męs esame žvėrys ir tik dras
kyti ir mušti viens kitą mokame.

Tokiais pasielgimais netik ką 
męs užsitraukiam bausmę arba ir 
virvę užsitraukiame ant kaklo, bet 
da ir savo tautą niekiname akįse 
kitų tautų. Kogi mums trūksta ? 
Trūksta mums 
mums mokslo 
ir šaukime visi 
sos, šviesos ir
šviesos, šviesos!....

K. Drūtmedis.

pažvelginio, jog tai nesulyginamos 
vienatos ?

Matomai, nevisiems tas aišku, 
pasistengsiu čion kiek tą dalyką 
paaiškinti.

P. Matulaitis tvirtina, jog "Ma
čys buvo teip lygiai ( ?) geras raš
tininkas, kaip ir Kudirka". Argi 
teip? Kuom p. M. paremia, kuom 
išrodo tą tvirtinimą? Kiekvienas, 
kuris bent šiek tiek pažįsta istori
ją musų literatūros, nedrįs tą tvir
tinti. Jeigu spręsti apieMačį, kai
po rašėją, pagal tuos raštus, kurie 
savu laiku buvo garsinti spaudoj, 

tai Mačys prieš Kudirką tik 
Nykštukas prieš Milžiną

Toliau, gal būt p. M., statyda
mas Macį greta Kudirkos, nori 
prilyginti jį kaipo visuomenės vei
kėją. >Dar neseni laikai, visi pa
menam vieną ir kitą. Kuomet Ku
dirka per ištisą eilę metų buvo 
širdimi ir dvasia viso Lietuvos ju
dėjimo, kuomet jis buvo didžiau
siu tėvynės ramsčiu, bundančių 
spėkų žadintoju, — Mačys buvo 
paprastu, eiliniu tėvynaifiiu, ko
kių jau nemaža buvo.

Ne manau aš šiuomi žeminti 
Mačio atmintį, bet Suum cuiąue. 
(Kiekvienam prider pripažinti jo 
nuopelnus). Mačys, beabėjo, tur 
nuopelnus prieš tėvynę, bet kur 
kas mažesnius už Kudirkos. Jei •* 
viens (— Kudirka) buvo karve- 
dis, tai kits (— Mačys) tebūna 
kareivis.

I agaliaus p. M. pataria Tėv. 
M. D. “Sulaikyti Kudirkos raštų 
leidimą ant kokio laiko, o tuom 
tarpu užsiimti Mačio raštais”.

Stebėtina. Matomai, p. M. ne
tik prilygina Mačio raštus prie 
Kudirkos, bet dagi juos augščiau 
stato, nes pataria jubilėjinę Ku
dirkos laidą atidėti “ad Calcndas 
Graecas" (ant kasžinkokįo laiko).

Ant kiek klysta p. M. prilygin
damas Macį prie Kudirkos, aš jau 
augščiau išrodžiau. Čia noriu 
paakinti p. M. ir visus priešinin
kus Kudirkos raštų leidimo, jog 
Tėv. M. D., paėmusį Kud. raštų 
leidimą j savo globą, leis juos iš 
tam tikro fondo aukų visuomenės 
sudėto. Pertai mlnau, jog aukos 
visuomenės, ir dedamos ant Ku
dirkos raštų leidimo negali būti 
ant ko kito apverstos. '

Ne abejuju, jog T. M. D. at
sakys ant p. M. pastatytojo kĮj^f1*----
simo teip. kaip reikalauja to tė
vynės meilė, Lietuvos nauda t 
garbė.

J. Gabrys.

ne-

męs galime manyti, regė- 
tokius biaurius ,atsiti-
Ar tankiai męs matome

supratimo, trūksta 
ir šviesos; todėl 
vienu balsu 

da tūkstantį kartų
švie-

KUDIRKA, AR MAČYS?
Tokį klausimą stato p. Matulai

tis Tėv. M. D. 41 No. “Vien. 
Lietuvninkų”.

Visų pirmu aš negaliu neišreikš
ti sau pasistebėjimo dėlei pana
šaus klausimo pastatymo. Argi 
galima statyti Macį greta Kudir
kos? Ar galima vieną su kitu su
lyginti? Argi nesimato iš pirmo

APIE D-ro V. KUDIRKOS 
JUBILĖJŲ.

“Lietuvoje” kįlo pirmuRodos
kartu p. J. Gabrio sumanymas ap
vaikščioti 50 metinį Jubilėjų ra
šė jo Kudirkos. Šitą sumanymą 
karštai parėmė naujai atgijusi Tė
vynės Mylėtojų Draugystė: ji 
apsiėmė netik išleisti visus raš
tus velionio Kudirkos, bet dar, 
kaip matome iš jos organo “Vie
nybės Lietuvninkų”, energiškai 
ruošiasi prie parengimo “Kudir
kos Vakarų" apie 31-nią dien$ 
gruodžio, t. y. tuomi laiku, kadi 
sukaks lygiai 50 metų nuo Rašė* 
jo gimimo dienos. Visos T. M 
D. kuopos yra raginamos surengi 
tokius vakarus jiaminėjimui tt 
Jubilėjaus. Nors dar du mėnesii. 
laiko iki Naujų Metų, vienok jac 
dabar žinoma, kad "Kudirkoc 
vakarai" atsibus visuose didesniuo
se lietuviais apgyventuose mies
tuose. Laikraštyj “Tėvynė” ran
dame, kad Bostone ar ne visos 
lietuviškos draugystės susivieniją 
parengimui iškilmingo "Kudirkoc 
vakaro”. Chicagoje, kur yra trįt 
vietinės T. M. D. kuopos, teif 
pat rengiasi sutaisyti vakarą. Čia, 
matomai, teipgi susivienys jei n« 
visos, tai bent didumas draugvc 
čių ir žadama apvaikščioti 50 nu 
tinį Kudirkos Jubilėjų iškilmingai 
Apart vietinių T. M. D. kuop\ 
tame reikale energiškai darbuoja* 
si "Lietuvos Ūkininko” draugy* 
stė, teiposgi "Simano Daukanto* 
draugystė, kurios pirmsėdis, p. A. 
Bijanckas, 25-to spalio laike me
tinio tos draugystės apvaikščioji- 
mo, viešai pakėlė tą klausimą, ra
gindamas visas Chicagos draugy
stes susijungti ir parengti niilžir 
nišką apvaikščiojimą ant Nauj\ 
Metų./ Be abejonės velionis Ku 
dirka, kuris visą savo gyvenimu 
nenuoilsiai dirbo pakėlimui ap
švietos musų tautoje, yra vertai 
kuo puikiausio apvaikščiojimo. 
Viename iš “Tėvynės” numerią 
tūlas p. Artojas, rašydamas apie 
prisiartinantį Kudirkos Jubilėjų, 
sako, jog 31-ma diena gruodžio, 
kurioj sukaks 50 metų nuo 
nos Kudirkos gimimo, turėtų 
"švente tautos, t. y., kad visa 
sų tauta toj dienoj primintų 
didelius darbus Kudirkos, jo neiš
pasakytą meilę .ir prisirišymą prw

die- 
buti
rau
sau



'•IKJ dvynės, jo didelius nuopelnus; 
kaipo rašė j o ir, rengdama ap- 
vaikščioj imus ir vakarus, ištartų 
žodžius atminties ir padėkos -ne- 
užmiršamam Rašė j ui.

Matyt iš laikraščių, jog apart 
Chicagos ir Bostono bus pareng
ti vakarai dar šiuose miestuose: 
Brooklyne ir New Yorke, Phila- 
delphijoj, Waterburyj, Clevelande, 
Mahanoy City, Lawrence (Mas.), 
Scrantone ir kituose mažesniuose 
miestuose. Tikrai, tai yra pagir
tinas ir gražus darbas. Tai gal 
bus pirmas kartas, kada amerikie
čiai, išsisklaidę po visą plačią ša
lį, iškjlmingai apvaikščios atsitiki
mą tautiškos svarbos. Vertėtų, 
kad išsipildytų žodžiai p. Ar
tojo ir kad Jubilėjus Kudirkos iš
tikro butų pas mumis tautiška 
švente. Tas labiaus, negu kas ki
tas, parodytų musų pakilimą ap- 
švietos ir patrijotizmo srytije.

Kadangi išleidimu. Kudirkos 
raštų *r rengimu “Kudirkos vaka
rų” ^augiausiai rūpinasi Tėvynės 
Mylėtojų Draugystė, todėl nepro- 
šalį bus priminti ir apie ją kelis 
žodžius, ypač kad skaitytojai 

~ “Lietuvos” rodos, ne yra apie ją 
girdėję nuo to laiko, kada ji dar 
“gulėjo ant mirtino patalo”....

Geriausiai tos draugijos gyva
vimas atspindi “Vienybėj Lietuv
ninkų”, jos organe, rubrikoj 
Tėv. Myl. Draugystės reikalai”. 
Nuo susivažiavimo tos draugijos, 
laikyto Scrantone (kartu su S. L. 
A. seimu) nerasime, rodos, nė 
vieno numerio, kuriame nebūtų 
gvildenami draugijos reikalai. 
Matyt gyvenimas virte verda, — 
tą parodo ir kelios įdomios skaitli
nės kaip Centrališkojo Raštininko, 
teip ir iždininko.

Ant susivažiavimo T. M. D. 
pasiuntinių dalyvavo 29 pasiunti
niai, vienok tik keli buvo nuo kuo
pų dar gyvuojančių: visi likusie- 
jie buvo tai sąnariai jau pakriku
sių kuopų. Iš to galima spręsti, 
jog gegužės - mėnesyje tikrai lai
kėsi vos kelios kuopos. Pirma 
bertaininė atskaita Raštininko pa
rodo, jog po dviejų mėnesių 
draugija turėjo jau 18 pilnai su
siorganizavusių kuopų su 264 
sąnariais. Antra bertaininė atskai
tą parodo, jog draugijoj yra jau 
26 kuopos su 411 sąnarių.

----- -*sLaike susivažiavimo T. M. D. 
kasoj, kaip matyt iš protokolo, 
buvo $344 su centais, šiądien pa
gal atskaitą iždininko, draugy
stė turi ižde suviršum $700.00. 
Atkreipus atydą į tai, kad tas 
viskas nuveikta bėgy’j e nepilnų 6 
mėnesių, reik pripažinti, jog drau
gija auga nepaprastai greitai.

“Vien. Liet.” randame prane
šimą, kad pradėta jau riekti ir 
tvarkyti D-ro Kudirkos raštus. 
T. M. D. pavedė tą darbą p. J. 
Gabriui, kuris, persikėlęs iš Pa
ryžiaus į Tilžę, jau pradėjęs sa
vo darbą*

Jeigu T. M. D. ir toliaus teip 
augs ir darbuosis, tai reik manyti, 
jog neilgai lauksime pasirodymo 
Jubilėjinės laidos Kudirkos raštų. 
Visuomenė, matyt, irgi tam darbui 
prijaučia, nes jčs aukos išleidimui 
Kudirkos raštų pradeda tankiaus 
plaukti.

Tuomi viskuom reik tik pasi
džiaugti, nes tokios draugijos, kaip 
T. M. D., abelnai atlošia svarbią 
rolę kultūriškame kilime tautos.

Kazys D.

rei-

ant 
kur

Taigi darbą jau šeip teip pradė
jome, bet tą darbą vest ant to- 
liaus, reikalingi pinigai. Maloniai 
męs atsiliepiame į jus visus bro- 
lai lietuviai, į Sus. kuopas ar drau
gus, į visas lietuviškas draugy
stes, į visus lietuviškus biznierius, 
bei į visą plačią lietuvišką visuo
menę Amerikoje, idant šelptumėte 
pinigiškai pagal išgalę, šį, teip 
reikalingą ir pageidautą darbą 
kale emigrantų.

Pinigus meldžiame siųst 
rankų S. L. A. kasieriaus, iš
bus duotos atskaitos ir pakvita- 
vonės, nes kasierius yra po at
sakančia* kaucija. Kasieriaus ant
rašas: J. Skritulskas, 26 Broad 
str., New Britain, Conn.

Paaiškinsime apie Slovėnų Emi
grantišką Draugovę, su kuria męs, 
lietuviai, tuomi tarpu susidedame.

Si Draugovė susideda iš viso
kių tautų, kaip tai: če
kų, slovakų, kroatų, bulgarų, ser
bų, rusinu, rumunų ir tt. SI. 
Em. Dr. užlaiko visoki jų susivie- 
nyjimai, draugystės, biznieriai ir 
visuomeniškos aukos. Yra dar 
pavienių Slovėnų biznierių davu
sių po $1.000, po $500, po $100 
ir tt. (Slovakus emigr. priima 
valdžios emigr. Austrijos-Unga- 
riškas namas). Taigi ir męs lie
tuviai privalome rūpintis šelpt sa
vuosius prisižiūrėdami į slaviškas 
tautas. Rusai teipgi duoda aukas 
ant šio namo.

Viršininkais Slovėnų Emigr. 
Draugovės yra šie: Pirmininku 
M. I. Pupin, Columbijos univer
siteto New York’e, profesorius 
elektros skyriaus, serbas.Austrijos 
pavaldinis, labai turtingas žmo
gus, turi gerą įtekmę tarpe Ame
rikonų ir ateitije žada gerai pel
nyt aukų nuo milijonierių. Iždi
ninkas A. S. z\mbrose, slovakas, 
gyvena New York’e. Jis yra slo
vakų Susivien. pirmininku, teipgi 
turtingas žmogus. Sekretorius A. 
B. Konkol, čekas.

Per Slovėnų namą jau perėjo 
ir apie 30 lietuvių, kurių surašąs 
tilpo 29 nr. “Tėvynės”. Iš tų 
buvo ir tokių, kurie buvo paskirti 
išsiuntimui atgal Taigi mums 
lietuviams gera proga prie tokių 
žmonių prisidėt

Komitetas:
Vincas Ambrazevičius, 
Andrius Kundrotas ir 
Antanas Prakevičius.

visas nevalybes prigimtais
— per skyles kūne esan-

kvėpuojame per savo odą

atidaroma užsikimšusios 
Į kojas reikia atkreipti 

atidžią. Pančiakos ir 
drabužiai, prisigėrę neva

rių, džiovą, dispepsiją ir širdies 
ligą terp daugelio kitų blogumų.
švarumas. Neturtas nėra išsi- 

teisinimu stokai švarumo; vanduo 
beveik visuomet galima turėti, bet 
muilą tai reikia pasirinkti, kadan
gi daugumas muilų turi nuodin
gus sudėtinius, kurie gali pagim
dyti smarkias odos ligas. Ren
kant muilą, reikia žiūrėti, kad jis 
nebūtų sūrūs. Kartais muilą ga
lima pakeisti kvietiniais ar avi
žiniais miltais. Bet švarumu skai
tosi netik švarus užlaikymas bur
nos ir rankų. Uždengtos kūno 
dalys dar daugiau reikalauja van
dens, negu paliktosios veikmei 
oro ir šviesas. Skylėtasis kūno 
paviršius reikalauja kasdien nu
valymo nuo sauso žvynėto apau
gimo, kuris, apsileidus, pasidaro 
ir kuris labai kenkia kunui pra
šalinti 
keliais, 

rčias.
Męs

teip lygiai kaip ir plaučiais ir tas 
teip yra reikalingu šaltame žiemos 
ore, kaip ir šiltame vasaros, net 
daugiau, nes vasaros šiluma pri
verčia prakaituoti ir tuonii tan
kiai yra 
skylės.
ypatingą 
apatiniai
lybių iš musų kūno reikia tankiai 
mainyti ir skalbti.

Vaikščioti basam yra prigimtas 
būdas. Vasaros laiku žmonės ant 
kaimų tyčia vaikščioja basi, o vai
kams niekas teip nepatinka, kaip 
kad numesti visokį ąpsiautuvą 
nuo kojų. Šitas papratimas, nors 
jis turi tulus neparankumus, kaip 
ve pasidurimus ar nusimušimus 
kojos, bet jis duoda sveikatą vi
sam kunui ir leidžia kojoms gam
tiškai augti. Ištikro, lepumas ko1 
jų tų, kurie laiko jas apautas ap
skritus metus, yra tiesiogine prie- 
žasčia menkos sveikatos, slogų, 
silpnumo akių ir daugelio kitų 
mažesnių kliūčių. Atitaisymui ši
to daugelis gydytojų dabar pata
ria savo ligoniams vaikščioti ba
siems kasdien po truputį savo 
kambaryj. Ant kiemo ar pama- 
rėj po dvi, tris valandas, esant 
maudyklose, ar kuomet pravartu- 
mas atsiranda. Kuriems tas 
pravartu, gali mazgoti kojas 
vakaras vandenyj.

ne-
kas
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• EMIGRANTAMS PAŠELPA 

REIKALINGA.
Šiuomi pranešame, kad męs, S. 

L. A. XXIII seimo išrinkta ko
misija, pradėjome aktyviškąjį dar
bą reikale gelbėjimo lietuviškų 
emigrantų New York’o porte, pri- 

IK; fldėiiome prie tarpslaviškų tautų 
po vardu: Slovanic Immi- 

grant Society po No. 9 Old Slip 
New York.

Rugsėjo 28 d. Slavonų Emi
grantų Draugovė turėjo savo ne
paprastą direktorių susirinkimą, 
kuriame ir męs buvome pakviesti: 
A. Kundrotas ir V. Ambrazevičius 
kaipo pasiuntiniai S. L. A. Šia
me slavų direktorių susirinkime; 
jie priėmė S. L. A. prie savo 
draugovės, idant ir męs, liętuviai 
paduotume pagelbos ranką savo 
tautiečiams, o labiausiai tiems 
broliams ir seserims, kurie jau bū
va paskirti sugrąžinimui atgal į 
Lietuvą 

f- Męs gi 
L slovėnų

DRABUŽIAI.
Sveika nešionė neįgijo dar sau 

tinkamos atidžios, sako vienas 
anglų raštininkas. Painus klau
simas sulyg to, ar moters turi ne
šioti sijonus, ar teip vadinamą 
“Išmintingą apsiaustą” plačiai bu
vo aprašinėjamas kelis metus, dau
gelyje atsitikimų mažai apsireiš- 
kiant straipsniuose žinios užtaria
mos ar priešingos. Musų nuomo
ne, dabartinis nešiojimas ilgų dra
bužių, kurie velkami per purvus 
ir suima su savim baisybę viso
kių ligų perų, yra priežasčia dau
gelio nesmagumų ir atsitikimų 
dėvėtojoms ir toki drabužiai ne
gali būti smagus ar sveiki.

Ar daug kas galvoja apie ne
gerumą nešioti tą patį drabužį be 
atmainos diena į dieną, neduo
dant išsivėdinti ir išsiskirstyti su
sirinkusiems juose nuodingiems 
dalykams? — Renkanties drabu
žius, visuomet reikia atsižiūrėti į 
tai, kad sveikai, švariai užlaikytų 
odą, temperatūrą, atsižiūrėti rei
kia į apštį išsistatymo aqt šalčio 
ar karščio ir į apštį atliekamo dar
bo. Nereikia teip pat užmiršti 
amžiaus ir abelnos sveikatos.

Apatiniai drabužiai turi būti tin
kami sugerti drėgnumą be pasto
jimo nepereinamais orui ir turi 
būti tankiai skalbiami.

Geriausi, turbut, bus flianeli- 
niai. Niekomet nemiegok drabu
žiuose, kuriuos dėvėjai dieną, bet 
pakabink juos, kur jie gali būti 
gerai išvėdinti ir daryk tą patį 
su naktiniais drabužiais. Visi dra
bužiai reikia teip pataisyti, 
visas jų sunkumas svertųsi 
pečių. Jokia dalis drabužio 
turi būti pritaikyta ankštai 
kūno.
liuoso kvėpavimo.

Spalva drabužio turi didelę 
svarbą veikmei saulės šilumos. 
Geriausiai apsaugoja balta; kitos 
spalvos eina šiteip: pilka, geltona, 
baltai raudona, mėlyna ir juoda. 
Batai ir kurpės turi būti padirbta 
sulyg pavidalo kojos. Kurka ne
turi būti augštesnė kaip dvigubas 
augštis pado.

Nepertekamiejie drabužiai, abel- 
nai dėlei jų ypatybės palaikyti ir 
sutirštinti kūno prakaitą, nėra tin
kami apsaugojimui nuo šalčio. 
Susivaržymas kenkia plaučiams, 
širdžiai, skilviui, kepenims ir tt., 
pa gimdydamas užkietėjimą vidu-

IŠ Y1SUR.
|] Anglijos darbininkų 

siekia 12 milijonų markių, 
davonės draugijų, susidedančių iš 
darbininkų, kapitalai siekia 
3.500.000.000 markių . Kapitalai 
pagelbtnių darbininkų draugovių 
1.009.181.200 markių; kapitalai 
įdėti į darbininkų valgomų pro
duktų pardavinės 94.784.000; ka
pitalai profesijonalinų sa n j tingų 
107.718480 markių; kapitalai ap
saugos draugovių 3.711400 mar
kių ; kapitalai darbininkų paskolos 
kasų 5.409.940 markių. N eį stabu, 
todėl, jeigu soči j ai iz mas terp An
glijos darbininkų neįleido teip 
giliai šaknis kaip antai Vokietijoj, 
kur darbininkai ne dešimtos tų 
pinigų sumos neturi. Anglijos 
darbininkų organizacijos turi kur 
kas didesnius turtus negu darbi
ninkai kokio nors kito krašto.

turtai
Bu-

Dėl pakeltų demonstracijų 
Londono parlamente, kurias pakė
lė moteris reikalaujančios sau ly
gių teisių ir jų draugai, nuo dabar 
į parlamentą visai ne leidžia nė 
vyrų nė moterų ne atstovų. Par
lamento tarnai vyrus demonstran
tus greitai nuo galerijų išvaikė, 
bet su moterims nėjo teip lengvai: 
jos pradėjo teip rėkauti, kad at
sėjo pertraukti parlamento posė
dį.

kad 
ant 
ne- 
ant

Drabužis neturi stabdyti

li Bavarijoj, Alpų kalnuose, nuo 
kalno nupuolė automobilius, ku
riame iš Vindobonos Londonan 
važiavo turtingas Amerikonas 
Clarence Vyner ir turtinga mote
ris Bettin iš Chile. Amerikonas 
ir Chilenė ant Vestos užsimušė.

Kilis Island valdžios. 
S. L. A. įmokame į iždą 

- x draugovės vieną šimtą 
Bs^oliarių (nes tik tiek dabar turi- 

T„ne) paskirtą XXIII seimo. 
Reprezentantais nuo S. L. A. Slo
vėnų Emig. Dr. paskyrė V. Ajn- 
rozevičių derektorium, kurs daly- 

i^_vaus visuose dir. susirinkimuose, 
A. Kundrotas bus reprezentantu 

liberališkų (abelnų) susirinkimų.

(| Paliepus Varšavos jeneral-gu- 
bernatoriui, likosi uždarytos Len
kijoj visos lenkiškosios mokyklos. 
Prieš tokį jeneral-gubematoriaus 
paliepimą lenkai nusiuntė protes
tą dumon, bet nežinia, ar durna 
galės jiems pagelbėti. Jos juk 
jeneral-gubematorius ne klauso.

|l Įtekmingiausiejie maskoliško
sios durnos atstovai išsitarė, jog 
durna ne pritars sušaukimui Eu
ropos viešpatysčių kongreso su
tvarkyti Balkanų pusalio reikalus; 
durna prišinasi priskyrimui Bos
nijos ir Hercegovinos prie Austri-

(Pabaiga).

deputatus sątarauties ka.slink kodekso įstatymų imperijos. 
Idant galima butų sutaikinti veisles, papročius ir civiliza- 
5’13 £Tycntoji], ji išsiuntinėjo į visas šalis komisiją mokslin
čių ištirti geographiją, klimatą, vaisingumą šalies, budus 
žmonių ir tt. Ji drąsino žemdirbystę, siuntė vokiškus kolio- 
nistus į veislią šalį; steigė daug miestų ir kaimų, su mo
kykloms juose. Ji globė augštesnį mokslą, paplatino Dailų 
Akademiją, ir paskyrė 60.000 rublių užlaikymui Mokslų 
Akademijos, kurios priežiūrą pavedė vokiškam profesoriui. 
1776 m. išleido kodeksą įstatymų, kurį pati parengė iš 
didelės dalies pagal idėjas Bekkarios ir Montesquieu su 
daugeliu akyvų pritaikymų; ten buvo 520 artikulų, tarp 
kurių randasi taipgi apologija absoliutizmo. Tą kodeksą 
labai gyrė Prasijos Pridrikis ir Voltairė. Katarina turėjo 
skeptiškas nuomones philozophijoje ir politikoje; ji parašė 
vieną dramą iš gyvenimo Olgos, taip-gi “gabalus iš isto
rijos Maskolijos Kaip draugė prancūziškų encyklopedi- 
ninkų, ji neužkentė viduramžinių ekstravamijų pravoslavi- 
jos, vienok ji prisilaikė visatino apkautojimo*), tik katalikų

M ceffcviy temr* UctrUlov uro MIttorij«je Maalcoli-
joa Mito, kad 12 ame šimtmetyje tapo paatatyta 41 klioitoriua. IJ amc — 22, 14-itnt — R0. 
I5*ame —- 70! Prie Katarinos beveik, milijonas {kaimiečių prigulėjo nuo popų. Ivanas III 
padaręs buvo pieną konfiskatoa. Petras Ūdysią jsteigė Kolegija valdymui cerkviikų turtų; 
Katarina paskyrė ii kaip tašomų ir popų kmuiasja, kuri — prnmdama turtus ir kaimiečius 
j lobj vieipatystės — paskyrė lėmimą popams ir stipendija sokonininkama. Tokiu budu 
cerkvė Ūpo tarne vieėpatyMes tuomi labiaus. kad jau Petras buvo iidildęi patriarchata.

bažnyčios spendimus ant civiliškos galybės ji stengėsi ap- 
rubežiuoti. Mogylevas tapo paskirtas už sėdenę archivys- 
kupui, ji pasilaikė veto paskyrime bažnytinių urėdininkų, 
svetimų šalių kunigams ji uždraudė apsigyventi savoj šaly
je, uždraudė apgarsinimą bullių popiežiaus be leidimo se
nato. Literatūra kilo darbais Cheraskovo, Bogdanovy- 
čiaas ir Chemnicerio. Nacijonališką dramą sutvėrė von 
Vizin. D^yžavinas apdainavo Katarinos pergales. Bet 
Radiščęvą, činovninką, ji \ išsiuntė į Siberiją už jo “ke
lionę į ^Maskvą”, kur aprašė apverktiną padėjimą baudžiau
ninkų. Novikovą, dirbusį auklėjimo dirvoj, įkišo į ka
lėjimą. Priufessa Daškova buvo pinnsėdė Dailų Akademijos. 
— Imperiją padalino į 41 guberniją, kur gubernatoriai pa
skiriami esti per senatą. Puikė jos dvaro buvo didelė. 
Armija tapo perreformuota, vienas rekrutas imtinas nuo 
500 vyriškų gyventojų. Baisi rebelija jiakelta Pugačevo, 
1773 m. išliuosavimui šalies nuo baudžiavų ir nelaisvės 
aplinkė^e Dono ir Volgos, kur daugiaašiai gyveno raskol- 
nikai, tapo Bibikovo, Suvorovo, ir kitų nusmaugta ir jos 
vadovas nugalabytas Maskvoje (1775 m.).

Lenkijoje 1764 m. mirus Pridrikiui Augastui, Kata
rina rūpinosi pasodinti ant sosto Stanislavą Augastą, ap- 
sivedusį su Cartoryskiute. Repninas turėjo armiją Len
kijoje. Jau regis 1770 m. besilankant Heinrikiui Prūsijos 
Peterburge, padalinimas I .enk i jos tapo sutartas, ir Au
strija tapo įtraukta į tą neteisų darbą. 1768 m. Lenkijoje 
maskolių armija tapo padidinta, Krokavos archivyskujias 
ir 3 senatoriai tapo išgabenti į Siberiją ir seimas buvo iš 
naujo (bauginamas. Nekurtoms Lenkų šalims sumišus, sul
tonas Masphata III apskelbė karę Maskolijai. Turkai tapo 
sumušti ant žemės ir ant vandens (Česmė!),bet užtai jie už
krėtė maskolius maru, kuris per keletą metų naikino Mas- 
koliją. Maskvoje žmonės užmušė arkijerejų Ambrozijų, 
kam jis drauge su valdžia bandė varu įvesti sanitarišką rė
dą!.... 1771 m. kniazius Dolgorukij užėmė Krimą. Kada 
1772 m. įvyko sudėjimas ginklų, ir kada įgaliotiniai viešpa
tysčių suvažiavo į Bucharestą sulygimui taikos, tai są- 
dora tapo tarp trijų viešpatysčių padaryta pasidalinimui 
Lenkijos tų pačių viešpatysčių, kurios 1660 m. sądaroje 
Olyvos prižadėjusios buvo gvarantiją protekcijos! Prūsi
ja |>asiėtnė 5 vaivadijas ir dalį Didlenkijos, (langiaus 1000 
□ mylių vešlios šalies, su 1 milijonu gyventojų; Austrija 
4 skrytis valstijos su 2700 □ mylių su 2j4 milijonais žmo
nių, o Maskolija 3440 □ mylių su 1*4 milijonu gyvento
jų (Baltrusiją ir šalį anapus Dniepro)!! Rods, remonstra- 
vo Anglija, Prancūzija, Švedija ir Danija, bet ant to ir 
apsiliko. Tik Turkija su apmauda toliau tęsė karę. Da
bar Rumiancevas tapo sumuštas pas Silistriją, Šumlą, Var
ną. Bet atmaina kilo tarpe Turkų, ir 1774 m. tapo są- 
dora tariama Kainardžije. Turkija atgavo Malda vi ją ir Valav 
chiją, Maskolija-gi pastojo protektoriumi visų graiko- 
prąvoslavų Turkijoje. Krimaš tapo pripažintas neprigulin
čiu prie Turkijos, o Kerė, Jenikalė, Azov ir Kinbum pa
vesti tapo Maskolijai. Konsuliai Maskolijos tapo priimti 
į visas Turkijos dalis. Maskolija laimėjo laisvą naviga
ciją po Dunojų ir Juodmares. Apie Lenkiją nėra sądo- 
roje nė žodžio!

Veikiai Maskolija rado priekabą prie Krirno, ir jį 
užėmė. Nors Turkija apmaudijosi, bet 1780 m. ji turė
jo aptykti ir susiderinti. Prancūzija protestavo tik žo
džiais! Tai pąsidarė per triūsą kniaziaus Potemkino, ca- 
ricos numylėtinio, kurs prisirišęs buvo prie Municho orien- 
tališko projekto”. Jis tarėsi, kad su Britanijos pagelba 
Maskolija greičiausiai įgalėsianti Turkus.

1787 m. Katarina, drauge su Austrijos Juozapu II, 
lankėsi Krime, s kuriam davė vardą Tauridos, o kur Po- 
temkinas svečius priėmė su iškilme. Potam Juozapas 
lankėsi Petrapvlėje, ir iš valios tapo suderėtas alijansas 
tarp Austrijos ir Maskolijos. 1788 m. kilo vėl karė su Tur
kija, bet nenusisekė. Neužilgo mirus Juozapui,, jo brolis 
sutarė sądorą su Turkija Sistove, kur ans atidavė užka
riautas Laudono šalis. Tik Maskolija toliaus traukė karę. 
Suvorovas paėmė Ismailių, gintuvę ties Dunojumi. 1792 
m. sądora įvyko Jassuose. Maskolija įgijo pakraščius 
Juodųjų marių, bet atidavė atgal Dunojaus provincijas.

1790 m. kilo karė su Švedijos karaliumi Gustavu III,
ir Švedai turėjo Vezeloje sutikti ant panaujinimo sądorų 
Abo ir Nyštadto. , '

1791 m. 3 d. gegužio, nauja konstitucija tapo ap
skelbta Lenkijoje, kur įvesdino paveldėtinumą sosto, pra
šalino liberum veto ir tt. Tai vis Katarinai nepatiko. Pirm 
20 metų ji apsimetė apginėja dissidentų, tolerancijos; da
bar ji tapo atvira priešininke civiliškų reformų. Kariu- 
menę pasiuntė prieš Lenkiją, pakviesdama Prūsų karalių 
ant dalybų! Konvencijoje Gartino 1793 m. Maskolija pa
ėmė 83000 □ mvlių, Prūsija 22500 □ mylių; ir Lenkų ar
mija turėjo būti sumažinta iki 15000! Pnklausybė nuo 
Maskolijos buvo aiški likusioms 40000 □ mylių Lenkijos.

J J

—
1794 m. Kasciuška buvo pakviestas išliuosuoti šalį nuo 
tiranijos. Tas 3kart sumušė maskolius. Iš Varšavos mas 
koliai tapo išgrūsti laukan. Dabar už tai Austrija, Prūsi
ja ir Maskolija traukė prieš Lenkiją. Suvorovas paėmė 
Pragą, Varšavą. 25 d. lapkričio Stanislavas Augustas 
atsisakė nuo karūnos, ir gavo pensiją nuo susiderinusių 
galiūnų. Gegužyje 1795 m. Lenkijos galutinai neliko. 
Galiaus tapo annekstuotas Kuršas, Žemgaliai ir Pilten’o 
skrytis.

Katarina darė plianus 1795 m. padaryti koaliciją 
prieš revoliuciją Prancūzijoje; gąsdino ją nugalavimaš 
Gustavo III Švedijos 1791 m. ir dabar Liudviko XVI 
Lrancuzijoj. Ypatingas suderybas padarė su Britanija 
dėlei Turkijos; jos plianu buvo padaryti Maskoliją paveldė- 
ja Byzantiškosios imperijos. Valerijoną Zubovą ji išsiuntė 
prieš Persiją, kurs šachą nuvertęs, turėjo užgulti ant 
turkiškųjų provincijų Azijoje. Bet tame laike ji pati mi
rė 1796 m. lapkrityje. ’

“Nemieruota eikvone turtais mėtomais favoritai, 
garbe įgyta 'per armiją, savo stropiu atsidavimu re-*'/- 
lams, platumu savo užmanymų, nuolatine klotimi pli:rri- 
ji sužadino ir admiraciją ir padyvą. Viskas aplink ją 
josi ant didelės skalės; net jos ydos buvo taip milžiniš^- 
kad mistabina savo begėdiškumu ir matomu nesutikimu^ 
geromis ir prisimeilyjančiomis ypatybėmis, |>er ją išsklėsto- - 
mis. Ji pasinaudojo galybėmis teriono, toli nukakusiomis 
prie išpildymo jos brangintiniausio troškimo, pastoti auto
kratu kaip niekam neatsakomu, taip lygiai idolizuo- 
tu” (Gossip). ' r-"

Caru pastojo Povilas Petraitis (1796—1801), kui. 
labai nekentė Katarinos ir jos politikos, vedė siaurą gyveni^ 
rną, pilną vigoro ir ekscentriškumų. Jis paleido iš ka
lėjimo Kasciušką ir dovanojo jam dvarą su daugybe bi 
džiauninkų, ko ans nepriėmė, o Stanislavą Augustą pars 
vesdino iš (/artino ir labai nežmoniškai su juomi 
Etiketą tapo užvesta biauri. Kas carą matė 
turėjo pulti ant kelių. Kas ėjo per’ jo sodną, ti 
nusiėmęs kepurę. \ isoki fantastiški ordinansai 
duoti kaslink drapanų dėvėjimo. Lazdą ir ku 
nuolatos vartojo, kaip kad Ivanas Gresmusis. 
mas prancūzų revoliucijos, jis uždraudė ant kromų v: 
žodį “magazin ’, astronomijoje “revoliuciją” dangi* 
kūnų, teatruose įvedė žodį “permission“ ažuot “liberį 
Už tai jis mielai pristojo prie lygos prieš Prancuzuš. • J 
vorovaš, nė kokia vėsula, atsidūrė šiaurinėje Italijoj! 
pas Parmą, I rebbiją ir Novį ir k. pamokino prancūzė 
Tačiaus, kilus nesutikimui, su Austris, Suvorovas vvl v 
į Šveicariją, o iš čia namon. Taip pat nenusidavė russc 
britaniškoji ekspedicija prieš Holandiją, ir tad atsimai? 
Povilo mintys: jis tarėsi tapęs apgautu. Suvorovas mij 
persekiojamas caro. Pamylėjo Napoleoną ir pastojo 
sądorininku. Nuo angliškų *laivų Baltiškose jūrėse atėn 
turtus ir matrosus patujnlė kalėjimam Jo sumanau bu^ 
antpulti ant britiškos Indijos. Peterburge policija nuc 
latos darė kratas tarp gyventojų, keliavo į Siberiją tytve 
kos išguitinių. Savo pačią jis kankino, apkalino vyrėsi** 
sūnų. Suokalbis ant jo gyvasties išsiplėtojo po vada Pa> 
no ir Benningseno. Agentais buvo 3 broliai Zubovai, kif 
vyresnysis buvo pastaru favoritu Katarinos.- Galiaus 1 
kalojus Zubovas, su kitais suokalbininkais, užpolę ri 
mete, užsmaugė besiginantį carą. — 
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|l Siemenso ir Schuskirto Elek
triškoji kompanija Berlyne paren
gia mieste Nauen, Potsdamo ap
skrity) galinčių prieš .vėją lėkti 
orlaivių dirbtuvę. Bus tai pirmu
tinė pri va tiška orlaivių dirbtuvė; 
iki šiol buvo tokios dirbtuvės vien 
kariumenės ministerijos parengtos.

|| Viena iš Prancūzijos moterų 
vadovių, D-re Madeleine Pelletier, 
padavė parlamentui sumanymą, 
kad moterys, teip kaip ir vyrai bu
tų priimamos į kariumenę, D-re 
Pelletier sako, jog Prancūzijoj 
yra gana vyrų, kurie gali atlikti 
dabartinius moterų darbus. Bet 
rodosi, visų moterų pareigų vyrai 
visgi atlikti negalės.

|| Amerikoniška tirinėtojų komi
sija, prigulinčioj Belgijai Kongo 
viešpatystėj (Vidurinėj Afrikoj), 
Manyema distrikte, rado turtingus 
aukso laukus.

|| Auščiausis Chinų teismas pas
merkė nukirtimu galvos du augš- 
tu urėdninku, o 7 kitokioms sun
kioms bausmėms už įsiveržimą su 
pulku ginkluotų vyrų į prancūziš
kas Tonkino valdybas. Chiniečiai 
mieste Amoy labai šaltai priėmė 
atkakusį ten Amerikos karišką lai
vyną.

|| Atkakęs iš pietinės Amerikos 
į New Orleansą garlaivy s “Dicta- 
tor”, atgabeno žinią, jog Nicara- 
guos pakrantėse siautė baisi vėt
rą. kuri su visu išgriovė miestus 
Rio Grande ir Prizopulka. Pra
žuvo čia ir daug žmonių.

|Į Buvusiuose Indijose, Hydera- 
bad apskrityj, tvanuose pražuvo 
su viršum 10000 žmonių. Nižam 
apskritys, užimantis 448000 mylių 
pavirto į eilę mažesnių ir,didesnių 
ežerų. Miestą Hyderabad užlie
jo vanduo ir miestą, turintį 100- 
000 gyventojų pavertė į griuvėsių 
krūvą.

|| Ant šiaurinių jūrių paskendo 
su visais ant jo buvusiais žmonė
mis angliškas garlaivy? “Yar- 
mout”. Ant jo buvo 23 jurinin
kai.

|| 30 d. spalio caras Mikalojus 
priėmė savo rūme Maskolijon at
kakusį Serbijos sosto įpėdinį.

pasirodai!

tapo

|Į Aplinkinėse Altar, Sonorf 
stijoj Meksike, buvo smarku! 
šis terp Papago ir Yaqui indt 
Mūšyje 40 Yaqui indi jonų 
užmuštų. Jų priešus Papago 4 
jonus apginklavo Mexiko ra 
ir juos užsiundė ant Yaqui. 
jonų. Po mušiui, vienas iš 
vadovų, Bule, pasidavė Mc 
valdžiai.

j Ant Filiponų salų, 
niškas kareivis, Mike 
įpuolęs į beprotystę, nudurė ke 
kitus kareivius. Teismas pas 
kė užmušėją kalėjiman visam 
žiui.

ame
Bed

(Į Kadangi pasibaigė laikas 
kirtas Venezuelei išpildyti Hc 
dijos reikalavimus, o jie ne 
pildyti, tai dabar laukia visi I 
terp Holandijos ir \renezu 
\ enezuelė pašaukė po ginklu 
ooo kareivių.

|| Paryžiaus laikraštis/ “F 
Parisien” pagarsino žinią, jog 
priskyrimo Bosnijos ir Herct 
vinos Maskolija Austrijai pa 
tė “ultimatum" (paskutinį re 
lavimą) ir rengiasi mobilizt 
savo kariškas pajiegas. Jeigu 
teisybė, tai Europoj vėl gali 
gimti* didelis karas.

j| Bavarijoj atliko mėginiu 
su nauju, išrastu inžinieriaus K 
serdoku saugojančiu nuo šuv 
Mėginimai buvo gana pasekm 
gi j bet mėgino šaudyti, rods n 
arti, bet vien iš Browningų. S< 
dokas kulką sulaikė.

(Į Mieste Gatčina, kur yra c- <e 
ro rūmas, paslaptį pdicistai už< 
ko bombų krautuvę. Pasirodę 
kad ją įrengė caro gvardijos ofr 
cieras Faliejev. Jam pasisekė p? 
bėgti.

|| Čekijos sostapilyj Pragoį, 3C 
d. spalio kilo vėl muštynės terp S 
čekų ir vokiečių, ypač gavo vo
kiečiai studentai. Stabdymui riau
šių reikėjo šaukti kariumenę.

|| Teismas mieste Breslau 
suose, pripažino 
vvaldui atlyginimą iš 
riaušių ant gatvių policisto 
stą rank0. 1700 markių ant 
jr po 73P markių kas metai.

' .L

iždoS**^ 
dicisto nu!



SENELIS.
Ant kalno, ant saulės kaitros, 
Suvargęs senelis sėdėjo, 
Ir galvą parėmęs ant uosio lazdos, 
Žiurėdams į tolį kalbėjo:

jos būdavo neišpasakytai iškilmingos. .. Pas
kui per tris dienas kardinolo rūmo dyrys bū
davo atdaros visiems; girdėjosi šveicarų ir 
lekajų šauksmai, kurie šaukė apsilankusiųjų 
vardus — pirklių, prasčiokų, kuriuos kardino
las, yt karalius savo pavaldinius, priimdavo 
su karališka iškilme. Paskui prasidėdavo 
naujos tvarkos užvedimas, nekurie kardinolai 
prisisamdydavo sau tarnų lig penkių šimtų, 
turėdavo po šešioliką įvairių kanceliarijų ir 
gyvendavo visai kaip karaliai. Paskui, kuo
met papročiai pasidarė prastesni, kardinolas, 
jei btivo iš kunigaikščių kilmės, turėdavo tei
sę iškilmingai išvažiuoti keturiomis karieto
mis, užkinkintomis juodais arkliais, prieš ku
rias keliavo keturi tarnai livrėjose su gerbais, 
iškilmingai laikantiejie rankose skrybėlę, pa
galvėlės ir skėtį. Už kardinolo važiavo sekre
torius su šilkine mantija, šleifnešis, apvilktas, 
taip vadinama, krocija, panašia į vilnonį ap
siaustą, pamuštą vata, ir kamer-junkeris 
Genricho II kostiume su kardinolo bareta 
pirštiniuotose rankose. Ir dabar kardinolo 
rūme būdavo auditorius, prižiūrintis kongre
gacijų veikimą, sekretorius, prižiūrintis tik
tai korespondenciją, ceremon-meisteris, kurio 
pareiga buvo įvesti pas kardinolą ir rekomen
duoti jam atėjusias ypatas, kamer-junkeris, 
nešiojantis baretą, šleifnešis, kapelionas, na
mų užveizda, viresnysis lekajus, nepriskaitant 
didžiausios lekajų krūvos, virėjų, kučerių, 
arklinių, kuriais kibždėjo dideli rūmai.

Ir dabar, nuo to laiko, kuomet Rymas pa
teko į italų rankas, beveik visi Rymo kuni
gaikščiai pražudė savo turtus, ir užgeso aukš
tų dvasiškų valdininkų žibėjimas. Nuskurdu
si aristokratija šalinasi, pamažu, nuo dvasiš
kos karjeros, kuri mažai tedavė pelno, ir ku
rias jau nebegerbia; dabar tas vietas pradėjo 
užimti smulkiejie buržuazai. Kardinolas Bok- 
kanera, paskutinis iš senobiškos bajorų gi
minės kardinolas, turėjo tiktai trisdešimts 
tūkstančių frankų į metus,---- dvidešimts du
tūkstančius algos ir dar šiaip kelis tūkstančius, 
kuriuos jis gaudavo už kitas tarnybes, — ir 
jis, žinoma, negalėtų sudurti galų su galais, 
jeigu dona Serafiną jam nepadėtų dar užsi
likusiais senobiniais turtais, nuo kurių jis 
atsisakė. Dona Serafiną ir Benedetta gyveno 
visai skyrium, pačios save užlaikė, turėjo sa
vo tarnus. Kardinolas prie savęs laikė tiktai 
Dario; jis niekuomet nekėlė pas save nė iš
kilmingų pietų, nė vakarienių. Jo didžiau
sios išlaidos buvo, tai vienatinės karietos ir 
poros arklių užlaikimas, kuriuos jis, dėl eti- 
kėtos, turėjo užlaikyti, nes kardinolas negali 
pėsčias vaikščioti Ryme. Priegtam važny- 
čia, senas tarnas, pildė pareigas ir arklinio, 
nenorėdamas niekam užleisti prižiūrėti arklių 
ir karietos; jis drauge paseno su jais pas kar
dinolą. Buvo dar du lekajai, tėvas ir sūnūs; 
pastarasis gimė ir užaugo rūme. Virėjo pati 
buvo, drauge, ir jo pagelbininkė prie virtuvės. 
Bet labiausiai sumažėjo tarnų skaičius prieš- 

priminė didų • kunigaikštį; ūsai kambariuose, kur dabar tebuvo tik du kuni- 
• gai, vienas jų, donas \ idžilio, pildė sekreto- 
: riaus, auditoriaus ir gofmeisterio |>areigas, 
Jo kitas, kunigas Paparelli, buvo šleifnešiu, 
, kapelionu ir ceremoni-meisteriu. Ten, kur 

pirmiau stumdėsi ir vaikštinėdavo žmonės 
įvairių sluogsnių, dabar tyliai mirgavo tiktai 
dvi juodos sutanos, kurios išrodė nedideliais 

, šašeliais tamsumoje.
Ir Pierre geriausiai suprato, kodėl kardi

nolas nesirūpina apie tą rūmą, kuriame jis 
> nebegali sugrąžinti praeities iškilmingumo! 

Tas užleistas ir rustus trobesis baig£ griūti 
ant galvos paskutiniojo savo pono, kuris ne
turi nė užtektinai tarnų, nė ištekliaus, už kurį 
butų galima atremontuoti jį. Dabartinis pa
saulis taip nebepanašus į senobinį^ religija 
perstojo būti visagalinga karalaite ant viso 
pasaulio, o draugija persimainė ir eina neži
nomais keliais, — tai kodėl neleisti senajam 
pasauliui subyrėti į dulkes, nesiliaujant gar
binus garbingos paeities? Tiktai vieni didvy
riai miršta su stipriu tikėjimu ir religija, liūd
nai žiūrėdami, kaip jų dievas kankinasi pasku
tinėse agonijose. Ir dideliame kardinolo por
trete, išbliškusiu veidu, tokiu drąsiu, didžiu 
ir nuvargusiu, atsispindėjo tas atkaklus noras 
greičiau būti sutraiškintu seno trobesio griu
vėsiais.

Pierre užgirdo šnabždėjimą ir jis pakėlė 
galvą. Kertėje atsidarė durys ir jis pamatęs 
prieš save drūtą trumpą, keturios dešimties 
metų kunigą, kurį buvo galima palaikyti už 
labai seną mergaitę juodame sejone, — nes 
jo veidas buvo išvagotas rukšlėmis. Tai buvo 
kunigas Paparelli, šleifnešis ir ceremon-mei
steris, kuris įvesdavo Jr atrekomenduodavo 
kardinolui atėjusius, kas jis toks, bet donas 
Vidžilio pasišaukė jį ir atrekomendavo jam 
jauną kunigą.

— A, gerai, gerai! Ponas kunigas Fron- 
man.... Jo šventenybė teiksis jį priimti šian
dien, bet reikia palaukti, reikia palaukti.

Ir svyruodamas jis tyliai pasisuko į kitą 
kambarį ir atsisėdo ant savo paprastos vietos.

Pierre nemėgo tų senų vienuolių veidų, 
suliesėjusių nuo celibato ir pasnikų; donas 
Vidžilio, nuleidęs galvą ir suspaudęs dreban
čias rankas, jau nieko nebedirbo, ir Pierre 
pradėjo klausinėti jo apie tą kunigą. O, ku
nigas Paparelli — tai giliai tikintis žmogus 
kuris tik iš nusižeminimo užima tokią menką 
vietą prie jo švetenybės! Net pastarasis labai 
gerbia jį ir maloniai išklauso jo nuomonių. 
Degančiose dono Vidžilio akyse blikstelėjo 
lengva ironija ir rūstybės šašelis; paskui jis 
pradėjo žiūrėti į Pierre’ą ramiomis akimis ir, 
persitikrinęs, kad tas svetimtautis tikrai ne
priguli prie jokios slaptos draugijos ir visai 
neužsiima intrigomis, išdrįso įsileisti į kalbas.

— Taip, taip, kartais esti daug darbo, — 
ir gana sunkaus.... Jo šventenybė priguli

“Jau artinas ta valanda, 
Kad buvyj man bus paskutinė.... 
Gal šiądien, ar ryt, šalta myrio ranka- 
Užslėgs mano seną krutinę.......

Gana gyvenau ir vargau, 
Likimo audrų vis blaškytas.....

* Pečiai jau sulinko, spėkų netekau, 
\ argų ir skausmų nukankytas...

ai •*'
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Gana gyvenau — laikas mirt...« 
- Gana to gyvenimo kieto....

Jau laikas be naudos į dulkes subirt, 
Ir žūti ir dingti iš svieto....

Kada tai laimingas buvau;
Gyvenime meilės žydėjau....
Bet mirė mieloji.. *. aš sviete likau 
Todėl tik, kad sūnų auklėjau....

Jis buvo man laime visa;
Jo juokas man širdį ramino;
Nekaltas ir linksmas, kaip saules šviesa, 
Jis pajiegas drąsiai gamino....

Užaugęs paliko mane,
Ir laimės jieškoti išėjo....
Ir kur jis dabar? Kokiame jis krašte?
Ar gyvas? Ar laimę regėjo?....

Jaučiu, jog jau gęsta širdis, 
Jau šąla ir stingsta krūtinė, 
Bet, rodos, negęstanti meilės vilnis 
Ilgiaus dar gyventi masina’’....

Nutilo. Tik žvelgė tolvn 
Nuliūdęs, ir sunkiai dūsavo, 
Paskui jau galva kaskart sviro žemyn, 
O lupos drebėjo ir šąlo....

M. Lietuvaitė.

EMILE ZOLA

»YMAS
Ivl ROMANAS

’JTSSTA IŠ FRANCUZŲ KALBOS

(Tąsa).

|jhe tikrai
[r larzda buvo plikai nuskusti, o balti plau
ki! storomis garbanomis buvo nusvirę ant 
f }ų. Tai buvo galinga Bokkanera figūra, 
[fU nosimi, plačia burna ir plonomis lupomis 
bli Pa*lg° veido, išbraižyto plačiomis rukšlė- 
rtj; bet tas išblyškęs veidas buvo .apšviestas 
i ynomis, kaip anglis, ir degančiomis akimis 
į P^ražilusiais antakiais. Jei uždėti aht. tos 
fvos liauni vainiką, ji$ tikrai butų panašus 
r-šimo imperatorių; — taip ji buvo puiki ir 
b rfminga, — tartum Augusto kraujas tekėjo 
L genelio gyslose.
p (Piene žinojo jo gyvenimą, ir šis portre- 
L r priminė jam apie jį. Išauklėtas bajorų 
B jgij°je’ Pijus Bokkanera, visai jaunas di- 
r r^nas, buvo išvažiavęs iš Rymo tiktai vieną 
Hįą, kad nuvežti į Paryžių kardinolo bare- 
Ejb Paskui jo dvasiška karjera puikiai žen- 
Kaįirmyn, ačiū jo augštam kilimui; pašven
tį ns paties Pijaus IX, paskui jis buvo pas- 
jh jts — kanauniku Vatikano basilikoje ir 
|anerariju, paskui po italų okupacijos, ma- 
Epomu ir, antgalo, 1874 metuose, kardino-
■ Vv Per paskutinius ketverius metus jis už-
■ j l kamerlingo vietą, ir patyliais buvo kal-
■ .pa, kad Leonas XIII paskyrė jį į tą tar
ifą, idant jis negalėtų atsisėsti ant popie
ti ‘s sosto, nes Konklevas, išrinkęs jį, pa
lto lų tradiciją, pagal kurią kamerlingas ne-

atsisėsti ant popiežiaus sosto. Kalbėjo 
JT p kad tarp popiežiaus ir kamerlingo eina 
11 falinė slapta kova, kad kamerlingas, sto- 
t Imas nuošaliai, niekino šventojo tėvo po- 
r į; prisilaikė visame kame visiškai priešin-
■ jam nuomonių; laukė popiežiaus mirties, 
I i iam suteiks laikinę valdžią kolai bus iš- 
F įtįs jo įpėdinis. Žvilgterėjime jo juodų 
I į po ta didelė ir rūsčia kakta buvo galima 
f jhiyti godulingus kardinolo užmanymus 
I ? popiežiaus sosto, kuris nori eiti kardi- 
R i Pečči pėdomis, nes ir šis juk buvo ka
lbingu, o vienok tas jam nekliudė patekti 
[rįpiežius? Jis, kaipo Rymo kunigaikštis, 
Įl itis omenyje savo slaptus sumanymus, ne-
■ ' avo už Rymo ribų, sakydamas, kad jis
■ ,i susipažysta su dabartiniu pasauliu ir 
Kna tiktai bažnytiniais reikalais; preigtam 
f Jbuvo persiėmęs visai giliu ir stipriu ti- 
I jnu, kuris jį saugojo nuo visokių svyra- 
I ;U.
I/Pasigirdo šlamėjimas, kuris pertraukė 
■rre’o susimąstymą. Tai buvo donas Vi- 
Bio, jis paprašė jo atsisėsti.
n— Tamstai, gal, ilgai prisieis laukti, — 
Usėsk tamsta. ... ' .
■ Ir jis vėl ėmė prirašinėti didelį pageltusio 
Irierio lapą; Pierre paklausė jo ir atsisėdo 
Įhš portretą ant vienos aržuolinės taburetės, 
Ly žčios palei sieną ir vėl paskendo savo 1 
ĮUnėse. Jam rodėsi, kad jo akyse atsistojo
■ fĮiųjų kardinolų didybė. Tą dieną, kuo 1 
iki šventino kardinola. jis paprastai pavelde

donas Vi-

/’Tnliaiia bua.Y

Iš visur.
|| Slczijoj, dvare Damsdorf, 

užgimė muštynės terp darbininkų 
vokiečių ir nuvalymui laukų par
trauktų vengrų. -« Muštynėse 20 
daiaininkų tapa<sunkiai sužeistų.

|| Laikraštis “Novoje Vremia” 
gavo žinią iš Persijos, jog revo- 
liucijonieriai Tabrize, priemies
čiuose Sargah ir Davatschi pasi
davė šachui.

|| 28 d. spalių iš tvirtovės Petro 
ir Povilo likosi ant galo paleistas 
pagarsėjęs revoliucijonierius Cai- 
kovskyj, pastačius čekiu ant vieš
patystės banko kauciją 25000 dol. 
(50000 rublių).

|| Peterburgan atkako Serbijos 
sosto įpėdinis, kunigaikštis Jurgis 
ir tuojaus nuvažiavo į žieminį rū
mų pas varą.

|| Pareikalavus Anglijai, Pran
cūzijai, Vokietijai ir Italijai, Bul
garija paleido jau sušauktus po 
ginklu rezervus kareivius.

|| Mieste Hongkong ginkluotų 
chiniečių pulkas išplėšė 26 svetimų 
prekių krautuves. Dėl to išplėši
mo suareštavo jau 200 ypatų.

li 28 d. spalių susirinko po 
kacijų maskoliškoji durna.

VIETINĖS ŽINIOS.

va

— Pereitos nedėlios naktyj, 11 
vai. smuklėj itaKjono Tunno, pn. 
178 VV. Polk str. užgimė šaudy- 
nės. Į minėtą .smuklę atėjo du 
italijonai, 22 mėtų Petras Capa
rello ir gyvenantis 
P”- L 
pareikalavo 2 stiklų alaus, bet iš
gėręs, nenorėjo užmdkėti. Užtai 
užgimė barny s fbrp Rendos ir 
Caparello, į kurias įsimaišė ir 
smuklės savininkas. Renda ilgai 
nelaukė, bet išsitraukė revolverį 
ir paleido keturis šuvius. Du šū
viai |»taikė smuklininkui j kruti
nę, o vienas Caparvllėj į pilvą. 
Smuklininkas pasimirė bevežant į 
ligonbutį, o Caparello daktarai 
nesitiki išgydyti. Sovėjas iš syk 
pabėgo, bet jį ant 14 gatvės su
ėmė poiieistas Mueller.

kad ant laiško visada reikia pasi- 
rašyti vardą, pravardę ir adresą, 
idant tas, kuriam rašai, zigotų nuo 
ko tas laiškas ir kam atsakymą 
ant jo duoti.

Čia suteikiame atsakymus 
ant trijų virš reikalaujamų klau
simų :

1. Visokius laikraščius lietuviš
kus, lenkiškus ar angliškus, per
skaitytus ar neperskaitytus gali
ma dabar siųsti Lietuvon, ar Ro- 
sijon teip lygiai kaip ir į kitas 
viešpatystes. Dabartinė Rosijos 
valdžia jokių raštų nestabdo, iš
skiriant anarchistiškus ar revoliu- 
cijonieriškus. “Laikraštis “Lietu
va ’ šiandien turi Lietuvoje apie 
400 skaitytojų, Rosijos cenzūra 
“Lietuvos” nestabdo, vienok pasi
taiko, kad tūlose vietose skaityto
jai gauna nevisus numerius; bū
va teip, kad gauna du, tris, o ket- 
vir,. negauna arba vieną gauna, 
0 2, 3 negauna. Kiti gi skaityto
jai gauna “Lietuvos” kiekvieną 
numerį. Kodėl vieni gauna sykis 
į sykį, o kiti ne, sunku tą žinoti. 
Męs sprendžiame, kad už neregu- 
liarišką laikraščio gavimą Lietu
voje yra kalte paskutinės k rasos 
stoties, iš kurios kiti pavagia laik
raščius, kurie už juos nenori pre
numeratos užsimokėti, arba, gal 
būt, kad tūlų krasos stočių už- 
veizdos tyčia tulus laikraščių siun
tinius sunaikina.

2. Laikraščiai siunčiami Lietu
von ar kiton užrubežinėn valsty- 
bėn eina su ic. krasos ženkleliu 
kiekvienoms dviem uncijoms. 
‘Lietuva’’ sveria arti 4 uncijas ir 

todėl reikalauja 2 centų ženkle
lio lipinti.

3. Adresas 
ar dnikuotas, 
su cenzūra
adresas yra tuom geresnis, už ra
šytą, kad jį kiekvienas gali ge
riau *pcrskaitytL

jas neatsakome! — Ant baliaus bus 
lietuviški šokiai: Klumpakojis. Suk
tini* ir kiti; tik susimildami neatei
kite su medinėmis klumpėmis, be
šokdami klumpa ko j j dar sumušlte, 
o tuomet reiktų basiems bėgti namo, 
męs klumpių neduosime.

Pajieškojimai.
Pajieškau apsivedimui doros mer

ginos, gerai apslpažlnuslos su moks
lu. Amžiaus terp 20—26 metų. Pla
tesnes žinias apturės per laišką. 
Adresas:

419 E. 12th SU Erie, Pa.

Pajieškau Fr. Glodenio, 4 metai kaip 
iš Rygos išvažiavo | New lorką, ir 
Marijono* Eidukaitės, 4 metai gyve
na New Yorke. Jie patys ar kas ki
tas teiksis duoti žinią adresu:

Bim. AJeuta,
75 Cyru* St., , Valparaiso, Ind.

Pajieškau savo dėdės Antano Gied
raičio, Suvalkų gubw Marijampolė* 
pa v., Skriaudžių parap., Pen tupiu kai
mo, trečia* metas 
Jin pats ar kas 
žinią adresu:

Jonas
32 Congress 81,

kaip Amerikoje, 
kitas teiksi* duoti

Pranta, 
Rumford Falls, Me.

Pajieškau Prano Šiliaus, 
gyvenusio Harrisburge, III. 
ar kas kita* teiksis duoti žinią adresu: 

Fr. Šalna,
Box 73, Greenwood, Ark.

neseniai
Jis pats

Pajieškau Marės, Agotos ir Onos 
K&minskaičių. Jos pačios ar kas ki
tas teiksis duoti žinią adresu:

W. Kinski.
Hadley Alask*.

• ir gyvenantis ant Polk str. 
176 Frank Itenda. Caparello

— Ant kertė* North avė. ir 
Halsted str. pereitos nedėlios die
nų, terp girtų vaikinu užgimė 
peštynės, laike kurių 24 metų vo
kietukas Edward Reynolds kelis 
kartus su peiliu įdūrė į šoną gy
venančiam pn. 385 W. Division 
str. Jonui Wisnowskiui. Jis su
žeistas mirtinai.

— Pereitą mėnesį Chicagoj pa
simirė iš viso 2284 ypatos: 1310 
vyriškių ir 965 moterys; vaikų 
iki penkių metų pasimirė 710. 
senelių virš 60 metų 485. 
giausiai mirčių buvo nuo 
ligų, nes 342, nuo plaučių 
gimo 260, nuo džiovos 238.
tusios pirma ypač pietiniuose prie
miesčiuose difterija, šiltinės ir ty
mai'beveik išnyko.

Dau- 
žarnų 
užde- 
Siau-

Redakcijos atsakymai.
Barabošiui. Kalba bloga, o to

kia eilių rašyti negalima, 
čios eilės silpnos, spaudai 
Pataisyti joe nesiduoda.

Ir pa- 
netinka.

NAUDINGI PAMOKINIMAI.
Iš Springfieldf Ilk Gavome at

virą laišką nuo pasirašiusio “Lie
tuvos skaitytojas?’, su šitais klau
simais : o

1. Ar galima 5 perskaitytą laik
raštį siųsti Lietuvon h

2. Už kiek krasos ženklelį dėti, 
už ic. ar už 2Q?

3. Ar eina, adfesą brukuojamąja 
mašinėle uždėjus? oį

Prisiuntęs prašo, -šituos klausi
mus per laikrašti atsakyti, kad ir 
kiti tą žinotų. d

Teisybė, kad išąšškinimas virš 
pastatytų klausimų, yra žmonėms 
reikalingas, bet dar yra reikalin
gesnių žinoti tas, kad rašant kam 
nors laišką, visuomet reikia 
sirašyti savo tikrą vardą ir
vardę. Ant laiškų be parašo nie
kas negali atsakymo -duoti, ne? 
nežinia kam duoti, ir paprastai 
visi laiškai be parašų būva meta
mi į gurbą. Musų žmonės to ne
supranta, ir negavę atsakymo, ra
šo antrą laišką ir bara už neatsa 
kymą ant pirmojo, kuomet antra* 
lieka teipgi numetamas į gurbą 
be atsakymo, nes nežinia kas bar: 
ir kam reikia ant to atsakyti.

Taigi svarbiausiu yra žinoti tas

pa- 
pra-

galima dėti rašytas 
tas jokio susirišimo 
neturi. Drukuota*

APGARSINIMAI
ŠIRDINGAI DfiKAVOJAME.
O dabar aš, Juozapas Gabalis, 

apreiškia, kad mano moteris jau 
yra pilnai sveika nuo Collins New 
York Medical Instituto vaistų ir 
<laugiau nereikalauju. Pakarnei 
dėkavojame už storonę ir sutaisy- 
mą gerų gyduolių, nes atgavo ge
rą pirmutinę sveikatą, pasiliko 
ant veido skaisti, podraug net 14 
svarų dabar daugiau sveria, todėl 
gerai suprantu, kad turbūt svei
ka ir už tai širdingai męs dėka
vojame už išgydymą nuo skaus
mingos mėnesinės, širdies ligos, 
kosulio, negalėjimo valgyti ir vė
mimo.

Su guodone, >
Juoz Gabalis su moterim, 

823 Judkins st.,
Seattle, Wash.

NUODAI VAISTUOSE.
Naujas įstatymas verčia išdir

bėjus nuosavų vaistų padėti ant 
kiekvienos bonkelės visas nuodin
gąsias sudėtines. Kiti sutaikymai 
galima pardavinėti tik su valdžios 
leidimu, tik kaip gėralai. Vaistas, 
neturįs kenkiančių sudėtinių ir 
kurį galima pardavinėti be leidi
mo, yra tai Trinerio Amerikoniš
kasis Eleksyras Karčiojo Vyno. 
Jame yra sunaudotos geriausios 
žinomos gydymo mokslui žolelės 
gydymui ligų gromulio]imo orga
nų. Męs velijame vartoti jį vi
siems kenčiantiems nuo nervų, ne- 
gromuliojimo, kraujo ligų, nemie
gos, nuovargio, silpnumo, ir visu 
kitų ligų skilvio ir žarnų. Gydyto
jo patarimus dykai aprašantiems 
savo ligą. Pardavinėjamas aplie
tose. Juozapas Trineris, 616-622

Ashland Avė., Ccicago, III.S.

Draugysčių reikalai.

Lake. Pradžlr 
Inženga ypata 
perstatymo pa 
Choras kėlėt;

Chicago. Lietuvių Muzikaližka 
Draugystė “Birutė” stato pirmu kar
tu ant scenos Chicagoje labai juo
kingą komediją “Abejotina Ypata”. 
nedėlioj, 8 Lapkričio (Nov.), 1908. 
School Hali, kampas 48tos ir Honore 
gatvių ant Town of 
’ygiai 7 vai. vakare. 
25c., 35c. ir 50c. Po 
dainuos Draugystės
gražiausių dainų a tada bus balius 
Užtikriname visai publikai, kad an1 
Mo vakaro labiau pasijuoksite negi 
per dešimt panašių vakarų. O jul 
kas ilgina gyvenimą, tai ir męs pail 
pysime tamlstos gyvenimą. — Mote 
rys, jeigu jūsų vyrai nerimauja I 
priežasties kotas “abejotinos ypatos 
Atsiveskite juos ant šio vakaro, < 
matysite — kaip ranka atims. Mer 
ginos — atveskite vaikinus; o jų 
vaikinai, Jau vien dėl savo kailio 
pats ateikite, nes čia jums geriausi 
’okclja. — Kas turi diržą. Ui tegv 
susijuosia, nes iš juoko galėtų ira. 
t ui r explioduoti, o męs už expiiozi

Pajieškau Juozapo Ališausko, pirm 
4 metų gyveno Londone, Anglijoje. Pa
eina iš Suvalkų gub.; turiu pas jj la- 
bę.1 svarbų reikalą. Jis pats ar kas 
kita* teiksis duoti žinią adresu: 

Fr. Vaitiekaitis,
76 Ruble St., Chicago, ui.

Pajieškau savo dėdės Vincento Ka- 
lakausko, Suvalkų gub.. ’Vilięavlšklo 
pav.? Paažerių gm.. Jurgeliu kaimo. 
Jis pats ar kas kita* teiksis duoti ži
nią adresu:

Antanas Juškevič.
Whately, Mass.

Pajieškau savo švogerlo Jurgio VI- 
liuno, pirm 7 metų gyveno ant Canal 
St.. Chicago, 1111.; jis paeina iš Kauno 
gub., Raseinių pav., Naumiesčio pa
rap., Žalpių sod.; turiu j jj labai svar
bų reikalą. Ji* pat* ar kas kitas, teik
si* duoti žinią adresu:

Kristupas Jenkieris, 
Box 27, Red Lodge, Mont

Pajieškau savo brolio Vaitiekau* 
Barono. Kauno gub., Panevėžio pav. 
Vabalninku parap., Upeliškių sod.. 9 
metai kaip Amerikoje, gyveno Balti- 
morėje Md. Jis pats ar kas kitas 
teiksis duoti žinią adresu: 

Juzė Baranavyčlutė, 
Limerick 8L, Gardner. Mas*.20

Ant Pardavimo

ATYDAI SKAITYTOJŲ. 
, Jau baigiamas spausdinti ”Lie- 
tuvos” Kalendorius metams. 
Kalendorius .daug didesnis, .negu 
^908 m., o jame telpa daugybė nau
dingų šinių, statistikų, moksliikų 
straipsnių ir įaip skaitymų. /} 
straipsnių paminėsime tik keletą -. 
Patarimai gyvenimo; Pasekmės gir~ 
tuoklystės; Darbas ir Kapitalas; 
Suv. l’alst. Turtas; K risis, iš apy
sakėlių: Persenas; Kodėl P (Emile 
tolo); Sapnas Koperniko; Kaip 
žmonės liekasi diezais; Karalius ir 
jo batų išlyto jas ir daug kitų skai
tymų. Iš eilių telpa: Ruduo (M. 
Lietuvaitės) Kodėl negiedi (M. 
Lietuvaitės) Daili naktis (verti* 
mos iš Goethės) ir keletas kitų. 
Šitas Kalendorius būtinai reikalin
gas kiekvienai ypatai, ris tie k kokio 
užsiėmimo. Kaina .Kalendoriaus

PS. Per kupetai malonės praneš
ti, kiek keta jų išparduoti, kad ži
notume kelioliką tūkstančių atspau-
sti.

Lietuvos” Išleistuvė.

POPIEROS LAIŠKAMS.
Naujausio ir gražiausio darbo 25c. 

tuzinui, agentams ir štornlnkams nm 
leidžiama pigiau.

Naujos Kantičkos apie 180 pu*. 
lapių, kuriose telpa suvirtum 60 
įvairių revoliucljonieriškų, darbinin
kiškų Ir kitokių dainų, kalną 30c. 
Adresas:

P. Milašauskas, *
— 2nd St, So Boston, Mas*.25

GERA PROGA BU NEDIDELIAIS 
PINIGAIS.

Parsiduoda pigiai sankrova vyriškų 
ir moteriškų drapanų bei mastinių 
prekių; pirklybė varoma su lietu vai* 
ir kitais diktame miestelyje, arti Chi
cago*. turinčiame 35000 gyventojų, 
lietuvišką bažnyčią, gerus fabriku* ir 

. CL Sankrova du metai kaip gyvuoja 
ir daro gerą pelną. Parsiduoda su na
mu ir lotu. Namas ir lotas kainoja 
32.400, sankrova >3.000. Viską* *yki« 
>5.400. Kas nori gali pirkti tik pat| 
uamą su lotu už >2400 ir įrengti savo 
sankrovą, kokia patinka. Namas yra 
arti lietuvių bažnyčios. Arčiau* atsi- 
žinoti galima “Lietuvos” redakcijoje.

pasakos: 
akmenys. 
Dienynas 
Vaiduty*,

Naujos Knygos gaunamas 
•‘Lietuvos“ Redakcijoje.
Alium* ir kito* pasakos, Guy ds 

Msupassant o, vertė J. Lauki*, ši
toj knygelėje telpa šios 
Alium*. Netikri brangiejie 
Baimė, Du maži kareiviai, 
padūkėlio. Mėnesienoje,
Užšalusio J padangėj, Ats^irtimaa, 
Vienatvė, Tėvą* ir sūnūs ir Rožo, 
viso 12 labai, gerų pasakų. Guy de 
Maupassant yra vienas iš geriausių 
raštininkų pasakų rašyme iš žmonių 
gyver'.mo, pusi. 136. Kaina .... 35c.

Airija. Lapai iš istorijos Airijos 
Parašė A. Janulaitis. Pusi 53. Kai
na .....................................................  15c.

Parsiduoda sankrova valgomų daik
tų prieinama kaina; vaizba gerai iš
dirbta lietuvių apgyventoje vietoje. __  _ ___ _ _______
Parduodama dėlto, kad savininkas dvi angliškai susikalbėti kasdieniniuose 
sankrovi turi, kurių abiejų negali ap- reikaluose, 
rėpti. Artesnėms žinioms reikia kreip
tis adresu: 3324 So. Halsted St., Chi
cago, ui.

Angįiikos Kalbos Vadovėlis. Tiems, 
kurie nori trumpu laiku pramokti

Sutaisė J. Laukis. Se
niai pageidaujama tokia knygelė, da
bar yra jau gaunama, ir kiekvienas 
turi progą pasinaudoti, ypatingai kas 
nemoka anglišką kalbą, lai dabar 
bus tam aukso obuolys. Fhislapių 90. 
Kaina .............................................. 25©.

Reikalavimai
Reikalaujama 200 darbininkų j 

chigano ir Wiscon*ino girias prie 
tų plovyklų. Gero* algos, vienvallnis 
darbas per žiemą; pigi kelionė iš Chi
cago*. Teipogi reikalaujama ir mo
terų prie visokių darbų Chicago* 
mieste. Nerašyk, bet ateik pat* tuo
jaus.

J. Lucas, Lietuviškas Agentas, 
239 Mllvraukee Avė.,

Mi- 
ler-

Chicago, UI.

prie apkarpy-
Turi būti iš-

Reikalauja merginų 
mo galvijų vuodegų. 
silavinusio*. Atsišaukti reikia | plau
kų dirbtuvę Morris & Company, Union 
Stock Yards (sujungtiejie laidarai).

Esu išsilavinęs muzikantas ant vi
sų pučiamų instrumentų ir j ieškau 
beno mokinti. Antanas Račkauskas, 
242 H Broadvray, So. Boston, Mass.

J. Poviliūnas, A. 
A_ Bitinas, J. Blti-

AUKOS “AUŠROS” DRAUGYSTEI.
Iš Raymond, Wa*h. Paaukojo šio* 

ypatos: 8. žibiką, A. šarka, K. Sere- 
džis, —po >1.00.;
Viras, —po 75c.;
nas, Marė Bitinė, A. Skrebenąs, VI. 
Kiela, D. Panraza*. Ig. Bitinas, A. 
Mince, —po 50c.; Ona Vosyllenė, A. 
Vosylius, Br. Matuzavičlu*. Mot. 8e- 
redzis, P. Navalinskis, M. Bitinas, — 
po 25c. Viso labo >10.00.

mo
li.00

M0KINKIME8 PATYS.
Gramatika angliško* kalbos 

’rintis be mokintojo (apdaryta)
Vaiky Draugas arba kaip mokintis

kaityti ir rašyti be mokintojo 15c.
Naujas Buda* mokintis rašyti be 

nokintojo 10c.
Aritmetika mokintis rokundų be 

nokintojo (apdaryta) 35c.
Pinigus siųskite per Money Order 

iuo adresu:
P. Mlkolalnia, 

-Boa 62. N«w York City.

Anatemos knygelė. Telpa čia: Po 
p i ei iJos prakeikimas; Pravoslavijo* 
prakeikimas; Popiežijos prisakymai 
Apie Kelpą ir jos gyventojus, eilėmis 
rašyta, ir Atsišaukimas | žmogų — 
Eilės Pusi. 20. Kaina ;................ 10c.

Antra* Krikštas, šių laikų apysa
ka. Parašė Br. Vargšas. Puslapių 
83. Kaina ...................................... 25o

Apsakymėliai. Telpa čia šios apy
sakos: 1.) Raštininkas. 2.) Tėvo slau
gytojas, 3.) Kaimo našlaičiai, 4.) Kai
mo tiesa, 5.) Paskutinė Judos nak
tis ir 4.) Pat* kaltas. Yra gražios ir 
pamokinančios iš gyvenimo apysa
kos verta kiekvienam perskaityti. 
Pusi. 85. Kaina .............................. 15o.

Ar bu* geriau*, kad socijalistal 
gaus viršų? Parašė D. Dumbrė. Ant
rasis išleidimas, pertaisytas ir žymiai 
padidintas. Jei nori žinoti, perskai
tyk šitą knygelę. Pusi. 83. .... 10c.

Apie Rūkymų. Keli žodžiai norin
tiems suprasti teisybę. Parašė P. B. 
Pusi. 23. Kaina .............................. 10e

Amalunga arba Tyro Duktė. Apy- 
saka iš gyvenimo Indijonų, Amerikoje* 
Pusi. 72. Kaina.............................. 25c

Ar geras katalikas gali būti socija- 
llstu? Knygelė aiškins kaip Lietuvos 
kunigai uiaipuldlnėja ant *oc. bažny
čiose per pamokslu*, laikraščius ir tt 
Pusi 15. Kaina.................................. So.

Aritmetikos uždą viny na*. Vadovą- 
Ii* aritmetikos pratiltai; antroji da
lis.

Šita knygutS — antroji Ir paskuti* 
n< dali* uidavinyno, paskirto arit
metikos kursui; čionai, kaip papra
stai yra daroma, surinkta uždavinlą 
su skaičiais visokio didumo.
Syta Pr. Mašioto. Pusi. 68.

Para-
Kai

Astronomija, parašė pagal K. 
Flamarijoną ir Lockyerą, A. Ag» 
ra*. Telpa: Dangaus apžvalga 
žvaigždynai, žvaigždžių kelionė p« 
visatą. Saulė, Planetos, Komėtos 
krintančio* žvaigždės, žėmės padėjl



mas pasaulėje. Mėnulis, Pasaulės 
(statymai. Su daugeliu paveikslė
lių. Puri. 62. Kaina .............. 40a

- Attelea Princeps. Vertimai Pr. Siū
lelio, telpa čia šios apytakos: 1) 
Attelea Princeps, 2) Kas pergalės, 3) 
Piemenukas, 4 Kraujas, 4) Du pa
veikslėliai Iš baudžiavos, 5) šuns li
kimas, ir 6) Skrandos Istorija. Puri. 
69, Kaina ....................................... 20c.

telpa čia 7 trumpos pasakos. Puri. 
21, Kaina ........................................ 5a

Jonukas Muzikantas. Parašyta Hen
riko Sinkievič'lo, vertė Adl. V. Ir 
Juros švyturio sargas, vertė J. Mar
kevičius. Pusi. 39. Kaina......... 10c.

Karė.. Ar ji žmonijai reikalinga? 
Parašė Kemėža. ši knygelė aprašo 
klek nuostolio iš karės žmonėms ir 
kas | ją žmoniją stumia. Puslapių 
47. Kaina .................................... 15c.

Lietuvių tauta senovėje Ir šiądien. 
Parašė J. šliupas M. D. Antras to
mas. šitas 2-ras tomas apglėbia 
Lietuvių tautos veikalus nuo lllll-jo 
Iki pabaigai XVI šimtmečio. Pusi. 
563. Kaina ................................ 81.50

Lietuva Tėvynė mano, eilėmis para
šė K. Stiklelis. Telpa 14 naujausių 
šios gadynės dainelių. Puslapių 16. 
Kaina....................... '...................... 5c

Auka, apysaka parašyta M. Lastau
skienės, Iš žmonių gyvenimo; naudin
ga perskaityti kiekvienam. Pusi. 72. 
Kaina ............................................ 20a

Boleslovas arba tolesnis Genovaitės 
gyvenimas. Morališkas pasakojimas 
žmonėms. Pusi. 86. Kaina..........20a

Budas Senovės Lietuvių Kalnėnų Ir 
Žemaičių. Parašė Simanas Daukantas 
Vilniaus Universiteto Phllozophljos 
Magistras. Antras spaudimas. Kas no
ri susipažinti su protėvių budu, kultū
ra, kaip Ir kokiose aplinkybėse gyve
no, kokias drapanas dėvėjo, kokius pi
nigus vartojo ir tt tam verta perskai
tyti šita knyga, o apie tai viską dasi- 
žinoe. Didelio formato knyga, pusi. 
117. Kaina...........................................65a

Cholera Ir Kova su ja. Vertė D ras 
A. V. Pusi. 16. Kaina....................... 5a

čenstachavos Apgynimas. Apysaka 
iš laikų švedų karės iš Henriko 
Sinklevičlaus apysakos “Tvanas” 
perdirbo S. J. Vertė Adolfas Vėgė
lė, Pusi. 139. Kaina .................. 30c.

Koks privalo būti valkų auginimas 
Ir auklėjimas? Raukius raštų, pa 
rašytų Dr. šliupo. Kožnam žingeidi 
ir naudinga knygelė, ypatingai Tė
vams auginantiems valkus, susipa
žinti su šia knygele. Puri. 91. Kai
na ..............................  25c.

Kaip žmonės su ponais kovojo? 
Sodiečių sukilimai Išpanljoj XV, am
žiuje, Anglijoj XVI amžiuje. Parašė
A. J-tls. Pusi. 84. Kaina..........10c.

Katechetiškl pamokinimai iš de
šimties Dievo ir penkių bažnyčios 
prisakymų. Paraše kun. J. Rymeikis. 
Knyga II Fusl. 191, Kaina .... 81.00

Kiškeliai. Apysaka vaikams. Pa
gal Kukliną, parašė * A. Agaras. 
Gražiai aprašo apie kiškius (zuikius), 
su daugeliu paveikslėlių, kaip kiš
kiai gyvena Ir kaip su Jais valkai 
maloni džiaugtis. Pusi. 32 .... 10c

Klebono Karčiams. Atsitikimas iš 
nesenos Šiaulių praeities. Parašė
B. Ramonas. Pusi. 16. Kaina..5c.

Kišeninis Rualškal-Lletuvllkas žody
nas. Parašė Ad. Vėgėlė. Pusi. 185 Kal- 
d» ..................   40c.

Lltvomanal. Drama keturiuose veik
smuose. Paralė Dvi Moterį, 
spausdinta iš “Varpo”. Pusi. 
Kaina ............................................

At- 
58. 

20c.

Ligonių Draugas, Homeopatiškasis. 
pagal Dr. med. G. Pulmano. Vertė Iš 
latviško 8. Ž. Pusi. 21. Kaina ....10a

Lltwlnl w Lltwlo. Otton Zawlssa. 
Laida treCla žymiai padidinta. Pust 
53. Kaina.......................................... 25c.

Liūdna Pasaka. Parašė J. B-nas. 
Tu manąs nelaimėje neapleldi, nu
liūdus) pallnksksmlnl, nuvargusiam 
ranką paduodi.... Dėkingas už atsi
dėjimą Ir šlrd| gerą, aš Tau nors 
apsakymėlius rašysiu. Skaityk I.... 
Jeigu patiks Tau Ir gyvas 
Ir daugiau papasakosiu.... 
deda raštininkas. kurs Iš 
laiko atsiskyrė iš šios 
Pusi. 81. Kaina ...............

bustu, — 
Telp pra
bado be 
pasaulės 
.... 10c.

Pllenlečial. Istoriška tragedija pen
kiuose aktudfce. Parašė V, Nagornos- 
kis. Puri. is8. Kama..................... 35c.

Prabočių šešti la|* Dramatiška Al- 
dlja trijose dalyse,,'.parašė Vilhelmas 
Storasta, Tilžėje. Visa Aldija suside
da Iš Angos Ir trijų veikalo dalių: 
Iš tragedijos:k Vėtra, iš dramos, Ne- 
san-žmonės, ir iš mysterijos: šventa 
Ugnis. Veikalas parašytas lošti dali
mis, arba visas. Puslapių 182. 
na.............................. . ..............

Kai- 
•1.40

Prie H Istorijos musų rašybos. Pa
rašė Dr. J. Basanavičius. Pusapių 17. 
Kaina ........................ ......................

Papasakojimai Iš Prancūzų revollu- 
cljoa “Ateities“ Išleidimas Nr. 8, 
Puri. 73. Kaina ............................. tgc’

Parmasonas arba Dievo Rūstybės 
Baisumas, Parašė šventmlkls H lei
dimas. Labai akyva ir kožnam nau 
dingą perskaityti šita knygelė. Pusi 
40, Kaina ........................................

Pasninkai Lietuvoje. Aprašymėllal 
apie lietuvių žmonių pasninkus, yra 
ištraukos kelių rašytų straipsnių 
Lietuvos laikraščiuose, Ir pagal tuos 
sutaisė K. Stkis. Pusi. 18. Kaina 5a

•v. Pranciškaus IŠ Assyžlaua gyve
nimas pagal kun. A. Beltraml’o. Su
taisė J. Baltrušaitis, Pusi. 41 Kai-

........ .7.......................... 15a

Trumputė Lietuvos Istorija. Antras 
pataisytas Išleidimas. Knygelė gera 
pradinėms lietuvių mokykloms Pusi. 
79, Kaina ..........................  20c.

Tr|s Mylimos. Komedija trijuose 
aktuose. Parašė žemaitė. Pusi. 44 
Kaina ............................................ 25a

Tautiškos Politikos knygynėlla 
Ttlpa čia Rusijos policijos viešpata
vimas, persekiojimas ypatos laisvės, 
draugijų susirinkimų, laisvės žo
džio Ir sąžinės, ir kame Išganymas? 
Pusi. 47, Kaina.....................  10c.

Telsmaa Parašė V. Reymont, iš 
lenkų kalbos vertė Adl V. Apysaka 
Iš sodžiaus žmonių gyvenimo. Pusi. 
22 Kaina ........................................ 10a

Teismas
Leontjev'o.
Alfa. Pusi.

Ir Jo nepriklausomybė, A.
Iš rusų kalbos vertė 

82, Kaina .................. 10a

Tikri Ir 
riėlial iš 
kankintojų. 
Laisvamanių.

netikri šventiejlo. Paveik-
gyvenimo kanktntlnlų Ir

Išleista Suslv. Lietuvių
Pusi. 61, Kaina 15a

Montreal, Canada.
K. Blelek, 1135 St. Ekatherlne

And.
New Haven, Conn. 

Ješinskas, / 217 Ferry

Phlladelphla, Pa.
M. A. Ignotas, 1028 80. 2-nd

Jchn

Street

Street

Street

Portlsnd, Orsg. 
Browman, Browman News

Scrsnton, Pa.
M. Valentanavičia, 1831 N.

Inter
•eattle, Wash.

Nevrs Agency.

Co.

Maln 8t

Worcester, Masą 
PaJtanavičia, 15 Milbury Street

Wauksgan, Iii.
M. Rakauskas, 1015 — 8-th StreeL

“LIETUVOS" AGENTAI.
Pas šiuos agentus gailius užsisa

kyti "Lietuvą” metams Ir užsimokėti.

8.

Puikus medinis namas, 2 gyveni* 
mai; ant Lowe Avė., arti 36 gaL 
Randa 8264 ( metus. Kaina tik* 
tai .................................  81.708

Puikus 2 lubų mūrinis namas, 4 
gyvenimai; ant Union Avė., 
gat Randa 8444 ) metus, 
tiktai ................................ .

Mūrinis namas ant 37 gat 
•240 ( metus. Kaina...............

arti 36
Kaina

. 83.500

Randa
•2.000

Gražus 2 lubų mūrinis namas, 4 gy
venimams. akmeninis ponamis, pašto* 
gė džiovinimui skalbinių. Geras tvar« 
tas arkliui laikyti. Ant 35 PI., arti 
Auburn Avė. Randa 8450 ( metus. 
Kaina ....................................... 84.100

Puikus mūrinis namas, 2 lubų, auk* 
štas ponamis, <su gerai (taisyta skal
bykla, 4 šeimynos gyvena, 19 ruimų. 
3 vanos ir kiti naujausi (taisymai. 
Gera pastogė. Randa neša >612 (i 
metus. Tramvajai eina pro pačias dul 
ris. Arti 33 gat......................... |5.10(j

Clecorius Domlcljonas, ir kasėjai 
Katakumbose. Istoriškas apsakymas 
iš laikų krikščionių persekiojimo. Pa
gal lenkų vertimą, parašė P. B. Pus
lapių 217 Kaina 50c. Apdaryta 65c

Daktaro kabinete, Komedija viena
me akte. Pagal lenkišką sutA«»* ZL 
M-s. Pusi. 39, Kalne .....................  15c.

Dėl Tėvynės. Parašė Šatrijos Raga
na. Vaizdelis paimtas iš Lietuvos 
žmonių gyvenimo. Puslapių 35. Kai-, 
na ............1............................ 20a

Dangus. Pagal K. Flammarion. Pa
rašė P. Brandukas, (Su paveikslė
liais). Knyga parodo kokios yra pla
netos, kaip jos eina ir kokią Įtekmę 
turi viena ( kitą. Pusi. 193. Kaina 60c 
Apdaryta ........................................ 75c

Diedai ir Gražina. Parašė Adomas 
Mickevičius, lietuviškai sutaisė Jr. Jo
nas. Dalis II. Diedai yra vienas iš di
desniųjų Ad. Mickevičiaus veikalų. 
II dalis, kurią surašė lietuviškai Jr. 
Jonas, ta tik dalis mums tetinka. 
Yra tai romantiškas aprašymas lieka
nų mųsų senoviško tikėjimo. Gražina 
—poėma iš laikų karių su kryžiokais, 
viskas eilėmis sutaisyta. Pusi. 61, kai

no. ............. 25c.

Dievo žvaigždė. Istoriška apysaka 
iš Kristaus laikų pagal Wallace'o 
veikalą "Ben-Hur", iš lenkų kalbos 
vertė Karolis Vairas. PusL 210. 
Kaina ............................................ 40a

i Difteritas, Parašė D-ras A. V. Difte
ritas tai yra labai sena liga, pirmiau
sia pasirodo gerklėje pas vaikus. Pusi. 
7. Kaina. ........................... ........ 5a

Edgaras arba nuo ateizmo prie 
pilnos teisybės. Pagal R Hammers- 
teiną parašė Kun. Dr. Yuodyšius.

Visas raštas perstatytas formoje 
ginčų arba disputų terp protesto- 
niškos ir katalikiškos šalies, kaipo 
jos viena kitai yra priešingos ir tt 
Pusi. 214, Kaina .............  75a

Gabija. Rinktinė knyga. Paaukota 
Lietuvos dainiaus vyskupo Antano Ba- 
ranaucko atminimui. Knygą sutaisė 
Juozapas Garbačauskis. Pusi. 77 Kai
na ............................ 81*35

Gerai atlikta išpažintis. Iš italų 
kalbos vertė J. Baltrušaitis, Puri. 55, 
Kaina ........................................... 15c.

Kur lietuvių senovėje gyventa? 
Patrtjotiškas vistariškai-arkeoiogiškas 
ištyrinlnėjimas. Parašė N. N. prof. 
nesančio Universiteto. Knygutė para
šyta satyriškoj formoj apie patrio
tus, genijus ir tt Puslapių 31. Kai
na ......................   15c

Kaip kunigas virto sccijaldemokra* 
tu. Parašė Gėrė. Telpgi prie tos pa
čios yra: Revoliucija ir Kunigai, para
šė Aermukšnė. Puslapiu 31. Kaina 10c.

Koka mums reikalingas “Valakas” 
Vertė M. Puri. 15, Kaina..............5a

Katorgon! Atsitikimas iš Murav
jovo laikų, Vilniuje. Parašė P. B. 
Puri. 18. Kaina............................  10c

Kaip Atsirado Jungtinės Amerikos 
Valstybėm Išguldė P. B. Puslapių 35. 
Kaina ................................................ 10c

Komunistų Manifestas. Prakalbos 
K. Markso Ir F. Engelso prie vokiško 
spaudimo 1872 m. ir tt Kas nori su
sipažinti su socijalistų tėvų Markso 
ir Engelso teorija link Soc. partijos, 
lai perskaito šitą knygelę. Pusi. 52, 
Kaina .............................................. 20a

Kantiškos, apie peklos kančias. Su
rašė LIepukas. Telpa 20 giesmių, pa
rašyta juokingai, telp kaip “Davatkų 
gadžinkos”. Pusi. 40. Kaina .. 15c

Kraujo sėja. Apysaka iš laikų ka
rės Maskolijos su Japonija. Parašė 
Waclaw žmudtki, Lietuviškai išvertė 
V. Stavaras. Dviejuose tomouse.

Apysakoje r prašyti mūšiai ant že
mės ir ant "erių, aprašyti telp aiškiai, 
kad, rodos savo akimis viską matai 
beskaitydamas. “Kraujo Sėja” yra 
viena iš nedaugelių knygų, kurios yra 
Ir naudingos ir smagios perskaittytl, 
dėl to ją teikiame kiekvienam per
skaityti.
Pirmas tomas Pusi. 289. Kaina 81*00. 
Antras tomas pusi. 246. Kaina 81*00

Labdarybė plrmlaus ir dabar. Para
šė P. Lafargua, Vertė M. N-as. Telpa 
čia: Į Senovės p onų labdarybė,
II Vyskupų Ir vienuolių labdarybė, ir
III Buržuazų labdarybė. Pusi. 36,
Kaina .............................................. 10a

Labai Gražios Dainos. Surinko K. 
Stiklelis, čia pa tilpę 32 dainos nuo 
žmonių užrašytos Liepalotų kaime, 
Naumiesčio parapijoj, Suvalkų gub. 
Puri. 39. Kaina............................. 15c

Moteris Ir Jos vieta žmonjjoje. Pa
rašė J. Laukis, šita knygelė yra la
bai akyva perskaityti moterims ir 
vyrams. Anot autoriaus: “Teisybė 
yra tokia prasta, kad męs tankiai ne- 
metome jos tik dėl jos prastumo“. 
Kalbėtojai daug atras sau medžiagos 
joje. Pusi.

Pragaro Atgijimas. Parašė L. Tol
sta!, vertė Z. A. Knygutė žingeidi 
kiekvienam perskaityti. Pusi. 22 
Kaina...............................................  10c

Tiesų lygybė, A. Leontjev'o, vertė 
PL Vc'.kalėlls aiškina žmonijos Tiesų 
lygybę, kurių linkui eina žmonija 
šaukdama “laisvės Ir lygybės”. Pusi. 
19, Kaina . ...............    5a

Brooklyn, N. Y< 
Lesniauskas, 
Rinkevičia.

347 Rodney
73 Grand

Street
Street

47. Kaina 15a

Ir Jos uždavlnlnya Pa- 
A prašo apie mokyklas

Balti mors. M d.
Gawlis, 1834 N. CasUe Street

Plėšikų Lindynė arba Nunešta 
Duktė. Išguldė 8. P. T. Apysaka iš 
gyvenimo žmonių Lietuvoje. Pusla
pių 38. Kaina ...................................20c

Tėvynainių Giesmės. Parašė Vytu
rys Pusi. 24. Kaina.................  10c

Clsveland, Ohio. 
Pov. Aukis, 6524 Forman Avė. S. E.

Geležinkelis. Pagal svetimus raši
nius, parašė K. Stiklelis. Aprašo 
apie geležinkelio ypatybes, kaip juo- 
mi žmonės naudojasi, kaip seniai at
sirado ir kokiu budu kas pradėjo nau
dotis išrastu geležinkeliu. Puslapių 
21. Kaina . ......................................... 10c

Laikrodininko
Erkman-šatnaną, 
veikslas Iš Napoleono I paskutiniųjų 
kariavimų. Pusi. 44. Kaina.... 15a

atminimai. Pasak 
sutaisė S. M. Ps-

Gulivero Kelionės j nežinomas šalis. 
Išguldė ( lietuvišką kalbą P. žemutis. 
Knyga aprašo apie Liliputus — ma
žiukus žmones ir jų ypatybes, žin
geidus ir juokingas aprašymas. Pusi. 

50c98. Kaina

Laisva Valandėlė, Broliams dova
nėlė (Eilės). Parašyta K. Stiklelio. 
Telpa šios eilės: Dainius. — Pieva.
— Upelis. — Giria. — Vėjas. — Ra
sa. — žaibas. — Audra. — Perkūnas.
— žemė. — Saulelė. — žmogus. —
Reginys Lietuvoje ant gražaus aug- 
što Šešupės kranto. Pusi. 32. Kai
na ............................    10a

K. 
ap

Mokykla 
rašė Alfa. 
Prancūzijos, Vokietijos ir kitų vieš
patysčių, potam kokia mokykla mums 
reikalinga, ko męs turime tiesą nuo 
mokyklos tikėtis, ir koks, apskritai 
Imant, mokyklos uždavinys. Puslapių 
69. Kaina .................................... 25a

Polacy I Lltwlnl. Od R. 1228 do 
1420, Kritiškasis atsižvelgimas sulyg 
lenkiškų istorikų. Parašė Gab. Lands
bergis. Pusi. 75. Kaina........... .. 30c.

Tuks*antls Nakčlų Ir Viena. Arabiš
kos pasakos. I dalis. Pusi. 96, kaina 35c.

Jonas Janušas, 
Charles Laban, 
Juozas Volmerls,

Chicago, IIL 
51 W. 15th Pi. 

10802 Michlgan Avė. 
168 W. 18th 8L

Malūnas. Apysaka; 12 rusų kal
bos vertė Pranas 8-lis. Puslapių 23. 
Kaina 10a

Ir Lietuvos socljaldomokro- 
Musų artimiausias tikslas ir 
II, Lietuvos socijaldemokra-

tai. L
kelias.
tai ir kultūra. III, Lietuvos socljal- 
demokratai ir tauta. Parašė Juras. 
Pust 16. Kaina ......................... 5c.

Monlnlnkas arba Msglkas. Pa
gal Panovą. parašė A. Aitvaras. Tel
pa visokį magiški pavelkšlėlial ir 
kaip padaryti visokias štnkas. Pus
lapių 32. Kaina ......................... 15c.

Marija musų Viltis arba švenč. 
Marijos stebuklai. Iš šv. Alfonso ds’ 
Ligori raštų surankiojo J. Baltrušaitis. 
Pusi. 63. Kaina ............................. 15a

Nutruko. Vieno veiksmo komedija. 
Parašė Smalstys-Smolskis. 
Vaidintojų 
Pusi. 20.

Kamajų 
Būreliui paskiria Autorius. 
Kaina ..................  10a

Pustslnlnko. Pertaisytas iš-Namelis
leidimas II. Graži morališka apysaka.
Pusi. 170, kaina 50c., apdaryta 75c.

Nuolatinė kari u m nė ir milicija.
Pusi. 17, Kaina ................................. 5c.

Nieko be Priežasties. Komedija vie
name akte. Lietuviškon kalbon ver
tė Mag. Paralkietis. Puslapių 34. 
Kaina ................................................ 15c

Naujas Lietuvių Lemontorius, arba 
Skaitymo Ir Rašymo. Pradžiamokslis 
Lietuvių Parapijų Mokykloms. Sutai
sė S. P. Tananeviče. Su daugeliu pa
veikslėlių, gražių apskaitymų, rašy
toms Ir spaudintoms aiškiomis, stam
biomis raidėmis. Su gražiu, drutu au
dimo -apdaru. Pusi. 76. Kaina 25c

Naula skaitymui knyga. Lietuviš
koms Mokslalnėms Amerikoje, dalis 
III (su paveikslais). Pusi. 139, su ap
daru. Kaina.................................... 65c

Oras, Vanduo, šviesa ir šiluma. 
Lekcijos Prof. Blochman’o. Sutaisė 
šernas. Visiems suprantamai apra
šyta ypatybės chemiško ir fiziško 
proceso, aiškesniam parodymui yra 
daugelis tam tikrų paveikslėlių Puri. 
138. Kaina.................................  40c.

Pasakos, Prltyrlmsl Ir Veselijos su 
dainomis. Suderinimais parašyta 
kun. K. Aleknos. Yra tai nekurtos 
pasakos, nuotikial, žaislai, giesmės, 
veselijos, najlvlškal išpasakotos, 
kas eilėmis sutaisyta. Pasl. 
Kaina ...........................................

142.
85c.

Revoliucijos Dainos. Surankiotos 
iš visur ir atspaustos knygelėje, 30 
puslapių; telpa 24 dainos naujos ga
dynės, visiems iki šiol pageidauja
mos, dabar galima pas mus gau
ti .................................................. < 15c

Revoliucijos žmonės, parašė A. 
Niemojevrskl, vertė K. Puida. Tel
pa Čia devynlps gražios apysakaitės 
iš gyvenimo lenkų, ypatingai iš at
sitikimų Variavo jo talkuose rusų ka
rės su japonais is (vykusios po jai 
pairtuvės rusų viešpatystėje. Kny 
gėlė (domi kiekvienam. Puslapių 76. 
Kaina ......................... 20c.

Ratelių spėjimai. Tra linksmiausia 
žaislas (žabova) šeimytiškuoce susi
rinkimuose. Parašė D. Spėjlkaa 
Puslapių 16. Kaina ..............   10a

Raistas —• The Jungto. Parašė 
Upton Sinclair. Lietuvių kalbon ver
sta iŠ angliškos. Išleido Jonas Nau
jokas. Apysaka paimta Iš lietuvių 
gyvenimo, pasiremiant tikrais faktais 
iš Chlcagos skerdyklų; naudinga Ir 
(domi knyga perskaityti kiekvienam. 
Puslapių 355. Kaina .............. 81-00

Rankų šašeliai Ir Parinktieji* žale 
lai. Surinko A. Agaras. Praleidimui 
vakarais liuoeo laiko; šitoje knyge
lėje telpa paveikslėliai, kokius su 
rankų šašeliu galima parodyti ir tam 
tinkami apskaitymai. Puslapių 32. 
Kaina ............................................ 10c.

Rugitasal Pienas, Įrankis liaudies 
sveikatos užlaikymui, vertė D-ras A. 
V. Autorius nurodo kaip plačiai yra 
vartojamas rugitasal pienas kaipo vai 
stas nuo (vairių ligų. Pusi. 22, Kai
na ..................................................... 5c.

Scenlškiejlo vaizdeliai. Parašė 
Vaišgantas. Telpa šitoj knygelėj 
sekanti veikalai: 1) Nepadėjus — 
nėr ko kasti, dviejų veiksmų kome
dija, 2) Negryna sanžlnė, Monolo
gas, 3) Paskutln) Kartą, Monologas, 
4) Tiktai niekam nesakyki Scena 
iš 3 ypatų, 5) Namai pragarai, sce
niškas vaizdelis, 6) Lietuvių pavasa
ris — Eilės. Pusi. 98 Kaina .. 35c.

šiaurės Karžygiai, keturių veiksmų 
tragedija H. Ibsen'o. Iš rusų, lenkų 
ir vokiečių vertimų vertė K. Puida. 
Veikimas atsibūva Norvegijos šiaurė
je, Karaliaus Enriko Kruvinojo Kir
vio laikuose. Pusi. 77 Kaina .. 25a

Sparnai, Drama IlI-juose aktuose. 
Parašė V. šiaulėniškis; yra geras 
su naujomis idėjomis perstatymas. 
Pusi. 44 Kaina ............................  30c.

Vaikai. Parašė Oktavas Mlrbo, ver
tė J. V: Telpa čia šios apysakos: 
1) Vaikai, 2) Virvelė, 8) Klodas Ge, 
Akyvos Ir vertos perskaitymo kiek
vienam. PusL 48. Kaina ...........15a

Vėjinis Malūnas. Pagal lenkišką 
parašė P. B. Apysaka kaip žydas nu
sipirko vėjini malūną gešeftui, bet 
vėtrai užėjus, malūną sulaužė, ne
mokant su malunu apsieiti ir tt Puri. 
64. Kaina ....................   25c

Vargdieniai. Parašė Aleksandra Fro
mas. Apysaka U tikrų atsitikimų penk
tos Ir šeštos dešimties XIX-tojo šimt
mečio. Naudinga kožnam perskaityti. 
Pusi. 187, kaina................................ 50c.

Vikrus Vaikinta. Apysaka 1* nor
vegą gyvenimo, sekant Bjersoną. 
Apysaka užimant! kiekvieną, su gra
žiais privedimais. Pusi. 80 Kaina 10a

Vincas Stonis. Apysaka Iš žmonių 
gyvenimo, 
noe. Pusi.

Parašyta Šatrijos Raga-
143, Kaina .................  35a

Volunge 
galio, yra _
nlškų, meiliškų, muzikai, sakmėms, ir 
čekliamacljoms. Pusi. 170, Kai

Ir vieversėlis. Eilės Maž
daug (vairių eil! Tėvy-

Užkapotas žvlrblya Apysaka V. J.
Nemirovič — Dančenko. PusL 
Kaina ...........................................

24. 
10a

žle-• žibutė r.rba ptrmlejie pavasario 
dai, eilės Jovaro. Telpa 17 (vairių 
eilių parašytų vieno iš gabiausių 
rilių rašėjo Jovaro; laikraščiuose kri
tika šią knygelę augščiaus iškėlė, 
negu kokiaJF kitas eilės, Puri. 15, 
Kaina ................................................. 5a

žmonių Savivalda Naujoje Zelan
dijoje. N. čumakov’o. Įš rusų kalbos 
vertė A. tuvis. Pusi. 35, Kaina 10a

žmonių užtarytojai Broliai Grak- 
chal. Vertė iš tusų kalbos ftermukš- 
nė. Pusi. 32. Kaina....................... 10c

žodynas lietuviškai - angliškos kal
bos. Sutaisė Antanas Lalis. Pusi. 382, 
iki šiol turėjome tik su apdarais po 
82.00, dabar kas nori plgiaus nusi
pirkti, tai popieros viršais, kaina 81.00

žodynss Lenkiškai - Lietuviškai - Ru
siškas. Sutaisytas kun. Juozapo Am
braziejaus Laikraščio redaktoriaus 
"Šviesa". Puri. 552 Kaina .... 82.80

2e stoounkčw lltewsko-polsklch, Glo’ 
«y Lltwin6w. Audiatur et altera pars. 
Išleista nipesčia J. K. rybotame skalt- 
liuje egzempliorių. Sutaisė Girų Liu
das. Puri. 231. Kaina................... 81-50

Cambrldgsport, Mass
C. Kavolius, 19 Harrison Street

Juoz.
Kast

Rainis,
8t Louls, III.
452 CoIlinsvUle

New 
Čeponis,

Brltaln, Conn.
21 Pleaaant Street

Newark.
V. Ambrazevičla,

N. J.
178 Ferry Street

Plttsburg, Pa.
Jonas A. Ignotas, 46 80. 22-nd

So. Boston,
N. Gendrolius, 224

Masą
Athens

Juoz.

Street

Street

Scranton, Pa.
Petrikys, 1514 Ross

Shsnandoah, Pa.
And. Mačis,
T. Kryžanauskas, 12%

138 So. Maln StreeC 
Cherry Street.

Sprlngfleld,
Jur. Tachllauckas,

Turners Falla, 
K. P. Blmkonis. 

Watsrbury,
J. žemantauskas, 39

Ant
W o re este r, 

Bernotas, 12

III.
710 Enos Avė.

Masą

Conn.
W. Porter St

Harlem Street

WeriviHe, III. 
Juozas J. Šilkas.

sau 
tuo 
nes 
turi

nė tavo vaikai už tuos pinigus 
nuosavybės negaus. Pirk sau 
ir buk pats savininku. Kiek- 
lietuvys tegul nusiperka sau

Gvyenimo Gabalėliai. Parašė 
Stiklelis. Telpa čia 13 sekančių 
rašymų: 1, Prakalbos vietoje, 2. Sau
lutė teka, 3, Pavasario stebuklai, 4, 
Vasaros rytas, 5, Piemenėmis, 6, Sene
lis, 7, Jomarkas, 8, Antanukas, 9, 
Vienturtis, 10. Skaitymas, 11, Dienos. 
12 Iš dienų bėgio, 13, Laukas. Pusi. 
50. Kaina..............................  25c

Lietuva Ir Jos reikalai. Tautiškas 
Lietuvos Katekizmas. Kas męs esa
me? Ko mums reikia? Ką privalo
me daryti, kad visiems mums butų 
gerai, kaipo valkams vienos, bendros 
mųsų motinos - Tėvynės? Pusi. 20. 
Kaina .............   10c.

Dra-Piotro Caruso, Vieno veiksmo 
ma parašė R. Bracco, vertė K. Pbida 
Veikimo vieta — Neapolis, šių laikų 
atsitikimas. Pusi. 32 Kaina .... 10c.

Svarbi priežastis, vieno veiksmo 
komedija. Parašė P. Bayard su kal- 
kuriomls permainomis Iš lenkų 
bos vertė K. žegota. Pusi. 62 
na ............................ ............ ..

Užsiprašydami virš minėtų knyge- 
), adresuokite:

kai
Kai-
15c.

A. OLSZEWSKI, 
3252 S. Kalstai St., Chicago, III.

jam randą mo-

daiktu? Telp, 
mųsų ofisą, o 

kiekvienas

Gyvybė (kantatas) ir kitos trum 
pos poėmos, parašė J. Viskoška. Tel
pa čia eilės: Gyvybė, Ištvirkėlis, Vy
lius, 3 sonetai, Proverbal ir Jautimai. 
Pusi. 41. Kaina ............................. 15c.

Lietuvaitė.
Iš senobiško lietuvių 
Iriuose veiksmuose. 
Lermontovo poėmą 
Parašė Jonas Ralis, 
na ..............................

Dramatiškas veikalėlis 
gyvenimo. Pen- 
(Turinis pagal 

“Lietuvaitė“). 
PusL 24. Kal- 

....... 20c.

Pilėnų kunigaikšti j. Tragedija V 
veiksmuose, sutaisyta pagal Krašev
skio apysaka “Kunigas”. Parašė M. 
šiaulėniškis. Pusi. 91. Kaina. .35c.

Sulauki, Iš, tautiško serbųSulaukė, Iš, tautiško serbų atgi
jimo pasakojimas. Parašė Terezija 
Jadvyga, iš lėrikų kalbos vertė Bal
trus Virpa. Puri. 132 Kaina .... 25c.

w Gudri Našlė, komedija dviejose veik
mėse. Paimta Iš tikro atsitikimo Lie
tuvoje. Parašė Aleksandra Fromas. 
Pusi. 40, kaina................................... 15c.

Lletuvlall ar gerais keliais žengia
me prieky n?
mas ) lietuviškąją 
Jono šliupo. Arba 
laikytų Waterbury, 
dž*o 1906, Union
gruodžio 1906. Edwardsville, Pa., 81 
gruodžio 1906 ir Scranton, Pa. vasa
ryje 1907 m. Pusi. 47. Kaina 15a

N uošlr d us a ts iliepi- 
visuomenę D-ro 
sutrauka kalbų, 
Conn., 25 gruo- 

City, Conn., 26

Išsivystymas vaisiaus gyvūnų. Pa 
rašė Dr. J. LZulls, Su daugeliu pa
veikslėlių iš embrioliogijos. Pusi. 
12 Kaina ..................................X.. 10a

Istorijos-Pasakos, Aprašyme telpa 
iš Lietuvos Istorijos: 1) Lietuvė- 
didvyris, 2) žemaičiai-drąsuollal, 8) 
Pilėnų apgyvenimas, 4), Uetuvių krik
štas, 5) Vytautas mųsų didvyris, 
8) Mušis ties žaliagiriu, 7) Lenkų 
gudrybė, 8) Aldonė, gailiaširdė ku
nigaikštytė, 9) Birute, gražioji vai
dilaitė, 10) Keistutis, žemaičių ap
gynėjas. Puslapių 54. Kaina.. 15a

Lietuvos Virėja. Aiškus pamokini
mai ir parodymai, kaip virti, kepti ir 
taisyti visokius puikius valgius su 
mėsa, sviestu ar pienu arba su pas
ninku; kaip daryti skanius ir nebran
gius naminius gėrimus Ir tt Sudėjo 
AlJcnė V. PusL 256, Kaina..........80a

Ponaitis. Apysaka Iš anglų vaikų 
gyvenimo. Parašė Ulda. Graži apy
sakaitė kiekvienam, ypatingai tėvams. 
Pusi. 27. Kaina ......................... 10c.

Popullarlškas Rankvodls Fizikos. 
Parašė P. Neris. Knygelė susideda 
Iš 8 skyrių: I, skyrius: Svarybė, 
Pajiega, Svarumas, svarstyklės Ir tt 
II skyrius: šiluma, Gazų išaiškėti- 
mas, Tirštumo atsimainymas, Termo
metrai, šilumos jausmas, šaltis Ir 
tt III skyrius: Balsas, Balso grei
tumas, Balso atsimušimas, Balso ypa
tybės. IV skyrius: šviesa, šviesos 
šaltiniai, šviesos greitumas, šviesos 
atsimušimas ir tL V skyrius: 
Elektra, Pritraukimas ir atstūmimas. 
Prigimtinė Elektra, Budas elektros 
išsiplatinimo ant daiktų, elektros ki
birkštis Ir tt Yra labai naudinga 
knygelė kiekvienam žmogui ypatingai 
visokiems amatlninlnkams. Pusi. 100. 
Kaina .........................................  40c.

•ventae Petras Ryme, Apysaka Iš 
krikščionių persekiojimo Nerono lai
kuose. Perdirbo Iš Henriko Sinke
vičiaus apysakos “Quo Vadls“ H. Si., 
vertė Adolfas Vėgėlė. Pusi. 230 
na ..................v

KUR GAUTI “LIETUVĄ”.
Galima gauti kiekvieną savaitę 

'Lietuvą“ už 5c. pas šiuos agentus:

Kal- 
40c.

8 va Jus, arba vaizdas siekimo aug- 
štybės. Tragedlja-Poėma, V aktuose. 
Parašė J.

rašytas 
Pusi. 135.

Viskoėka. 
fantazišk&s piešynėlis, pa- 
dramatyškame , pavidale. 
Kaina ........................

Klaualmaa, Ar yra Dievas?Svarbus-------------- _
Ar reikia tikėti? Kuri tikyba yra tik
ra? Parašė Jurgis Baltrušaitis. Pusi.
71 Kaina ........................................ 20a

E. Fromes, 
Ant Diržulaltis, 
Ant Jankauskas, 
T. Jermalas, 
W. Dackevlče,

Brooklyn, N. Y.
73 Grand 
97 Grand

77 Gold 
215 Berry 
144 Grand

Baltlmore, Md.
Jur. Diemedis, 
Jonas Luisą,

Kazys

Street
Street
Street
Street
Street

521 Columbia Avė.
521 W. Lombard St.

Brldgeport, Conn.
Lendraltls, 324 Warren Street

.1 KO JUS REIKALAUJATE.........
TĄ MĘ8 TURIME.

Jus reikalaujate trobos gyventi. Be 
pastogės ne tik žmogus, bet Ir gyvu
lys negali apželti. Paukščiai susuka 
sau lizdus, kad turėtų, kur gyventi; 
kregždės pasidaro sau mūrinius na
mus. Vėžiai turi savo urvus. Jeigu 
visi gyvi sutvėrimai turi turėti 
atsakančias gyvenimui vietas, tai 
labiau žmogus turi turėti namus, 
be namo apseiti negali. Ar tu
savo namus? Jeigu neturi, tai pasirū
pink juos turėti. Pasirūpink gyventi 
savo namuose, o ne pasamdomuose. 
Tu neesi kapitalistu, kad sunkiai už
dirbtus savo pinigus ant niekų mė
tyti. Tau kiekvienas centas brangus 
ir dėlto liaukis randą mokėjęs. Tu 
gali per amžių mokėti randą, vienok, 
nė tu, 
jokios 
namus 
vienas
vieną namą, o trumpu laiku dešimta 
dalis Chicagos bus lietuvių rankose, 
ir svetimtaučiai ateis 
kėtL

Ar tas yra galimu 
yra galimu. Ateik |
persitikrinsi, kad beveik 
žmogus gali nusipirkti sau namą ar 
lotą.

Kokiu budu? Labai paprastu. Tu 
moki randą kas mėnesis, ir Jeigu ku
ri mėnes) neužmokėtum, tai savinin
kas lieps išsikraustyti, nepaisant ant 
to, kad Jo name gyvendamas, jam Iš
mokėjai tiek, kiek jo namas vertas. 
Troba, kurioje už 4 ruimus moki |12 
j mėnes), galbūt turi 4 gyvenimus. 
Taigi savininkas gauna ( mėnėsį |48. 
Į metus jis gauna randos 8576. Mo
kesčiai ir vanduo su pataisymais gali 
Jam kaštuoti j metus |76, tai Jam at
lieka gryno pelno |500. Per 10 me
tų Jis iš randos išrenka 85.000, Ir už 
tavo pinigus, mokėtus už randą, gau
na kiekvieną mėnes) nuošimti banko- 
Je. Taigi ) 10 metų randa ir procen
tas duoda jam apie 86.000 iš to na
mo, o ką tu turi?

Vaitiekupii

23 Kaina ..5a

Janlta, drąsusis Japoniškasis Kar 
Tikras atsitikimas ii karės 
su chinais. Iš vokiečių kal- 

vjjrtė K. 8. Pusi.

Lietuvos virėja. Parašė V. A. L. 
Zavadzklenė. Seniai geidavo musų 
šeimininkės tokios knygos, dabar ga
li * pasinaudoti, telpa čia šimtai (vai
rių nurodymų pataisymui valgių. 
PusL 555. Kaina 81.25

Pasaka apie Adomą Ir J levą. Prie
das prie sulyginamosios mytoliogljos. 
Pagal vokišką, lietuviškai parašė P. 
Miškinis. Pusi. 31. Kaluna .... 10c

. Sausio Devinta. Parašė Maksim G)r* 
ky, vertė F. M. Knygutėje aprašyta 
apie Petrapllės darbininkų sukilimu, 
arba “Raudonąjį NedėldienJ“. Pusi. 40, 
kaina ..................................................15c-

Chicago,
P. M. Kaltis, 221 W.
J. Vasiliauskas, 2498

III.

Kenalngton Avė*

Lietuvos 
paveikslais 
Rašliavos 
«is (A. M-lis)

Istorija. Su kunigaikščių 
Ir žemlapių. Lietuvos 

.pžvalgal. Parašė Malro- 
Trečią kartą atspau- 

---------— Kai-I Pasakos., l'agai rusišką s ta ir pertaisyta. Pusi- 259. 
sutaisė S.

Petro Armino Raštai. Telpa trum
pas aprašymas Petro Armino gyveni
mo ir jo rašytos eilės. Vertimas Kon
dratavičiaus poėmos "Plastą duktė” ir 
kitos gražios pasakiškos, juokingos 
eilės. Puri. 60. .................................10a

širdis žmogaus prilyginta Bažnyčiai 
Dievo arba lisdul piktų dvasių, Išreikš
ta per 10 paveikslų. Pusi. 48. Kai
na ..............     • *20c

šventoji loterija žemesniamjam liau
dies mokyklų skyriui, trumpai apsakė 
kun. J. šuster T. D. Vertė Ad. Vėgėlė. 
Pusi. 88. Kaina ............................. !#«•

Dom.
Ellzabeth, 

Dočkus.
N. J. 

211 First St

ŠTAI MŲSŲ NAMAI ANT PARDA
VIMO: —

2 lubų, pusė muro, pusė medžio na
mas, keturi gyvenimai; ant Poplar 
Avė., arti 31 gat Randa 8360 J me
tus. Kaina.................................... 82.500

Elmora, 
Antanas Rėklaitis.

Lavvrence, Mass.
A. Ramanauskas, 99% Oak

Montsllo, Masą
B. P. Miškinis, 9 Arthur

Street

2 ir 3 lubų mediniai namai ant 
Emerald Avė., arti 32 gat. Randa 
nuo 8300 Iki 1472 ( metus, Kaina 
nuo ............................ 83.000 iki *83.500

2 lubų medinis namas ant Emerald 
Avė., arti 36 gaL Randa >228 ( me 

•1.600Street tus. Kaina

Augščiau paminėti namai aiškiai 
rodo, už kiek ir su kokiu pelnu ga." 
ma nusipirkti namą ir per 10 metų 
galima išrinkti savo ) j) (dėtus pini* 
gus, ir dar po 10 metų namas pasiliks 
telp geru, kaip ir dabar. Kitoj vie
toj “Lietuvoje“ rasite pagarsintus na» 
mus visokių kainų ir ant visokių gaU 
vių, kuriuos turime ant pardavimo, 
bet ofise turime dar daugiau pasirin
kimui. Ateikite ( mųsų ofisą ir par 
sakykite, už kiek ir kokioj vietoj no
rite nusipirkti sau namą, o męs Jums" 
parodysime tok) namą, kokio jus no* 
rite

Nusipirkti sau gerą namą gali kiek
vienas, turintis nuo 8800 iki 83.000.’ 
Su 8800 galite nusipirkti sau namą 
už 82.000. Su 81.000 galite pirkti utį 
83.000. Su 81-500 galite pirkti nual 
83.500 iki 84.000. Su 82.000 galitf 
pirkti už 85.000 ir teip toliau. Kas tu| 
ri tiktai 8100, tai gali nusipirkti sap 
lotą ir, J( išmokėjęs, gali pasistatyt 
sau trobą.

Gerus lotus męs turime ant pardą 
vlmo ant 45, 44 ir 43 gat., arti Wes6- 
ern Avė. Boulvard, po 8250 ir bran
giau. Turime gerą lotą ant 69 PU 
arti Hoyne Avė., už 8300. Po 8350 
turime puikius lotus ant Morgan gat., 
arti 79 gat Po 8500 turime gerus lo
tus ant 34 PI., arti Morgan gat. IrtL 

Pasiklausk tų lietuvių ar svetimtau
čių, kurie nuo mus pirko namus ar 
lotus, o jie tau pasakys, kad pirki
mui namo ar loto — tai yra vienat 
nis ir geriausias ofisas mus. Vis 
kurie nuo mus pirko, yra užsigac 
dinę, todėl ir jus, jei pirkaite, lygi 
busite užsiganėdinę.

Ne lauk ilgai, šiandien męs tu 
me namą, kuris gali tau patikti, » 
toj j( gali kitas nupirkti. Todėl, 
gal laukdamas, gali
gos, kuri tau antru kartu 1 
tikti. Ateik ( mųsų ofisą 
kok) namą nori ir kokia kai 
tau 
kad

nustoti
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parodysime. Ir tu pats 
randą neverta mokėti.

A. OLSZEWSKI,
S. Halsted St., Chicago, ‘

GERI BIZNIUI LOTAI.
Ant Halsted St., arti “Lietuvos“! 

mo. 50x137 pėdas. Specijališkoe f 
kllavos už gatvę užmokėtos. Tėmv’ 
ilgumą lotų, 12 pėdų ilgesni, negu1 
prastai. Kaina

Ant Halsted 
mo, terp 33 ir 
2 rinkliavos už 
na ..................

St., arti “Lietuvos” 
34 gaL 24x125 pė< 
gatvę užmokėtos. F 
.................................i

Parsiduoda šitie N am a
NUMAŽINTOS KAINOS.

2 lubų' mūrinis namas, 14 ruii 
Lotas 25x147. Randa |30. I 
na .............................   83.(
Tas namas yra ant 38 ui. terp 
bum Avė. ir Gage St.

Halsted St., terp 56 ir 57.
Medinis namas lubų ir po 

mis. Randa |15. Kaina..........|24

Lowe Aven arti 33-čios ui.
Mūrinis namas, akmenų pa m f

Randa >24. Kaina ................. 83

- 2 lubų medinis namas ant 38 
Gage ui. Kampinis. 8 ruimai.
tas 33x147%. Randa 816. G 
vieta vaizbai. Kaina ............   82.

2 lubų mūrinis namas, ant Wal 
arti 33 ui. Kaina ................. £

Chicago Avė. arti Robey, St 
2 lubų, 2 gyvenimais mūrinis 

mas. Kaina
Ave. arti 35 St.•7 Union

2 namai, ant 2 lotų, po 3 gyv. 
mus 6 ruimų. Kaina .......... 810

Marshfield Avė. arti 35 St.
2 lubų, 16 ruimų, medinis nau 

Puikus. Kaina ........................
31 St. erti Emerald Avė.

3 lubų mūrinis namas, su krautu
5 gyvenimai ir krautuvė. Kaina $7.1

33rd St terp Halsted Ir Aubum A 
Mūrinis namas. Randa |42

nes). Kaina •4A

37th arti Wallace 8L 
Mūrinis namas. Krautuvė Ir 4 

mai. Kaina ......................   ■
Mūrinis namas. Krautuvė ir 5 rum 
Kaina...............

Emerald ava
Terp 32-ros ir 33-čios ui.
2 ‘ “

32.0

lubų, 4 flatų medinie n* 
mas ......................................

3 
mas

lubų, 3 flatų medinis n.



Vo,

lubų, g fiatų madinis na- 
iaa $3500.00

3 lubų , 3 fiatų medinis na- 
mM ................................... $1800.00

2 lubų, 2 » fiatų medinis na- 
..................... $3500.00

Emerald avė. terp 36-tos ir 37-tos- ul.
3 lubų, 2 fiatų medinis na- 

mo ....................................$1600.00

Wailace 8t., terp 28 ir 29 ul. 
lubų, 3 fiatų mūrinis na- 

mas ............*.........................$5300.00

Wallace St., terp 29 Ir 8c u|. 
lubų, 4 fiatų mūrinis na 

......................... ..$8000.00

Wallace St., prie 37 ui. 
lubų, 3 flatal Ir 1 storas mūri
nis namas

31st SL terp
3 lubų. 6

$7500.00

Emerald ir Union avės 
flatal mūrinis na- 
.......................... $10000.00

2 lubų, 3 flatal ir štoras, mūrinis 
►’ąsėa' namas ...................................$4000.00

; nt 31st Place terp Aubum ^ave. 
' ’lj/ii Ir --Morgan St. *

lubų, 2 fiatų mūrinis na
mas .......................................$2200.00, ?

lubų, 4 fiatų mūrinis na
mas ..................................... $4500.00

31st Place, terp Morgan 
Ir Musprat ul.

lubų, 4 fiatų mūrinis na
mas $3000.00

35th

1 lubų, 
lubų 1 
mai

Place, terp Aubum avė.
Ir Gage SL .

4 fiatų Ir užpakalyje 1 
flato abu mūriniai na- 

......................................... $5.300

Lowe AveM terp 36 Ir 37 ul. 
i lubų medinis namas, 4 gyve- 

16 ruimųniruai, $2.200

Lowe AveM terp 38 Ir 39 
medinis namas ....

ui.
$1.700

Laflln

I ruimų

St.. terp 68 ir 69 ui 
Ogden P ark. 

medinis namas ........

arti

. $2.000

i L/\VE AVĖ. Tarp 32-roe Ir 33-čioe 
4il. 2 lubų mūrinis namas. Randa $42. 
JCaina ..........................................$5000.00

** THROOP ST. Tarp Lyman ir Archer 
'*e.ve. 2 lubų mūrinis namas, lotas 50x 
Ik5. Kaina.................................. $2500.00
R
[įį SOUTH HALSTED ST. Tarp 34-tos

• 35-tos ul. 2 lub mūrinis namas.
®Toras. Randa $52. Kaina ... .$5800.00 
ph
daba! ..............................  $5300.00
k jjubų, 5 fiatų mūrinis na-
L, įas ....................................... $4300.00
IV'ai
Į5'ai 33-d Place, terp Halsted SL

PASARGOS ^SKAITYTOJAMS.
1) Kada reikalauji permainyti ad

resą, dėl slutlnėjlmo laikraščio, visa
da paduok ir senąjį savo adresą. Jei
gu pats gerai rašyti nemoki, tai ad 
rasą duok kitam, geriau mokančiam, 
parašyti.

2) Pinigus geriausiai, siųsti pe> 
Money Orderį arba ręglstruotame 
laiške. Nedėk į laišką smulkių slda 
brinlų, nė auksinių pinigų, nes jis 
kelionėje kopertą praplėš, išpuls ir 
prapuls. Geriau, vietoje smulkių. J- 
dėk pačtinlų markių uš tą sumą. 
Pačto markes priimame tiktai vieto
je smulkių, kur suma mažesnė už 
$1.00. Jei suma siekia $1.00 ar dau
giau, tai markių nesiųskite, bet dėki
te pinigus arba Money Orderį. Jeigu 
suma bus $1.25, tai galima dėti $1.00 
pinigais, o 25 centus markėmis. Vie
nok markės turi būti visame sveikos, 
nesullpuslos viena su kita, nė prie 
laiško neprlliplntos, telp kad męs ga
lėtume jas panaudoti savo laiškams 
Sulipintų markių nepriimame. Mar
kes priimame tiktai Suvienytų Val
stijų Siaurinės Amerikos, jokių kitų 
viešpatysčių markių nepriimame.

3) Jeigu išpirksi Money Orderį, 
tai nelalkykle jį pas save, bet pri- 
siųsk redakcijai, nes be “Orderio’* 
redakcija negali pinigų Iš pačto gau- 
tL Pasilaikyk sau tik mažąją bal
tąją korčiukę, o didesniąją, mėlyną 
prisiųsk prastame laiške, registruoti 
nereikia.

4) Ant laiško, kuriame užsakai kny
gas ar kitokiua tavorus, niekada ne 
rašyk jokių kitų reikalų, kaip ve: 
korespondenciją, apgarsinimą, ar ką 
kitą, kas su užsakytais tavorals nesi
riša, nes pas mus tavorų (knygų) 
siuntiniai yra atliekami viename de
partamente, apgarsinimai kitame de
partamente, o korespondencijos tre
čiame departamente ir kiekvienas 
departamentas yra po priežiūra ki
tu yp&tU- Tad jeigu Jus ant vienos 
Požėros surašysite keletą reikalų, 
tai jūsų laiškas turės laukti pirmame 
departamente kol tas jį apdirbs Ir 
nusiųs antram, o ten vėl laukti kol 
šis jį apdirbs ir pasiųs trečiam. To
kius laiškus negalima nė j laiką at 
sakyti, nė gerai atlikti; nes pas pir 
mąjį departamentą likus luiškul. ant
ram nelieka davadų. Geriausiai yri* 
rašyti kiekvieną reikalą ant atskiros 
popieros, tada kiekvienas reikalas 
bus perduotas tam tikram departa
mentui Ir visi reikalai tuom patim 
laik^ liks atlikti greitai Ir gerai.

• > Niekada nesiųsk pinigų, nė Mo
ney Orderio atskyrame laiške nuo 
užsakymo. Visada dėk pinigus ar 
Money Orderį į tą patį laišką ku
riame tavorus užsakai. Nes jeigu 
užsakymas ateis be pinigų, męs ne
galėsime jo Išpildyti, vien todėl, kad 
p’.nleų nėra, o 
užsakymo, męs 
nėra užsakymo.

6) Visada ant
kitę savo pravardę ir adresą. 
Ir tūkstantį kartų mumis rašę, visa
da reikia pasirašyti pravardę ir ad
resą kiekviename laiške, nes męs 
radę laišką terp 100 ar 200 laiškų 
be parašo ir adreso, nežinosime keno 
jis yra ir negalėsime atsakymo duo
ti.

Su visokiais reikalais rašydami 
pas mus visada adresuokite telp:

A. OLSZEWSKI,
8. Halsted 8t„ ' Chicago, I1L

pirkęs iš paminėtų 4 knygų I, II. 11 
ar IV dalį, turės per visų savo am 
žlų neišsemiamų pasakų turtų .. $1.2: 
Drūtai apdaryta.....................  $1.51

7$ Manim GorkIJ. Pasakojimai. L 
rusų kalbos vertė A. L-ls. Turinys 
Giesmė apie sakalų. Nenaudėlis, Ma 
karas Cudra, Rudenyj, Dvidešimts šeši 
ir viena. Cblcago, III. 1906, puslapių 
103 ........................................................ 25c

90 OHtipa. Graši apysaka iš laikų 
savitarpinės karės šiaurinės Amerikoj 
indljonų. Vertė A. Olševrskis. Antra 
pataikyta laida. Cblcago, IIL

507 Gamtos Istorija. -Pagal P. Bert, 
vertė Dras A. Bacevyčla. Knyga su 
langeliu gyvulių, vabalų, tuvių, žmo- 
ilų. medžių Ir akmenų paveikslėlių; 
trumpai aiškiai ir suprantamai Įšalėki 
oa gamtos Istorijų, ypač tuos dalykus, 
?ęsi nuo pat medklausttj pavidalų Iki 
didžiausių ir tobuliausi^ Cblcago, TU. 
J901, pusL 129 ..X.... :..................3*s

283 putjapįųs ir 4 dldellas mapas, pa
rodant Jas vietas kur senovėje gyveno 
lietuvių pratėvlal. Aprašo lietuvių pa- 
dėjlaą ijLt’ 800 metų prieš Kristaus 
ginimų. Chicago, III. 1899.............. 50c

1906.

Dūk 
kuri

100 Pasaka apie kantrių Aleną, 
terį turkų decorlaus Antonlaus, 
per 22 metu vaikščiodama po svietų, 
daugybę bėdų ir vargų Iškentėjo. An
tra laida. Iš lenkiško vertė A. Olšew- 
8kla. Cblcago, UI. 1903, pusL 66 . .20c

114 P v n a* Ir bernas.. Apysakėlė L 
Tolstojaus iš gyvenimo maskolių kai
miečių. Žingeidi, norintiems suslpa 
tinti su bailu ir aaulygoms maskolių 
kaimiečių gyvenimo; ji verčia skaity
tojų drauge jausti su vargo prislėgtais 
žmonėmis. Clilcago, III. 1904, pusla
pių 60...................................................15c

120 Po priedanga ftventlnybėa Isto
riška apysaka Iš Rymo laikų. Parašė 
E. Posteri. Vert* K. J. Odesoje. 1905. 
pusi. 100............................................ 25c

124 Roblnnonas Krvziua. Graži mo
rališka pasaka. Antra pertaisyta lai
da. Chicago, III. 1903, pusi. $3 ... 25c

134 Sidabrinis Kryželis arba Dallydė 
Ii Nazareto. Apysaka iš laikų kankl 
nlmo Kristaus. Bugenius Bue. Vertė 
J. Laukis. Cblcago. UL 1906, pust 169 
(Sitų knygelę Vilniaus vyskupas už
draudė lietuviams skaityti)............. 50c

185 Žmogus neplloškis. Vertė Iš 
Vediško Nėris. Labai graši apysakė
lė, kaip turtingo prekijo sūnūs apsl 
vedė su -aiglnga mergina ir laimin
giau gyveno uš kitus, apsivedusius su 
turtingoms. šita apysakėlė užima 
kiekvienų jaunų vaikinų ar merginų Ir 
mokina žmogiškos doros. Cblcago, Iii. 
1899, pusi. 33 .................................... 10c

200 Akis už ak|, dantis už dantį. 
Juokai viename akte. Perdirbta Iš vo
kiško. Cblcago, 111. 1907, pusi 29.. 10c

210 Dėdė atvažiavo. Komedija vie
name akte. Pagal lenkiškų sutaisė K 
B-a ir M. P-la. Cblcago, 111. 1902, pu
slapių 63 ............................................. 20c

225 Gedaus vėliaus negu niekad. 
Komedija viename akto. Pagal lenki
škų sutaisė K. B-a ir M. P Is. Cblaa 
go. UI. 1902, pusi. 48.......................... 15o

ir AUbum avė.
2 Natų mūrinis na- 

$3100.00

Poplar įve, arti 31mos 
ifmų mūrinis namas Ir 9 pėdų 
Itas basementas ..............$2200.00
ilmų medinis namas ....$2500.00
Union avė., terp 31 Ir 32 ul. 
lubų, 2 fiatų mūrinis

ui.

na- 
$9000.00

tūbų, 2 fiatų mūrinis na- » •
$57004)0

ajjXuburn avė., trep 33 ir 34 ul. 
( ibų, 1 flato mūrinis namas 
,UI 2 lotai .............................$4000.00
■11£ 

abu, 2 Gotų medinis na-
P1** ...................................... $2500.00

■situbur Avė., terp 31 Ir 32 ui. 
m«ų mūrinis namas, naujas $5.900

torgan St., terp 32 ir 33 ul. 
bų, 6 fiatų Ir štoras, muri-

m namas................................$18.000.00
j ja
3 lorgan SL, terp 63 ir 64 ul.

nSų, * fiatų mūrinis namas,
U jęnio pryšakls ir trepal.. $6200.00
Įb5as
’ .r mels Court, terp 32 Ir 33 ul.
la 1 ’tnų taurinis namas ....$1200.00
T 22
J; k>F,,k st*’ terp 33 ,r 34 ul-
I* apačia medžio, viršus 
la'niro, štoras ir vienas flatas 2000.00

jei ateis pinigai be 
nežinosime ką su

savo laiškų pasirašy- 
Nors

257 Kun. U r a m u los Raėtlnyčloje. Ko
medija viename akte. Parašė kum Fr. 
Hodur. Graliai parašyta komedija, tin
kanti perstatymui. Cblcago, I1L 1906, 
pusi. 14 ...................  «...1Oo
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Knygų Kataliogas

262 Mlndaugis Lietuvos Karalius. 
Istoriškas paveikslas 5-se aktuose. 
Lenkiškai parašė Julius Slovjckt Lle 
tu v iš kai vertė V. Kapsas (D-ras V. Ku
dirka).’ Cblcago, III. 1900. pusi. 86. 25c

471 Akyvi apsireiškimai sviete, ant 
kurių žmonėa nuolatos žiuri, bet Jų 
nesupranta.. Su 7 paveikslėliais. Len
kiškai parašė Pro m y k. Pirmų syk] iš 
versta į lietuviškų. Labai naudinga 
knygelė tiems, kurie nori sužinoti iš 
ko darosi žaibai, griausmai, lietus Ir 
sniegas. Kas yra debesiai, aut ko jie 
laikosi Ir tL Cblcago, UL 1894, pu
slapių 79 ..............................................30c

657 Istorija SuVlėnytų: Valstijų šiau
rinės Amerikos. Nuo atradimo Ir dar 
dėjo plaukti j Ameriką, kokios karės 
buvo, uš kų kariavo Ir kokiuose me
tuose; klek buvo presidentų, kokie Ir 
prieš atradimų Amerikos Iki 1896 m. 
Aprašo kaip Kolumbas atrado Amert-

kie žmonės pirmiausia) Iš Europos pra- 
klek kuris gero dėl šios šalies padarė. 
Prie galo knygos telpa Suvienytų 
Valstijų Konstitucija,' kurt yra reika
lingiausia žinoti kiekvienam žmogui 
gyvenančiam šioje šalyje. Cblcago, I1L 
1896, pusi. 364 ..........4.................... $14)0
Ta pati apdaryta audimu, kietuose ap
daruose, aukso Ii taros ant nugaros ir

700 RaiU Istorija. Pagal A. B. 
BchrJtzerį sutaisė šernas. Aprašo ko
kiu budu žmonės rašyti Išmoko, kaip 
išdirbo sau raštų kiekviena žmonių 
tauta, kokie buvo raštai senovėje daug 
metų prieš Kristų, kada žmonės vie
toje rašto vartojo mazgelius ant šniū
rų, Išpiaustymus ant medžio, iškapojl- 
mus ant akmens, piešė paveikslus, Ir 
tik neseniai daėjo Iki šiandieninio al
fabeto (lltarų), su kurluom dabar ga 
U parašyti kiekvienų žodį Ir viekų ap
kalbėti telp gerai, kaip Ir gyvu žodžiu 
Yra tai knyga, kuri Ištlkro žmogų In
teresuoja, parodydama kaip tobulinosi I 
sviete raštas. Cblcago, 111. 1905. pu
slapių 304 ............. ........$14)0 j 
Apdaryta ........ ........ ....$1.25

722 Trumpa senobės Istorija. Pagal 
prof. R. Vlpper vertė iš rusų kalbos 

I D. Su paveikslais senoviškų liekanų 
. ■ a .. 17 5-eis spalvuotais žemlapials (mapo-Bernu. Kn,g» dt tlkrlau„. ,„,to Ltorl-

tvėrimui ••J'*"’•' ’“■» **" prie* KrteUu elmlm, Iki nupuolimo 
to. .utverty d.Ik u. pm-vdo pagal .. ,lelpat,.lU. Chicago, UL 1SHM. 
niaustus Ir giliausius žemės sluogsnlus, '
' "" ............. .............................. |1-2Sdaug milijonų metų atgal gyvenusius 
ant žemės augmenis, vabalus, tvirta, 
paukščius Ir tL Bu paveikslais. Chl- 
eago, UL.1905, pusi. 137 .................. 35»

Apdaryta

566 Beny gadynių iėnyką gyvi sutvė
rimai. Pagal Hutcbinaoną sutaisė Šur
nas. Su paveikslėliais. Aprašo se
niausių gadynių yvalrius sutvėrimus 
gyvenusius ant žemės dar prieė atsi
radimą žmogaus. Šiandien tų sutvėri
mų Ivanus Žmonės Kasdami glitus šuli
nius. kanalus, arba Imdami 14 žemės 
anglis, randa gilia) palaidotus žemėje. 
Tūlų sutvėrimų atrado člelus, nesuga
dintus kūnas, užklotus keliolikos siek
snių storio žemės eile. Jie yra šian
dien išatatjrtl Įvairiuose murėjuose. Iš 
kurių žmonės mokinasi pažinti kaip 
sena yra musų žemė, klek tai milijo
nų metų reikėjo pakol ant mirusio 
‘.rėrlo kuuo užaugo eilė žemės kelioli
kos sieksnių storio. Mokslinčiai, pa
gal storumą Ir seMiką žemės sluog 
sulų, kuriuose tų siAvėrimų kunus ran
da, gali be apsirlkhBo spręsti, kaip se
na yra musų žemė .(r taCp seniai tmo 
gus ant jos atsirado CMrago. III. 1900, 
pusi. 370 ................ s..«U.............. $1-00
ia pati apdaryta r*i-*.p4.............. $1-25

10 ii*
559 Svieto pabaiga. (4 rusiško vertė 

Pr. Slulelia Kas nori dasižlnuU ka
da bus svieto pabaiga,'tegul perskaito 
šią knygelę. ChM*go,‘llL 1902, pu
slapių 31.......................... 10c

597 Žvėrys Ir Žmogus. Sutaisė pa
gal schmobll Šernas. Mokslas apie 
subudavojlmą kumf viioklų žvėrių, 
paukščių, eauarkojų. žarnapilvių ir 
*rT)f*“* Kiekvivųaų .š’vriš arba gy 
vis aprašytas pavieniai su visomis jo 
ypatybėmis Ir kokią gyvūnų giminų jis 
tveria. Bu paveikslais. Cblcago, 111. 
1906. pust. 313 ...*............................H-00
Apdaryta .............    31-25

pasaulės tmo 
visų Viešpaty* 
ir net (našlau
ju pavelkslua

851 Apie turtų Išdlrblmų. Parašė 
Bebram. Vertė 8. M. Veikalas gvil
denantis politišką ekonomiją. Kokiais 
keliais išsidirba turtai, kaip jie susi
kauna Ir kaip atsiliepia ant gyvenimu 
draugijos. Chicago, III. 1900, pūsle- 
Ph) 139 ................................................  35c

bod Aukos karės Dievui. Parašė Jo
nas Gražys. 81 knygelė aprašo kokios 
kada tavo karės, kas buvo jų priešą- 
■čia, klek blėdės padarė Ir daro žmo
nėms ir kas j jus stūmių. Cblcago, III. 
1903, pusi. 40................. ,..10c

1102 Auginimas Ir maitinimas mažų 
kūdikių. Parašė J. Kulis, M. D. Cbl
cago, 11L 1907, pusi. 28.................. 10c

861 Oras J. Basanavyčlua. Lenkai 
Lietuvoje. Iš rusų kalbos vertė V. Gin
tautas. nurodymai kaip lenkiška kal
ba sunaikino Ir sudemorallzavo Lietu
vą ir kaip ji kenkia lietuvystei sulyg 
šiai dienai. Cblcago, 11L 1903, pusla
pių 41................................ »............  15c

946 Priedelis prie lietuviško klausy
mo. Raštelis gvildenantis lletnvystės 
reikalus po valdžia Rusijos Ir po įtek
me lenkystės. Cblcago, III. pasle
piu 38 ............................  15c

27 Gyvenimo Mokykla. Parašė Orls- 
son Svett-Marden. Lietuviškon kalboa 
Išvertė K. Žegota. Užrašai pagarsė
jusių žmonių. Labai naudinga kny
ga. Didelio formato. Cblcago, I1L 
1907 ................................................. $1.50
Apdaryta ...........................................$2.00

v^avitt St, terp 23 Ir ul.
V ų, 3 flatal Ir štoras, mūrinis 

[ 5taas ...................................$7000.00

“ . 8t, terp Quinn Ir Throop ul. 
■mų mūrinis namas ....$1200.00

63 Karės laukuose (Kareivio at
siminimai). Parašė Vsevolod Garšin. 
Vertė A. L-is, Užimanti pasaka iš 
laikų karės maskolių su turkais. Cbl
cago. UI. 1906, pusi. 81 .................. 20c

35 Gyvenimo vaizdeliai. Susidedantį 
>4 devynių sekančių gražių pasakai
čių: Atsisveikinimas, Vagis, Kas kal
tas, Gatvės valkai, Paporčio žiedas. 
Miško sargas, Signalas, Keleivis, Bū
vio ėsybė. Cblcago, 111. 1902, pusla
pių 99

472 Apsireiškimai Atmosferoj arba 
Meteorologija. 1 agal profesorių Vojel* 
kovę sutaisė šernas. Aprašo Iš ko 
susitveria ore žaibai Ir griaustiniai, 
nuo ko atsiranda ant dangaus {vairios 
šviesos Ir šešėliai. Ir daugybė visokių 
kitų įvairiausių ore apsireiškimų. Pla
čiai ir labai suprantamai paaiškinta 
kaip galima sužinoti oro permainas ir 
daug kitų įdomių dalykų, 
aprašymas, dėl aiškesnio 
parodomas ant paveikslo, 
arčiau susipažinti su oro 
verta perskaityti, 
pusi. 238 ..............
Apdaryta............

630 Ethneisfija arba mokslas apie 
žemės tautas. Pagal D-rų M. llabec- 
landtę parašė šernas. Su paveikslė
liais. Yra tai svarbiausia moksliška 
knyga apie visas musų 
nlų veisles. Ji parodo 
sčlų. visų žemės kraštų 
alų salelių žmonės Ir
Aprašo jų kilmes, parvę. tikėjimų, pa
pročius, užsiėmimų ir abelnal vtskų. 
Kas nori pilnai pažinti žmonių Istori
jų. tegul perskaito šių knygų. Cbica- 
go. 111. 1903, pusi. 667 ................. $2.00
Apdaryta grašiuose ir drūtuose audi
mo apdaruose............................... $2 50

15c

bei
J.

aisted St., terp 31 ir 32 ul. 
j, 2 flatal ir storas, mūrinis 
has ....................................$68004)0

r s’“K)ten avė., terp 154 Ir 155 ul.
2 fiatų mūrinis na-

* n3 .........................................$3300.00

v r5th avė., terp 42 ir 43 ul.
| ų medinis darnas ..........$4500.00

Grant Works 49 avė. 
Sferas, me- 
.............. $5200.00

9 Grant Works ant 14 ui.
į bų. ant 2 lotų, 6 flatal, 2 
r .rai, medinis namas, parsl-

jda su štoro fixtures.... $8500.00 
k 9

k
s.»rkų, 8 flatal ir

i
nfa nsmas ........ . |
luboms, 2 - gyvenimais, po 5 rub

1 medinis namas ........ $2.000.

f Lotai!K U VVeatern avo. bulvaro terp 43- 
br 4d uL pulkus lotai ant rezl*

I ją. {šalnos nuo $2č0.00 ir aug- 
[ Z Pirk šluos lotus dabar, nes 
I be jų netrukus pasidvejos.
Į /ipgi turime daugybę visokių kl- 
į namų Ir lotų ant pardavimo 
■ ^e pusės miesto Chlcagou.I įtas ant 69 place terp Hoyne A v. 
L'leavltt St. arti tramvajų linijos, 
Minių šalygatvls, vanduo, gazas, 
įįlnė. Kaina Ūktai .............. $300.
iMtfmesuėmš žinioms kreipkitės

vjRvnas

43 Iš gevlnlmo lietuviškų Vėlių 
Velnių. Pasakos surinktos Dro 
Basanavičiaus, šioje knygoje telpa 
keli šimtai gražių pasakų, apie rojų 
dangų, čyščlų, peklą; apie giltinę, ma
rą, chollerą; apie dvasias (dūšias) 
velnius, jų vatdlnlmąst Ir tt Pasakos 
užrašytos tokioje tarmėje, kokioje bu
vo girdėtos. Panevėžyj — pagal tar 
mę panėvėž'.ečlų, Šiauliuose — pagal 
tarmę šiauliečių; Suvalkų gub. — pa
gal tarmę suvalkiečių; Prūsų Lietu
voje — pagal thrmę Prūsų lietuvių; 
Dzūkijoj — papai tarmę dzūkų ir tt. 
Chicago, III. 1903, pusi. 470. Popie
ros apdaruose ................................ $1.50
Audimo apdaruose ...................... $2.00

63 Lietuviškus Pasakos Yvalrlos. 
Surinko Dr. J. Basanavičius. Dalis
II. Čia telpa 205 labai gražių ir juo
kingų pasakų, bovyjančlų kiekvieną 
skaitytoj) ir klausytoj) ir labai naudin
gos. Chicago, III. 1903, pusi. 330 $1.25 
Drūtai apdaryta ..............................31-50

67 Lleti.vlikoa Pasakos Yvairlo*. 
Surinko Dr. J. Basanavičius. Dalis 
I. Čia telpa 141 labai gražių, juokin- 
klngų, išmintingų ir žingeidžių pasa
kų. Chicago, III. 1903, pusL 280 $1.25 
Drūta! apdaryta............................ $1.50

69 Lletuviikoe Pasakos .Yvalrloa. 
Surinko Dr. J. Basanavičius. Dalis
III. Čia telpa 202 dar gražesnės ir
juokingesnės pasakos. Chicago, Ui. 
1904, pusL 333 ............................. H-25
Drūtai apdaryta..............................31*50

Kiekvienu 
supratimo 

Norintiems 
ypatybėms.

Cblcago, III. 1907, 
........................... 75c 
.................... $1.00

608 Gamtos pajlegoa ir kaip Iš Jų 
naudotis. Pagal Bitnerį sutaisė Šer
nas. Svarbios moksliškos vertės kny 
ga. su d-ugybė paveikslų yvalrtų m* 
ši nerijų ir kitokių prietaisų ant Išnau 
dojimo gamtos pajiegų. Cblcago, III 
1904, pust 2«$ ..rt.ra •••••• 50c

516 Iš kur atsirado muaų naminiai 
gyvuliai ir auginami augmenys? Pagal 
Lunkevyčlų sutaisė Šernas. Su pa
veikslėliais. Cblcago, Iii. 1901, pusla
pių 73 ...................................................20c

526 Kada Ir kokiu budu svietas su
sitvėrė Parašė Prof. Dr. M. W. Meyer. 
Iš vokiečių kalbos vertė J. Ilgaudas. 
Aprašyta kokiu budu tveriasi daugi 
škl kūnai Ir kaip musų žemė susitvė
rė, teipgl kokiu budu atsirado ant jos 
gyvybė. Su paveikslais. Cblcago, 111. 
1906, pusi. 140 ............................... 35c

527 Kada Ir kokiu būdu gali švinu* 
pasibaigti. Parašė ProL Dr. M. Wllh. 
Meyer. Iš voalečlų kalbos vertė J. II- 
gaudas. Knygelėje aprašyta svieto 
pabaiga. Kas nori dasltinotl kada Ir 
koklu^budu gal svietas pasibaigti, te
gul perskaito šitų knygelę. Cblcago, 
111. 1906, pusi. 18$............................35o

546 Nematomi priešai Ir draugai 
žmonių. Pagal Bltnerį sutaisė šernas. 
Aprašymas smulkiausių bakterijų glm 
dančlų visokias ligas pas žmonis, jų 
susekimas, ' vystymąsi Ir tt Su pa 
veikalėliais. Cblcago, III. 1905, pusla
pių 113..............................  30c

Olszevvski
52 S. Halsted St.

70 Lietuviškos Pasakos Yvalrljs. 
Surinko Dr. J. Basanavičius. Da,i» 
IV. Cblcago, I1L 1905, pust 299. šio 
je knygoje telp kaip ir pirmesnėse da
lyse Dro. J. Basanavičiaus surinktų 
pasakų, telpa keli šimtai užimanččlų 
Ir juokingų pasakų. Kiekvienos nusl-

525 Kaip gyvena augmenys? Pagal 
Lunkovyčių Ir kitus sutaisė šernas. 
Su paveikslėliais. Yra tai aprašymas 
apie yvalrius musų žemės augalus, jų 
sudėjimų Ir atmainas, gyvį ir plėtosi
ant kurių žmonės žiuri, bst jų varai 
nesupranta. Cblcago, I1L 1903, pu
slapių 238 »••• »••• ••••••••M*

Apdraudimas,
(Itisuratice)

Kolai žmogus yra sveikas ir turtingas, tai ir laimingas. Bet sveikata 
žmogaus kiekviename laike gali posikeisti liga, o gyvastis mirtim. Turtas 
te i p pat kiekvienoj valandoj gali būti sunaikintas ugnies ar kitokios nelai
mės ir žmogus iš laimingo ir turtingo gali likti vargšu. Susirgęs žmogus 
negali uždarbiauti, o jam pasimirus likę vaikai, tankiai mažais kurtinais 
neturi kęsnio duonos ir jų gyvenimas iš pat mažystės yra vargingas. Visaų 
turtas yra nieko nevertas, jei jis kiekvienoj valandoj gali būti sunaikintas 
ugnies ar kitokios nelaimės ir todėl kiekvienas išmintingas žmogus privalo 
apsidrausti nuo visokių nelaimių, kurios jį kas valanda gali ištikti.

Męs apdraudžiame visokį turt|, ar tai bus namai, naminiai daiktai, 
vaizba, ar kas kitas, nuo ugnies ir kitokių nelaimių geriausiose Apdraudi
mo kompanijose.

Mes apdraudžiame svelkatę atsitikus ligai ar sužeidimui tokiose kom
panijose, kurios, susižeidus, užmoka tiek, kiek sveikas žmogus uždirba, ar 
dar ir daugiau.

Męs apdraudžiame gyvastis ir, atsitikus mirčiai iš ligos arsusižeidimo 
arba kitokios priežasties, musų Apdraudžiamosios kompanijos išmoka vai
kams, ar kam yra pavedama toktęsumę pinigų, kokiai buvo užsirašyta.

Prėmija, arba mokestis už apdraudimą namų, daiktų, sveikatos ir gy
vasties yra teip maža, kad kiekvienas Ir mažai uždirbantis darbininkas 
lengvi ai gali išsimokėti. Teipogi galite mokėti apsaugojimui savo gyvas
ties 10, 15, 20 metų ar daugiau ir išėjus tam laikui, jei gyvi busite, gausite ' 
tokią sumą, kokiai užsirašėte. Platesnes žinias gausite musų ofise Apdrau
dimo skyriuje. Ateikite, męs apie tai paaiškinsime.

A. OL8ZEVVSKI
5252 8o. IlHlsUd Street Chicago, III.

5GERA
({NAUJIENA
R Kenčiantiems

LIETUVOS ŪKININKAS, g
Laikraštis skinamas dailxj žmo

nėms, eina kart$ per savaitę iš 
Vilniaus, Lietuvoje.

‘'Lietuvos Ūkininke” rašoma 
apie įžymiausius Lietuvos reika
lus, apie žemės valdymų, apie vals
čius, mokyklas ir žmonių laisvę 
apie vyriaus) bes darbus ir politi
kų ir kitus naudingus skaitymus. 
Lietuvoje metams .................$1-75
Amerikoje metams ...............$^.50
Užsimokantiems už metus, gaus
dovanai “Vilniaus Kalendorių"
1909 m. vertų 50c.

Ant pamatN’mo vienas num. 5c.
Pinigus siųskite atstovui Ameri

koje po adresu:
M. J. Damijonaitis, 

3141 Union Avė., Chicago, III.

641 Geografija arba žemės s p raly- ! 
mas. Pagal Geikle, Nalkovskį Ir kl 
tua sutaisė šernas. Su pavelkslala , 
Aiškiai Ir suprantamai aprašo musų 
žemę, jos pavidalų, didumų ir platumų; 
jos kalnus, jų vardus, augštį, vulka
nus metančius U savęs ugnį; iš kokių { 
sluogsnių susideda žemė, kur Ir klek 
joje yra anglių, geležies, aukso, dru
skos ir kitų gėrybių; klek marių, ete
ry, upių, jų vardai, plotis, gylis; kokie 
kuriuose vandenys: sūrus, prėski, kar
tus; kokie juose gyvena gyvūnai Ir tt 
Žemė aprašyta dalimis: išskaitytos 
visos viešpatystės, karalystės, kuni
gaikštystės, respublikos ir tt Klek 
kurioje žemėje yra gyventojų; kokie 
jų tikėjimai, kalbos, papročiai, užsiė
mimai, pramonės, išdarbiai Ir tiesos; 
kokie miestai, su klek gyventojų, fa
brikų, pramonių; kur kokie orai: šal
čiai ar karščiai, lytus ar giedros; kur 
koks Ilgis dienos ir nakties; kur visa* 
da yra lygi diena ir naktis, kur saulė 
per keletą nedčlių pe^uslleldšla arba 
neužteka Ir tt. Knygi didelė 6x9 colių. 
Aut geros, standžioj po^eros spaudin
is. Chicago, III. 469. $2.00
Ta pati apdaryta audimu, kietuose ap- 
dnruore, auksinėmia_ litajomis atspau
sti parašai ant ougiups lp, šono.. $2.50 

ši xli
655 Istorija abeį^a..„palis pirma. 

Nuo seniausiųjų laikų Cblnijos — 
2800 m. pr. Kr„ iki .galutiniam išdalini
mui imperijos Aleksandro Makadonl- 
škojo 146 m. pr. Kfa Styašė Dras A. 
Bacevlče. Su pavęiksįals, parodan
čiais tų laikų piramldug?-sienas pylių, 
tvlrtynlų; typus kunigų Ir kareivių. 
Hieroglifus Akkadų rašto ir tt Cbl
cago, HL 1904, pusL 498*.............. $14)0

658 Isto-ija Chlcagoė Lietuvių, jų pa
rapijų ir kunigo Kriaučuno prova su 
laikraščiu “Lietuvi“,; buvusi balan
džio mėnesyje 1899 m. čia telpa ap
rašymas: kiek yra lietuvių Cblcagoje, 
klek lietuviškų draugysčių, su kokiais 
vardais Ir siekiais; chronologiška per
žvalga Chlcagos lietuvių darbų nuo 
pat čia Jų atsiradimo iki pabaigai 1900 
metų; istorija jų parapijų ir prova ku
nigo Kraučuno su “Lietuva". Cblcago, 
m. 1901, pusi. 580 •••<.%>• ......$1.00 
Apdaryta ........ . ...........   •••• 11-50

678 Lietinių Pratėvlai Mažoje Azi
joje. Nuo senovės Iki jie pateko ps 
valdžia Persų, Parašė Lietuvos Mylė
tojas (D-ras J* šliupas). Knyga turi

MUSU
DRAUGAM
Lietuviam!

■M Skaitytojau, Jeigu esi apimtas kokios ligos ar painiais nesveikumais, H 
Jn užsimokės tau atsišaukti į Chicago Medlcal Cllnic, 344 So. State SL R| 
M prieš ėjimą gydytis kur kitur, nes jie užtikrina tau nuoseklų ir laikantį iš* M 
BI gydymą kožnos ligos, kurią prisiima gydyti. Ar esi nerviškas ir nualmi* M

nęs, silpnas ir nuilsęs, pavargęs rytmečiais, trūksta noro, be gyvybės, leng- M
I vai nuvergsiantis ir neramus? Ar atmintis tavo prasta, gėdysi draugijos, M 

ji trūksta energijos i r t virt ūmo, akys įdubusios ir nečystos, pajuodavę paakiai, BA 
n spaugai, plėtmai ar kiloki išbėrimai ant odos, nemorališki ir |^|

g Nusilpninanti Sapnai, Patrotytaa Vyriszkumas, Sekliszka Silpnybe 
■r nesuaugusios ir šaltos dalys, nusistojimas šlapume paliktame per naktį, 3| 
■M pienėtas šlapumas, skausmai strėnose, turi nesveikumą pūslės ar inkstų? B 
M Išsipūtimą Gyslų Maišely j; Užsendintą Puletekį; Užakimą V ar pakylės; 8y- H 

flirtišką Užnuodysimą Kraujo, ar kokią kitokią gėdingą nervų, odos, kraujo W 
K ar užsendintą ligą? Ar skruostai įdubę, žymus rūpesčio išreiškimas ant 
B veido, neramus naktyje, mainančio ūpo, silpnas vyriškumas, turi užkurdu- 2S 

sės dalis, priešlaikinį nykimą, skausmus kauluose, puolimą plaukų, skau- W 
damą gerklę ir tt. ? HH

Jeigu turi, tai Chicago Medical Clinic J B1" užtikrins tau pilną ir laikantį ant visados išgijimą, jeigu Jie nuspręs, kad W 
tavo liga yra išgydoma. Jausi pagerėjimą iš pirmos dienos, ir neužilgio 
atrasi save karalium tarp vyrų ant kūno, proto ir širdies. Niekas taip ne- M 

M sunaikina jaunus Ir pusamžinius vyrus kaip išbėginiai sėklos nakties laike, K 8S M artus slaptingas nubėgimas sėklos su šlapumu. Tas padaro žmogų netin- |M 
kančių prie darbo, žeuatvės ir smagumo. Nedaru skirtumo, ar tas paeina W 
nuo jaunystės blogų darbų, naturališko silpnumo ar nuo pertankaus užga* 
nėdinimo lytiškų geidimų. •

Męs tikrai tave išgydysime.
Mįi gydom Ir lig ydom «ėkiot nubAgimas. n^rriĮ nmi.ptrfjlmą, užsonfjusį pu>tekį. 
tM-n»tura.i»kt>» patiy»:ą. tr pnslėa ligas, teisybę takant, vteas Vyrų

įR Ligas. V kliūtys laimingam teoybiniam gyvenime bu> praiallntot. Tūkstančiui Jauną HL 
NH ir p<uamžinių vynį kasmet j>ne» laiką nušluoja į grabą JauayitAi išdykumai, per tankus Kfl 
Kl aaalkuopinlmal ir kraujo ilgos. Jeigu turi nors vieną 11 virš paminėtą Aenklą, pasirodė vyk 

su mumis pakol da nėra per vilu.
Rodą tau nieko nekaltuoįa, o gali užčėdyli daug kentėjimų. T?

B Valandos priėmimą ligonių: nuo 10 ryt^lkl 4 po piot, ir nuo S iki 7 vakaro. M
Nodėliemia ir kitomia *vontoma dionoma: nuo 10 ryto iki lt vai. pietų tiktai. «

1 CHICAGO MEDICAL CLINIC B 
a 344 SO. STATE STREET CHICAGO, ILL. S

GRAŽUS RUDUO
O Musu Rudenines Drapanos dar 

Gražesnes!
Męs jau turime pagaminę visas Rudenines ir Žiemines Dftipanas musų 

Store, kurios šįmet yra daug geresnės, gražesnės ir geriau padirbtos. Vyri
škų Siutų prekės eina nuo JfcO.SO iki Jfų.25.00 
prekes eina nuo $6.50 iki OO.

Vyriškų Overkotų

Ateikite apžiūrėti musų drapa
nas, o pamatysite, kad męs turime 
dailiausias iš viso miesto, didžiau
siame pasirinkime ir musų prekės 
visada pigesnės kaip visų kitų

Musų Store teipgi randasi di
džiausios sąkrovos marškinių vir
šutinių ir apatinių, vilnonių ir li
ninių bei bovilninių džiaketų, nau
jausios mados skrybėlių, čeverykų 
vyriškų, moteriškų ir vaikų, valy- 
zų, laiškams popierų, paveiksluo
tų postalkorčių, drukuojamų ma
šinėlių, rašomų plunksnų, alave- 
lių, atramentų ir didžiausią san
krovą knygų, lietuviškų ir lenki-

Musų štoras atdaras kas vaka 
ras iki g valandai apart Seredos ir 
Pėtnyčios vakaro,

M

Todčl kviečiame visus pas mus atsilankyti ir apžiūrėti musų štoro tavorus.
Su guodone,

THE BRIDGEPORT CLOTHING CO.
Chicago, III3246-3248 S. Halsted St.

A. Olszewski, Prezidentas



Official Publication
Annual Statement of the German American Insurance Oompany of New 

York in .the State of New York on the 31st day of December, 1907, made 
to the Insurance Superlntendent of the State of Illinois, pursuant to law.

CAPITAL.

Amount of Capital atock paid up in cash, 11.500.000.00

INCOME.

Premlum recelved durlng the year........................
Interest and dlvidends,...............................................
Proflt on sale or maturlty of ledger assets,.';
From all other sources,...............................................

6.445.132.06
554.255.86
48.290.00

524.10

Totai Income, $7.048.202.02

DISBURSEMENTS.

Losses paid durlng the year..........................   <
Interest cr dividents to stockholders............................... ...........................
Commisions or brokerage,............................................................................... •
Salaries, fees and all other charges of officers, derk s, agente and 

employees,.................................................................................................
Rents.........................................................T?..................................I........................

Advertising, printing and stationery, postage, etc............................
Legal ezpenses, furnlture, flxtures and maps,..................................
Undervrlters* boards, fire department and salvage corps, fees, etc., 
Inspection and surveys.......................................................................................
Repairs, ex pense s and taxes on real estate,...........................................
State Insurance dėpartment, taxes and fees........................................
Other Ucenses, fees and taxes.......................................................................
Lobs on sale Or maturlty of ledger assets.................................................
All other disbursements.....................................................................................

3.116.654.74
450.000.00

1.218.858.35

556.532.28
41.943.26

150.701.38
35.690.82

106.506.83
39.620.21

7.573.99
124.994.84

23.392.90
60.88

6.074.63

Totai Difibursementfi, $5.878.605.11

LEDGER ASSETS.

Book value on real estate,.........
Mortgage loans on real estate,. 
Book value on bonds and stoeks, 
Cash In offlce and bank..............
Agentą balances..................................
Other ledger assets.........................

. 958.692.39

. 239.000.00
11.663.303.30

. 766.583.21
; 1.213.477.79
. 16.097.61

Totai Ledger Assets, $14.857.154.30

NON LEDGER ASSETS.

Interest r.ccrued,
C r oi s Assets, 

DEDUCT ASSETS NOT ADMITTED.

43.426.01
$14.900.580.31

” .. U... ,»»■,!.!!>!,UU....V

ADRESAI VIRŠININKU
“ŽINYČIOS” DR-STM8

Prezidentą*—J. J. Hertmanavičia, 
3252 South Halsted Street

Vloe-Prea.—Justinas Jakavlčla,
1512 W. ISth Street

1- maa Raštininkas—M. M. Juška,
581 W. 22nd Street

2- ras Raštininkas—Aleksandra 0ls2ewskls,
1418 W. 21st Place

Kasleriua—Nlceforas Žllevlčla,

General-Užvelzėtojaa—A. 0luewskls, 
3252 South Halsted Street 

Visi CHICAGO, ILL.

Su visokiais reikalais prie “Žlnyčioa”, 
kaip tai apžiūrėjimui žemės farmai, ar 
prisirašyme prie Dr-stės “Žinyčioe" ir 
nusipirkime nuo jog akcijų, kreipkitės 
visada ar tai raštu ar aa&biškai prie joe 
generališko užveizėtojo adresu: 

“Žinyčia’’, A. Olszevvski, Mgr* 
3252 So. Halsted Street, CHICAGO, ILL

Vienatini Lietuviška Sankrova

l U UI «W*WH

Lietuvių Gydytoju* ir Chirurgas.
3255 So. Hslnted$t., Chicago, III.

Ojrdo visokias ilgas moterų, vaiku ir vyru 
TVipgl tart didele praktiką ir gydo pašekmlngai 
visokias limpančią. uė.isa»ėjusias Ir paslapUn- 
gaa vyrų Ugaa. Daru operacijas pasekmingai/

Mare Laukiene
Atsakanti Akušcrka

3232 S. Halsted St. Chicago.lll.
Tuluphcnaa Vardo 22<8

Duoda visokia rodą Ir geriausia pagelti, molą. 
rtxa ją Ilgose. Pasekmingai atlieka darbą prie 
gimdymo irdaėlurl atsakančiai po gimdymo Offl- 
SM Ir gyreuitnM Olasevraklo name SSSS i. l*i*t*ė at.

SODAS SVEIKATOS
SERGANTIEMS ŽYDI! t

Jei tan Dūri bodo landžioti pas visokius daktarpalaikius, varginti save liga ir leisti jei įsisenetfy 
per tų tų daktarų nesumanimą ar neturėjimą gerų vaistų, arba jei tau nusibodo nuodintis visokiais! 
patentuotairt vaistpalaikiais, vynais ar balzamais ir kitais, kurie niekad negali ligos išgydyti, 
kadangi nėra pritaikyti prie ligos budo sergančio, ir ant galo nori būti sveiku ir laimingu, tai 
negaišinęs laiko ant visokių niekų tuojaus kreipkis asabiškai ar laiške aprašydamas savo ligą per 
The Collina New York Medical Institutą į Dr. R. Mielke, kame pasekmingiausiai 
išgydo visokias sunkias ir užsisenėjusias ligas, kaip VYRŲ teip MOTERŲ ir VAIKŲ, kožnas 
kas čion kreipiasi, dekavoja už išgydimą ir būną sveikas ir linksmas.

Daugumas stebisi, klausdami, kokiu budu su tokia gera pasekme 
visokias ligas išgydoma čionai, nuo kurių kiti daktarai nekurį laiką gydę, 
rankas nuleisdami apleido.

‘ ’ Tokiu budu, kad The COLLINS NEW YORK MEDICAL DfSTITTTAS
užlaikomus geriausių diplomatų daktarų specUaliztųi visus lirų apra-

Agents balances over three months due.............$ 30.899.97
Book value, bonds and stoeks over market value. 1.361.642.30 
Special deposlts to secure liabllltles in Oregon

and Virginia,.................................................................... 114.000.00

1.500.542.27

Totai Admitted Asaets, $13.394.038.04

LIABILITIES.

Losses
Losses
Losses

adjusted and unpaid........................ .. .................
in procesu of adjustment or in suspense... 
resisted,...... .............................................................

107.828.00
855.138.00
75.457.00

Totai,
Deduct reinsurance,

$1.038.423.00
273.294 00

Net amount of unpaid losses.........
Totai unearned premiums..................
Salaries, rents, Lilis, taxes, etc., 
Commissions and brokerage,............
Return and reinsurance premiums,

$ 765.129.00
6.305.339 98

148.270.43
61.880.96 

312.064.32

Totai Llabilities,
Less liabllltles secured by special deposlts.............................

$7.592.684.69
78.905.98

Balance, $7.513.778 71

BUSINESS IN ILLINOIS.

Totai risks taken durlng the year,

Totai loFses ineurred during the year,

$21.467.954.00
272.369.94 

.113.674.35

WILLIAM
CHARLES

N. KREMER, Presldent.
G. SMITH, Secretary "

Subscribed and sworn to before me thla 25th day of January, 1908.

GEO H. COREY, 
Commissioner for Illinois' in New York.

331 Žilė galvon — velnias vuodegon. 
Komedija vienam akte. Pagal leuki- 
fiką sutaisė M. P-ls. Chicago, III. 19i?2, 
pusi. 31 ...............  10c

480 Biologija arba mokslas apie gy> 
vus daigtus. Pagal prof. Nusbaumą, 
sutaisė Šernas. Mokslas kokiu budu 
radosi gyvi sutvėrimai ant musų že
mės, kaip jie vystėsi pradėjus nuo ma
žų vabalėlių Iki daėjo lig paukščių, 
žvėrių Ir paties žmogaus. Su paveik
slėliais. Chicago, III. 1901, pusla
pių 147.........................  v...........40o

473 Apie temą Ir kitus svietus, Jų 
būvį Ir pabaigą. Pagal Hellperną, Fal- 
bų ir kitus, sutaisė Šernas.- Aprašo 
kas yra žemė, iš ko ji susideda, ant 
ko laikosi ir kaip sukasi. Kas yra 
saulė, žvaigždės, mėnulis, planetos, ko- 

-ftretos ir kitos retai matomos žvaigž
dės. Su 30 astronomiškų paveikslų. 
Yra tai vienatinė knyga Iš kurios žmo
gus tikrai gali apsišviesti. Chicago, 
111. 1896, pusi. 225.............................. 75c
T» pati apdaryta ................................$1-00

Tautiški Lietuviu
Paveikslai

Papuošimui savo kambario, yra 
gražus tautiški paveikslai:

1. Didis Liet. Kunigalštis Algirdas,
miera 22x28 colių. Kaina................35c.

2. Didis Liet. Kunigaikštis Gedemi- 
nas, miera 22x28 colių. Kaina.. 35c.

Liet. Kunigaikštis Keistu- 
22X28 colių. Kaina ...35c 
LleL Kunigaikštis Vytau- 
22X28 colių. Kaina.. 35c.

3. 
tls,

tas,

548 Oras, Vanduo, šviesa Ir šiluma. 
Lekcijos Profesoriaus Blochmano. Lie- 
tuviškcn kalbon verte J. Šernas. Chl- 
cago, PI. 1907, pusi. 138 ......................  36c

Pavoja aavo psveikslą atolų-

VYRAMS TIKTAI

INŽENGA DYKAI!

Tyrinėk praitzą ir ilsi vystymą 
žtnof likos rases neo lopiio iki grabo, 
pamatyk keirtemus gamtos, tingėda
mas ir milrmiAkumus.

Tyrinėk | tekasą kgo* ir paleistuvy»tt», 
perstatytas fyv didam figaroM, sveikuose 
ir ligotuos* pai4yiūmiom Lavusižrodinėtojas

Mre PRANCIŠKA 
feSLENAllENŽ, 

(moteris Jono)
Renta No 2, B. 65, Csreaeo, Neb

Žingeidumai Patbologijos
Žingeidumai Osteologijos

TukttauJ'tol pliką žmonių atgavo pui
kini plaukui, sulaiko slinkimą plauku 
galvos labai trumpame laike, virtoje 
a nauji, gražu* plaukai. V i saki a lt*.

JOHN PAULINIS, < 
Fayette Co, Orteat, Pa.

I______PROF. J. M. BRUND2A
■sasvat a n. sti rr„ simm

Naujas Išradimas

BRUKUOJAMA MASINA

Kozminsky & Yondorf, 
73 Dearborn Street.

Bankieriat.
Mfi skalijame Pinigus ant tuFtanybių ir jei 

tu rengiesi turtonybą pirkti, mąi su džiaugsmo 
prigelbtilme, paskolindami tau dalį pirkinio pT 
nigą Greitas veikimas. Lengvos JUygoe. Aguu- 
tai apmokami dosniai.

VISAI DYKAI 
I’rUlų.k mum povą markių, savo 
tikrą vardą, pravarde ir adresą, o 
mes tamistai nusiųsime No. 8 kata
logą. dklilauslą lietuviMtoje kailioje, 
M dideli poslapei. Jame telpa te U fu- 
gi auralymal anie tuviri 300 visokiu 
KunUką neavaikumų, vyrų, moterų

ir *gi-ntur» literuturoa ant “Noetb Sid«" Chicago)- 
Čion galima gauti mokdtlką, svtetliką ir dvail- 
Iką knygą, raiančlą. IkapHarią, abruUUą, vi*o- 1 
klą lalkraMią, Amerikos ir Europos ir popierą 
gromatom*. Taipgi užlaikau visokio ta voro: juo
dyto, paltelią, pltinklną,drukuojaruą maJiaukltfe 
britvą. stereoakopą ir daugelio kitą daiktą. No- 
uimirikite atsilankyti, o busite utganMintk

Petras M. Kaltis
221 VVabSnaią Avu. , Chicag*, Ug.

įšale LleluvUkos Bainyėiue).

gyduoles naudoti, ki.k Jo* prekiuujair kur ja* 
gauti. Tvip* pavrikilai ir prekė* visokių nau
jausių •l«etro-gyd*ačlų aparatų, Roberiniu 
dulktų, M ag tiku aparatų, Dnikuojatnų ir Ra- 
•omų Malinu, HUreaikopų ir jiem Paveikslų. 
Armonikų. Koncertinų. Ųritvų ir daugal kito
kių kuinam reikalingų daiktų. Raly k tuojau*. 
John 1. Bagdtiuua*. Pro|>r. Adre*uok teip:

JOHN‘8 SUPPLY HOUSE
J3 Ptl.-SfiN STATVON CHVCAOO, ILL.

Telefonas Yards 3162

Dr. A. L Graiczunas
3312 S. Halsted Street :: Chicago

Kas gali būt matyta

GALERIJOJ MOKSLO 
344 S*. Šute St CHICAGO, ILL 

arti Harriacn gatvė* 

INEJIMAS DYKAI!

šymus su atyda
ataakanf iuM kiekvienam pritaikytus vaistus Išgydymui Ilgos ir silpnybių nes Šitas Institutas užlaiko didžiausią 
Lsboratorlją vulstiį iš viao svieto šalių, tarp kuriu daugelis yra pačių daktarų Išrasta, kurių niekur kitur negalima 
gauti. Litai išgydyme Ligų uė Joks daktaras nė kitas institutas negali lygintis, per kų mokslinčiai ir pavadinu tą 

Collins N. Y. M. Inst. SODU SVEIKATOS!
Kad iš to žydinčio sodno daugiausia apdovanoja sergančius sveikata, tai aiškiai matyt iš daugybės 

padekavonių, kurios ateina kasdiena, paduodame čion kelias.

BąaSllUO
m ir

AL'GŠTAI GUODOJAMA8 DAKTARE!

Jslgu kiti dėksvoja ui išgydymą, Ui jan mano prlderystė Ulpgl lareikiu 
paddkavoną ut išgydymą ligos, kurią nuo manąs kaip sloginanti kalną nu- 

ksa*. per galybą augšto mokalo Ir gerai sutaisytą vaistų, kuriuos man pri
siuntė ir pagal pamokinimus suvartojau. Prieš tai netikėjau, kad psr savo 
išdykumą suardytą sveikatą galėčiau dar atgauti. Pirmiausia jaučiausi didelį 

nusilpnėjimą, talpat vėliau ir mano inkstai buvo suvytą, drauge ir visu vi
durinis organlsmaa buvo suiręs ir tik kaip lapas rudenlje suvytą*, laukiau 
kada nukristi Bet kad išskaičiau laikraštija apie J ųsų galingą gydymą Ir 
grynus vaistui, tad atsišaukus ir atsiuntė man vaistus, kuriuos suvartojau 

pagal pamokinimus, sakau kaip kalną nukasė, teip nno manąs ligą, likausi 
pilnai sveikas. Tad Ir dėka rojų už aanžlulšką Ir gabų Išgydymą. Dabar 
jaučiuosi kaip naujai a girną*, linksma* ir sveikas, o tai visiem* broliam* 
lietuviams pranašu, Idant kreiptus! prie Jų* gjrdytls laike nelaimės Ilgos.

Pasilieku dėkingas ir visada garsinsiu J ąsų garbingą vardą, 
JONAS SMIRNAV1CŽ1 A,

16S5 Froatet., Phlladelphla, Pa

moir 
nljlmo

velkatos. 
dienų pilnai išgydytas, i 
dėkavone Ir psvelkslą

Dr. O. C. MEINE
DENT1STAS

OFISIS -hmpii 31 Ir S». Htliltd pi.
(SyvMimi rtriiftees.) Jt CMICAC-Č ilk

Dr. G. M. Glaser
Šutomi prasėtu g* r b lamai publikai. jog ealu 

senisn*iu gydytoju ant Brldgeporto, praktikuo
dama* 17 metą. Dabar savo vtlsą perkėliau į

3149 S. Morgan St.
Kampas 32roa gatvės

Mano ofisas aprūpintas naujausiai* bodai* gydy

ir lygiiot I'aiitikšdsmas, jog gerbiama publika

pareikalavimo dieną ir naktį Esiu speetallitas 
Ilgei* valką, moterų ir vyrą ir uėbeadlatoee ilgo
se. Darau visokią o}«raciją. Liekuosi tu pogirba- 

Telefonas Yarde 887.

Dr. G. M. Glaser
3149 S. Morgan Street

toblyčla 
keliais ir 

su num.

Nauji Žaislai
Atvežti iš Lietuvos.

Gaunami '‘Lietuvos" Redakcijoj.
Dangus, šeimyniškas žaislas, pa

rūpintas doram Ir patogiam pasl- 
llnkamlnimul. Yra tai 
22x24 colių su nupieštais 
tinkamais išreišk Imsis 
pradedant nuo 1 iki 121.

Aiame žaisle kiekvienas dalyvau
jąs turi mėtyti, kaulelį; dalyvauti 
gali 2 ir daugiaus ypatų, kiekviena 
ypata a pa 1 renka sau vienų kupstelį 
(yra 5 yvairlų spalvų) kuriuom 
uždengia tam tikrų numerį kaulelį 
metus. Toblyčla susilenkia | 4 da
lis, su skrynute prislunčlame J na
mus per pačtų. Prekė ........... $1.50

Flirtas, žaislas ir lošimas, suau
gusiems pavestas. Yra akrjmutė su 
55 kortelėmis 3x4 colių, su yvalrials 
klausymais; ant kiekvienos kortelės 
yra po 6 atsakymus.

Jaunuomenė flirtuoja kortelėmis, 
parduodami vienas kitam kortelę ir 
klausdami, kuris numeris Jo atsaky
mo? Prie Dangaus Ir prie Fllrtos 
yra paaiškinimas kaip žaisti. Flir- 
toa prekė ............................................ $1.25

A. Olszevvski
3252 S. Halsted St, Chicago, III.

Didis
miera
Didis 
miera

5. Dr Vincas Kudirka, miera 19x24
colių . Kaina ............................................35c.

6. Slmanas Daukantas, Lietuvos Is
torikas, miera 23X29 colių. Kaina 35c.

7. Gediminas, D. L. K. apima Klja-
vos pilį 1318 m., miera 17X24 colių. 
Kaina ....................................................... 30c.

8. D. L. K. Vytauto prisieks, miera
20X25 colių. Kaina......................... 80c.

9. Kražių Skerdynė, 1893 m., miera
22X28 colių. Kaina ......................... 50c.

Pinigus siunčiant su užprašymų, ad
resuokite teip: ,

A. OL8ZEW8KI8,
). Haletod 8t* Chicago, III.

LIUOSA GALERIJA MOKSLO
344 S. State SL. Chicago, III

SKAITYTOJAU! Jei Tave vargina žemiau paminėtos ligos, nesendink, neaiidoliok, bet atsišauk, o galėsi būti Išgydytas kaip Ir kiti nuo: 

žor«Zu>, kataro^ pinučių dueulio, trumpo ir sunkaus kvėpavimo, kspsnų
ir inkstų (kidnsys) ligos, dispepsijos, nevirinimo, vidurių ligos, užkietėjimo ir skaudėjimo vidu
rių, fonuose, t uitymuose ir po krutins. Galvos skaudėjimo, uįimo ir spiegimo ausyse; kraujo 
nečystumo, Hbėrimo spuogais, juodgalvėms ir niežais. Neuralgijos, neurastenijos, reumatizmo, 
skaudėjimo po visą kūną, kaulų sąnarių ir nuo sutinimo, geltligės. Nuo dbelno nusilpnėjimo 
blogų sapnų ir jaunystes išdykumo—sugriovimo sveikatos. Priepudlo, nerviškumo; Toro slaptų 
ligų,—kokio jos vardo ar skyriaus nebūtų.—Pūslės ligos, nemiegojimo, sunkumo ir skausmo 
kojose, rankose ir kitu visokių ligų vyrų kaip ir moterų: skausmingų, nereguliariškų antdrapar 

nių ir baltųjų, arba kurios tik ligos varginimui žmonių užpuola.

I VISA AMERIKĄ, CA5ADĄ, EUROPĄ, AZIJĄ, AFRIKĄ ir AUSTRALIJĄ, AKT KOŽKO PAREIKALAVIMO.
Kurie negalite pribūti asabiškai, tai aprašykite nesveikumus bei ligą lietuvišhal.

KAM 8IRGT IR VARGINTI SAVE, JEI LENGVAI GALI BŪTI IŠGYDYTAS, TIK ATSIŠAUKIT, adresuojant:

The Collins New York Medical Institute <lnc> 
140 W. 34 sL, (arti Broadway) New York. 
OfLo valandos: iš ryto nno 10 ik! 6 po pleL Šventadieniais nuo 10 iki 1

The Odeli No. 4

Drukuoti su jaja gali kiekvienas

ODELL TYPEWRITER yra viena II geriausių pigiųjų dru- 
kuojamy mašinų. Ji drukuoja teip gražiai, kaip mašina už $100.00. 
Visa mašina plieninė, o raldėa varinės, Išlietos ant plieninio volo. 
Visos didesnės ir mažesnės, su visokiais raštiškais ženklais Ir 
numeriais. JI niekad negenda, nes nėra kam joje pagesti. JI gali 
laikyti 100 metų, arba ilgiau,
žmogus, net ir mažas valkas, jokio mokslo prie jos nereikia. 
Jos sistema teip paprasta, kad kiekvienas paėmęs ją | savo ran
kos, iš pirmo sykio supras kaip su jaje drukuoti. Jeigu nori turėti 
drūtą, pigą It gerą mašiną, tai pirk ODELL TYPEWRITER, o 
niekada nesigailėsi. Aitų mašinų kainos buvo $20.00, vėliau buvo 
$15.00, o dar vėliau $10.00, o kad męs Jų išpardavėme didelę dau
gybę. tat gaunam nuo fabriko pigesnę kalną, ir dabar jas par
duodame su prlsluntimu po.................
Bu gražia audimo apvilkta skrynele . 
Bu gražiaskuros apvilkta skrynele ...

Pinigus siunčiant adresuokite:

$6.95

$8.95

$9.98

A. OlszewskiS
ln 17akmenų 
6elzĮteliwi« Laikrodėlis.

Stiebeliu užsukama* ir 
nustatoma*, vyriėko ar 
moteriškų didumo, fio 
■M* •■kutui* rantuotais 
dvigubais medžiokli
niais lūkėtais, puikiai 
graviruotai*. Laiką kae-

rvik*J**j«>tteBi UtUia* Ulė 
r*4*ft* (Jltikrlnama* 20 
metų. SresHbaU* *«*i*H 
ataus Mes pasiųsime ii- 
tą laikrodėlį kokiu ne

būk adresu C.O.D. SS.7B ir persiuntimo lėtos
su tiesa pilno lityrltno. Jei nebus tok*, kaip pa- 
•akyta nemokėk nė vieno cento. Atutak, gal tau 
paraleli užmokėti 836.00 u* tokį pat laikrodėlį, jei 
pirki! jį pu kokį sankrovlninką. Labai pulkui 
14 kar. ukisatu truėtetlta ta **^*k*> «vbal *u kiekvienu 
laikrodėliu. Aareiuok:

Excelsior VVatch Co.
900 Athonaoum Bldg., Chicago.

Pinigu Preke.
Iki 500 rublių, rublis po............'....52)4
Nuo 500 iki 1000 rublių, rublis po. .61 
Virš 1000 rublių, rublis po........... 61H

Prie kiekvieno siuntinio reikia pri
dėti 25c. ant pačto kaštų.

Jeigu norite, kad pinigai greitai ir 
gerai suvaikščiotų ir niekur nežūtų. 
Ui siųskite per "Lietuvos'* redakciją 
adresuodami teip:

A. OLSZEWSKI, 
$252 S Halseted St, Chicago, Tl

32S2S. Halsted st. Chicago, III

■

Dr. L. E.Zl NS, 41 So. Clark St., Chicago, III,

-isiar y

PLAUČIAI.
Sergantieji* dusuliu, bronchitu 

ir plaučių ligomis ilgydoml ga
lutinai naujausia mano metodą.

ligydau kiekvieną sergantį Varicocelą. Strikture, uieikrttesius kraujo uiquodyjitnu, 
nustlpnfljlmu ntrvą, Hydrocelę arba vyrą lytiika* Ilga*, šitokius pailulymu* duodame vi* 
tiem* tiems, kurte buvo gydomi visokią kitą daktarą be jokios pasekmė* ir ildavė pinigu* dy
kai; todėl noriuąumg* parodyti, kad mano bodas yra vienintelis ir su juo lėgydysiu ant visada.

Nemokėkite už neišgydymą, tiktai už išgydymą.
Skaudėjimus skilvio, kepenų Ir Inkstų, nors labai uisisenėjuaius, ligydau galutinai.

IŠGYDAU IN 5 DIENAS t.j. HOtlalat tr'iu

Slaptingos Vyrų Ligos.
Al ligydau greitai ir ant visada 

kiekvieną slaptingą vjrrų ligą; už
laikau vilką didžiausioj paslapty}.

Visokios patarmių 
dovanai!

ligydau galutinai Moteriškas Ligas.
Patinimui gimdos, skaudėjimas 

pečių, balt) igą ir kitai, Ugydau pa
te km i ogia tu ial pagal mano meto
do* sutaisytu* vaistu*.

Kraujo UžnuodyJImua 
ir odos liga*, paveizdan: iibėrl- 
tnui, akauduliu*, plauką nuilin- 
klmui ir visokiai kitai ligai 

Išgydau ant visados.

Kalbu lietuviškai!

PRlEMIMC VALANDOS: noo 8 ryto Iki 8 vakare. MdMIemia: aso 8 ryte Iki 4 po piety.

Serganti Vyrai
Jauni ir pusamži n iai

Vyrai, kurie kenčiate^ 
nuo Ligų—Nenusimin 
kitę! Prasidrasinkite!^ 
GELBĖKITE SAVEJK

Atsigaukit pas mane! ♦

Eik ten kur busi sąžiniškai gy
domas ir tapsi greitai SVEIKU 
čėdysi laiką ir pinigus eidama 
pas Dr. Tillitson. Rodą Dykai

Sutinimai Ir kitoki nasvei k urna i yra ilgydomi trumpam laike — bėgyje kalią die‘ 
su maao ortginalllku gydymu. Atsakančiai pritaikintas, yra UI greičiausias būda* ant sv«, 
įsteigimui anoduguio itgrdymo. Netrotjrk laiko ir nerUikuok savo sveikatos klausdama* 
dos aptkekorlau* arba savo draugo. Jeigu UmlsU nėši po atsakančiu gydymu. Ui gali ’ 
tikrą*, kad turėsi tą Ilgą per tavo visą amžių ir visados atgabens umisul nei almą ir *usik:r- 
Umą. Al UgydšUu tūkstančiu* tokių ligų dčlto, kad turiu ypatiėką joms gydymą. aį

Užsikimėimaa arba utakimaa varpos skylutė*. Nedaro skirtumo kaip ilgai Um 
kenti nuo užakimo varpa*kylės, ir nežiūrint kiek daktarų Umlstą prigavo ir suvedžiojo, trį 
gydymas ta m U tą tikrai iėgydy*. Prie mano gydymo nereikia jokio piaustymo. Mat-. 
mat yr* geriausia* aut visos pasaulės, be jokio skausmo ir prsėalina nesveikumą ant visa

Kraują Utnuodyjlmaa <«yftiia arba Francai . Jeigu vartojei nuodingus vai.ti?3 
tebeturi skausmus, skauduliu* (rona*) burnoj* ir gerklėje, ronas arba pratrukinau*aat biie|q 
Mbe dalie* kūno, tai tas yra kraujo užnuodyjimai. kurį gali lėgydyti Tiltotson. Ai jie# 
suukiauitati iigydemų ligų pra^iaoiiame padėjime. A» iėčystyiiu grynai tavo kraują ir M- 
fctUntiu H Vito kūno yvalriu* aečyitumui ir nuodus į trumpesnį laiką negu kas kitas k 
kokioj daly j pasaulės. ._

Gužuotos ir suaiauH «>»•••• Al »««yd*u tokl ky«,«l ** nuotrotas laiko ‘ 
jokio Skausmo ir ant syk. Mano gydymas praialina visokiu* ligotus padėjimus, pagai^r 
pilną bėgimą kraujo, sugražins tamistai greitai normalliką sveikatą ir tvirtumą. Skaus^_ 
visai pranyksta.

A$ IŠGYDAU KADA KITIEMS NENUSISEKA.
Al taipgi iėgydan trumpam laike visas ligas, karto* apaireiikia tarp jaunų, senų ir }1q 

amžinių vyrą.
Paslrodavima* ir egiamInai dykai. Viską užlaikau slaptybėje. Jeigu busi po mano 

dymu, niekas nežinos kodėl. A« turiu tam tikrą gydymą kožnal ligai. <i-

$10.00 VERTES X-RAY EGZAMINAS DYKAI. 8o
Vyrai, mananti apsivesti, pfivalo staliauki! pas mane ir pasiduoti egsaminui. idaa 

tirti ar yra tinkami apilvedlmui ar ne. Kitąsyk gali būt kone koki liga, kuri kliudytų laU 

gam gyvenimui ap*lredu»iem*.
Jeigu tamlsta turi kokį nesveiką padėjimą kone, paeinantį nuo peržengimo gamtos ti^._ 

kaipo tai. Vagi mosi savą*, tai nemėgink užslėpti žeuatve, nei ženatvė tiktai gelbsti ligai įlr 
laknls giliau ir giliau į kūną, o tada tavo sveikata galutinai sunykt. G.

AtaiUuk dėl egzamino į Dr. Tillotaono ofisą ir uiiitikrink sau, kad esi tikęs apsivedę.

EGZAMINAS IR PASIRODAVIMAS DYKAI!

Nereikalauju pinigų dėl pradėjimo gydymo. Jeigu negali ateiti pas mane, tai ralyk.

OR. TILLOTSOH, 91-93 E. Washington Si., GHICA60, IL
VALANDOS PRIRMIMO: nuo 10 ryt© iki 4 po pietą, ir nuo S iki 7 vakar*.

N*d*ilomia ir fivontadionom nuo 10 ryto iki 1 po pietą. ,,j

Geriausias lietuviškas dantų daktaras 

A. J. Zimontas (lietu vys) 
3252 So. Halsted sU Olszewskio name.

TranbL. dantis be skausmo, lAgvdo Skorbuta, 
Neuralgija, luded* liauju* vieton repuoluilų. pri
pildo iškirmijusi 1* auksu. įkuibru. amalgamų. 
Valandos: šiokie m* dienom* nuo 8 rito iki 18, 
buo 1 iki 9vak. Nedaliom*: nuo 9 r. iki 6 vat

Dr. Marija Dowiatt-Sa
749 W. 18th Street

Tarpe Paulina ir VVood gatvių 8 
Ofiso valandos: nuo 8:80 iki 10:90 rytoji^ 

iki 3:30 po pietų; nuo 7 iki 8:90 rak. Neddo 
nuo8:90iki 11 tiktai. Telefonas Canal 1**

• - • ' , ’ t’

Tolfifon Yards 471.

Notary Public
(Lietuviškas Notaras)

Išdirba visokias legališkas popieras, 
kaip tai: Plenipotencijas, Kontraktus, 
Bill of Bale, Testamentus, Affldavits ir 
kitoniškus. Inkorporuoja draugystes.

J. J. Hertmanowicv
Ofisas

A. Olszcwskl’o 
,8282 S*. Hdsteė, Cor. 33rč St 
i Otiicago, III.

F. P. Bradchuli*
ATTORNEY & COŪNSELOR at LAJ 
Chamber ei Commaroe Bldg., Room 7. 
S. E. Coreer La Sali* and WaiM»»stėn Stre# 

CHICAGO, ILL.

Lietuvys advokatas, baigęs mof* 
jurisprudenoijoo čia Amerikoj. VC" 
visokiu provaa, civilišku ir krin> u į 
liškas, visuose teismuose (sudu^ 
Gyv. 3112 S. Halsted St., arti 31 mos gi ’ 

Te’ephone Yarda 6046

A
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