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ITALIJA.

Griuvėsiai žemės drebėjimų iš- I 
griautų miestų dar vis neišjieškoti, 
nežinia dar vis kiek žmonių kūnų 
po jais yra į dar gyvų po jais jau, 
lurbut nėra, jeigu toki buvo, tai 
tie, jeigu jų ne išgelbėjo, iki šiol 
humirė. • , »

į; Dalį sužeįstų ąvetimų kraštų ka- 
Iriškiejie laivai išgabeno į kitus 
Fįmiestūs, kadangi išgriautuose mie- 
■tuo«e trūksta vaistų, daktarų ir 
j^hpnbučių; ant greitųjų sukalė iš 
■■ų būdas patalpinimui sužeistų. 
HBių negalima buvo teip greitai 
^^■r išgabenti.
■■elbėnunii nukentėjusių nuo zv 
DKs drebėjimų Amerika Europoj 
■■anulė spccijalįšką garlaivį, ku- 
|Hį Messiną atgabeno valgio pro- 
K^Ltų ir drabužių, teipgi vaistų: 
I^Bsų Europos kraštų atkako dak 
[jHai, kadangi mat Italijoj nėra 
■■ daktarų, kiek jų reikia ap- 
■■ėjimui visų sužeistų, e tokių 

net daugiau negu dideliamf-
Xaj*>li atkako jau gri/t .niE 

I^MRaim įo oceaua Amerikos ka 
|^Hisis laivynas ir atgabeno var 
S®Bkvt:ė:an-:( • 'r -- F\ z
M®g\\c:!t- produktų.
B^Bame 2500 tonų mėsos. Dar 
|K-ieš įplaukiant laivynui j Napolio 

jį patikti ant jūrių išplaukė 
^■alijos kariškas laivas ir paprašė 
^■merikos admirolo šiuom kartu 
^Bei'ti paĮ,>ra>t.i-kammliųi -uviais pa 
■fveikinimą. Žinoma, .Amerikos ad 
Hmrolas sutiko, nes nelaimės teip 
liaudžiai pasiektai Italijai dabar 

kanuolių šūviai rupi, bet gel- 
■fejimas dar gyvų žmonių ir šluo- 
Hbtfi'as ašarų netekusių penėtojų 

■ynų.
I^Bčaip dabar pasirodė, žemės 
^■ebėjimai daugiausiai nelaimių 
^Bidirbo ant salos Sicilijos, ap>kri- 
^■uose Messina, Kalabrijoj, nors 
■Gebėjimas buvo teipgi smarkus, 
■nors jo padaryti nuostuoliti ne ma- 
Fži. bet bent žmonių teip daug ne- 
1 pražuvo, nes ten ne bu^o teip dide- 
r lių miestų. '
[ - Kadangi laike nelaimių veik vi- 
[ -sur atsiranda niekšai norinti iš ne- 
| laimės naudotiesi. netrūksta tokių 
' ir /išgriautuose žemės drebėjimų 
į Italijos miestuose, kurie plėšia sve- 
į tunus turtus; komendantas Messi- 
| bos pertakoj, jenerolas Mazza pa-
■ šalinėms ypatoms be specijališko
■ leidimo uždraudė j ieškoti griuvė-
■ tiįuose, kadangi plėšikai visokios
■ veislės prisideda prie gelbėtojų, o 
Bgtiskui vagia vien rastus ten daik- 
Btus, žmonių ir jų turtų gelbėjimas
■ žinoma, tokiems nerupi. Jenerolas 
I Mazza prisakė kareiviams šaudyti 
B į .kasinėjančius griuvėsiuose, o ne-
■ turinčius leidimo.
R Sanlygos išgriautuose miestuose.
■ n^>rs palengva, bet eina geryn; da- 
I bar manoma, kad bentrpidemijos 
I nuo pūvančių kūnų nėra ką bi- 
I jotiesi. Išpradžių malt, kol ga
■ Įima buvo tikėti, kad po griuvė- 
Kiais gali būt ir gyvi,, po jais jieš- 
■rota gyvų ir ne mažai išgelbėta, 
■’askui vienok griuvėsius laistė jau 
^megesintoms kalkėms, kurios ku- 
■nis naikino, ne davė jiems gesti ir 
■čršti orą. Ir' išgelbėtų padėjimas 
Kjigptiek pasigerino. Nors jie pa- 
Kalpinti tik iš lentų sukaltose, ne- 
^apkuriamose būdose, bet kad; oras 
■atšilo ir lytus pasiliovė, tai tuom
■ pačiu ir tų nelaimingų žmonių 
■padėjimas dabar šiek tiek pasige-
■ rino.
■. Kadangi šiems metams Italijos 
Lizdas turi 6 milijonus doliarių už-
■ čėdyjęs, tai tie atlikę nuo Išlaidų 
■pinigai bus apversti su šelpimui že-
■ mės drebėjimo aukų. Žinoma, tų 
■tfįnięų ne užteks, bet gyventojai 
■po visą šalį renka aukas, o šiauri- 
■nėj Italijoj gyventojai noriai su-
■ tiko mokėti specijališkus mokes- 
■čius sušelpimui nelaimingų žemės
■ drebėjimo aukų. Pinigus tam tiks- 
B lui renka ir visuose kituose civi-
■ lizuotuose kraštuose. Nėra abejo-
■ nes, ’kad ir svetur surinks ne vie- 
I ną milijoną doliarių.
L Ar žemės drebėjimo išgriauti 
I miestai tose jau vietose bus atsta- 
I tyti dar tikrai nežinia. Iš mini- 
| sterių išsitarimų galima manyti, 
| kad randas mano miestus atstatyti

MASKOLIJA.
Artinasi maskoliškiejie nauji me

tai, kada caras savo tarnus viso
kioms malonėms apdovanoja, o 
prasikaltusiems jų kaltes atleidžia. 
Ištd ypač prasikaltę mėgsta nau- 
dotiesi, nes užsitarnavusių tarnų 
caras ir be prisiminimo neužmirš
ta ir užmiršti negali, nes atsidavę 
tarnai carui visada reikalingi, jis 
tik ant jų gali remtiesi, žmonių 
meilę jau seniai nužudė.

Ir dabar atsišaukė prie\ caro 
prieš naujus metus kariškojo teis
mo pirmiausiai mirtim pasmerkti, 
pagarsėję laike karo su Japonija: 
atidavęs japonams Port Arthurą 
jenerolas Stoessel ir nužudęs lai
vyną po Cušima admirolas Neto- 
gatov. Po kariškojo teismo nu
sprendimo caras abiem mirties 
bausmę apkeitė kalėjimu Petro ir 
Povilo tvirtovėj. Dabar jie mel
džia atleisti visai kaltę; arba ka
lėjimo jaiką. sutrumpinti. Be abe
jonės caras meldimo išklausys ir 
abudu paliuosuos iš kalėjimo. Iš- 
tikro lygiai Stoessel. kaip ir Ne- 
bogatov gal*ir kalti, bet ne jie-kal
čiausi: ne jie karą pagimdė, ne jie 
svarbiausia priežastis nepasisekimo, 
bet yra daug kaltesni, kurių teis
mas negali pasiekti, nes tie kal- 
čiausiejie per augštai stovi. Teis
mas nubaudė mažiau kaltus,, kad 
išteisinti augščiau stovinčius kalti
ninkus.

Per kalėdas ir po kalėdų skait
lius apsirgimų cholera Peterburge 
vėl pasididino. Daktarai mano, 
kad apsirgimų. skaitlių padidino 
persivalgymai ir persigėrimai lai
ke kalėdų.

KOREA.
. Koreoj be mažo ne sukilo gy

ventojai prieš Japonijos valdžią. 
Korea, nors turi savo ciecorių, bet 
jis turi klausyti prisakymo Japo
nijos ciecoriaus vietininko^ kuni
gaikščio Ito. Prikalbėtas kuni
gaikščiu Ito, Koreos < 
drauge su juoin iškeliavo 
sostapilio į miestą Fausan. 
tojai manė, kad Ito nori 
pergabenti ant japoniško 
išvežti į Japoniją. Laike 
todėl gyventojai kėlė teip neprilan- 
kias kunigaikščiui Ito demonstra
cijas, kad vaikymui demonstrantų 
reikėjo šaukti kariumenė. Pasvei
kinti Koreos ciecorių atkako japo- 
niškiejie kariškiejie laivai, Japo
nijos ciecorius ^siuntė linkėjimus, 
ant kariškų /aivų Koreos ciecorių 
karštai priėmė, f Tas ant galo ir 
neužsitinkinčias Japonijai minias 
nutildė, demonstrantai išsiskirstė; 
viskas apsiėjo be kraujo pralieji
mo.

ciecorius 
iš savo 

, Gyven- 
viecorių 
laivo ir 
kelionės

salio tautos dabar svarbiausią ne
draugą tūri Austriją bent didesnių, 
nesutikimų nepagimdė. Ministeris 
Austrijos pasiuntiniui Belgrade ap
reiškė, jog jo žodžiuose nebuvo 
neprilankumo Austrijai ir jis iš
reiškė pasigailėjimą, kad jo žo
džiai buvo klaidžiai'suprasti. Tuom 
pasiteisinimu pasiganėdino Austri
jos randas. *

Bet drutinimas kariškų pajiegų 
nesiliauja.. Abudu kraštai, taigi 
Austrija ir Serbija, ginkluojasi 
toliau, traukia ant rubežiaus vis 
daugiau kareivių.

Nesiseka Austrijai tarybos ir su 
Turkija, kurios provincijas Austri
ja pasisavino. Už priskyrimą prie 
Austrijos Bosnijos ir Hercegovi
nos Austrija pasiūlė Turkijai 2500- 
000 turkiškų svarų, taigi $10800- 
000, bet Turkija teip mažą užmo
kėjimą atmetė, reikalauja didesnio 
atlyginimo, o Austrija didesnio 
mokėti nenori, kadangi ji mano, 
kad ir tokios dovanos Turkijai tu
ri pakakti. Juk ir iki šiol tos 
buvusios Turkijos provincijos bu
vo Austrijos valdomos, iš jų Tur
kija nė jokių įplaukimų ne turėjo. 
Užimdama galutinai Bosniją ir 
Hercegoviną. Austrija pažadėjo 
Turkijai sugrąžinti pirma jos val
domą. iš rtalies aibaniečių apgy
ventą, apskritį Novi Bazar; bet 
kada Turkija pradėjo priešintiesi 
priskyrimui Bosnijos ir Hercegovi
nos, tai Austrija pagazdino, kad 
dėl to beispriešinimo ji ir pažadėji
mą atiduoti Turkijai apskritį Novi 
Bazar atsiims atgal. Žinoma, jei
gu Austrijai pasisektų susitaikyti 
su Turkija, tuom butų atimta pro
ga Serbijai kištiesi į tarpą Tur
kijos ir Austrijos, nes Bosnija ir 
Hercegovina ne Serbijai, bet Tur
kijai prigulėjo. Bet ir su Turkija 
Austrijai susitaikyti iki šiol nesi
seka.

Dėl Balkanų pussalų, rodosi. 
Austrijai nesiseka ir su Maskolija, 
kadangi, kaip laikraščiai praneša, 
Austrijos pasiuntinys Maskolijoj, 
grafas Berchold, kuris iškeliavo iš 
Peterburgo, jau nebesugrįž j <Mas- 
koliją. Kas užims pasitraukusio 
ambasadoriaus vietą Peterburge, 
dar nežinia, bet jo pasitraukimas 
rodo, kad jis nemokėjo su Mas
kolija susitaikyti.

vežimant ir nuvežė’ jį 27 artileri
jos brigadon. Suteikus pirmąją 
medicinos pageibą, kareivis nuga
benta policijos nuovadom

Gruodžio 1—2 dieną buvo atvy
kusi Vilniun iš Švenčionių prie 
vyskupijos valdytojų lietuvių de
putacija. Prie šios deputacijos 
prigulėjo 8 vyrai-atstovai nuo tos 
parapijos kaimų, ir 4 nuo mieste
lėnų. Atvažiavimo tikslas buvo 
prašyti vyskupijos valdytojo, idant 
jis sulaikytų savo įsakymą, ku- 
riuom liepta prašalinti iš parapijos 
visi trjs kunigai lietuviai: džiako- 
nas kun. Burba, kun. Pavlauskis 
ir kun. Pavlavičius.. Lietuvių pa- 
rapijonų nuomone visi šie kuni
gai buvo visai neteisingai apšmeiž
ti keleto parapijonų lenkų ir val
dytojas visai bereikalo finų skun
doms įtikėjęs. Reikalinga esą vi
sa skunda dar sykį pertikrinti, iš
klausinėti liudininkai/ ir (uomet pa
sirodytų. kad užmetimai- šiems ku
nigams yra pramanyti. Lietuviai 
didžiai pasipiktinę šiuo skubiu įsa
kymu, kursai neturėjęs jokio pa
mato; lenkų skundos, lietuvių nuo
mone, perdaug jau veikiai išklau
somos, tuo tarpu kaip lietuviams 
patariama paprastai laukti, ken
tėti.

Nesuradę valdytM> Vilniuje, 
atvažiavusiejie |>asiuntė telegramą 
valdytojui Peterburgan, reikalau
dami, kad .visos skundos butų dar 
sykį perveizdėtos ir kad iki nebus 
dalykas pertikrinta% jų kunigų 
valdytojas nekeltų kitosna para- 
pijosna.

Deputacija atvažiavo jau antrą 
kartą; pirmą kartą buvusi Vilniu
je lapkričio 25 dieną. Prie de
putacijos prigulėjo r Justinas Ven- 
čiunas Juozapas Žukas, Stanislo
vas Lėmėšis, Kajetonas Tijūnėlis, 
Vlad. Jasiclioųis, Juozapas Padlec- 
kis, - Jonas Kliukas,. Kazimieras 
Jurkėnas, Jadvyga čapjytė, Marce
lė čepulytė, Zamie.ranskienė ir ki
ti. - < V.

Jau yra atiduota Vilniaus Teis
mo Rumaips Alenos Janulaityčios 
ir Jadvigos Netupskaitės byla, ku
rioj pirmąją kaltina už nurašymą 
gegužės atsišaukimo ir laikymą li
teratūros, o antrą už laikymą 
ratu ros.

lite-
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buvo III Dr. Matulaičio 
Pasakojo apie tąi:
ko susideda kraujas ir 
reikalingas ?

Dabar valstiečių bankas stoja 
pirkti visus Kauno gub. dvarus, 
kurie licituojami Vilniaus žemės 
banke. .Kaip matome, plačiai už
manyta brukti Kauno gub. naujus 
gyventojus, nors tarp musų pačių 

daug bežemių ir mažažemių.yra

IŠ KRAŽIŲ/ 
Raseinių pav.

Vienybė” rašo: lapkričio 2° 
dieną apiplėšta šv. Roko koplyčia: 
išlaužė skarbonką, pinigų teatra- 
do kelis grašius, išvartė apaštalus. 
Piktadaria£ nesuimti.

IŠ ALUNTŲ, 
Ukmergės pav.

Šiomis dienomis Triimpanių so
džiaus vaikinai, prigėrę degtinės, pri 
mušė Mediniškių sodž. Umbraso 
sūnų ir marčią. Du mušeikų su
gavo ir pasodino Ukmergės kalė- 
jiman, kiti dar slapstos. Pas mus 
sodžiuos žmonės nesirūpina švie- 
sties; vaikų mokyklon neleidžia, 
knygų, laikraščių neskaito, tankiai 
net išjuokia skaitančius.

Adomo duktė.

IS PAŠVINTINIO, 
Šiaulių pav. - 

Lapkričio 4 d. Sodunų sodžiuj 
užsidegė Onos Romaškienės dar
žinė, o paskui ir visos triobos. 
Greitu laiku ėmė degti ir kaimy
nų triobos, nes nebuvo kam gel
bėti: nieko nebuvo namie. Tuo- 
tarpu atsibaldė 4 žemsargiai ir vie
ton gelbėti nuo gaisri) šildėsi sau 
prie ugnies, paskui pareikalavo 
“padvados”. Išsiblaškę žmonės, 
nesuskubo išpildyti jų reikalavimo. 
Tada žemsargiai ėmė kolioti ir 
net nagaikomis norėjo pavaišinti. 
Reikėjo mesti gaisrą gesinus ir 
j ieškoti padvados. Ona ir Do
mininkas Romaškiai ir J. Punys 
turėjo apie 2650 rub. nuostolio ir 
dar k’o-tik negavo nagaikų. Bau
džia Dievas 
džios tarnai.

Iš ANYKŠČIŲ, l 
Ukmergės pav.

Lapkričio 3 d. sargybinis Saba- 
liauckas eidamas iš Andrioniškio 
sutiko žydelį. - Gerai jį apdaužęs 
atėmė iš jo laikrodėlį ir 7 rub. 
Paleizdamas jį, liepė jam tylėti, 
nes kitaip grasino užmušęs. Žy
delis sugrįžęs namo, nuėjo tuojau 
su savo tėvu pas antstolį. Antsto
lis liepė parodyti, katras sargybi
nis jį apiplėšė. Žinoma, žydelis 
tuojau pažino tą sargybinį ir ra
do pas jį savo laikrodėlį ir 7 rub. 
Sargybinį areštavo ir nuvarė Uk- 
mergėn. Kitas vėl sargybinis, 
Ubagavičius, vaikščioja persirėdęs 
po sodžius ir pardavinėja knyge
les ir paveikslus, norėdamas ką 
nors sušnipinėti. Bet veltui. 
Žmonės pažįsta vilką kad ir avies 
kaily j.

IŠ LATVYGALOSj
, Ežerėųų pav. 'I f

Musų sodžiuje atsitiko didį ne
laimė. Apie vidurį spalių mėnesio 
apriejo ganyklose pagedęs šunio- 
kas galvijus ir sodžiaus šūnis. 
Šunis iššaukė, dar porą paliko. 
Dabar jau dvi karvi ir metinis 
veršiukas apsirgo — padūko. Vįie- . 
nai moteriškei, .savo nebesveiką 
karvę gydantį įkando duksįanti 
karvė į pirštą. . Užuot važiavę 
tuoj Vilniun gydyties, įsiČiepyti, 
įieško musų tamsus žmonės pa
geltos kokių burtininkių bobų, gu
dų, kurie nuo išdukimo duoda šio
kius vaistus: parakę ant popieriu
ko žodį "durak”, sudegina popie
tį, o pelenus liepia sugerti.: Te
betiki pas mus labai burtais 1 Pa
sirodo, trūksta ir tikėjimo ir pro
to. Visan Latvygalos sodžiun vos 
vienas laikraštėlis tepareina, nors 
ūkininkų neišsidalijusių — 15.

-'■A

baudžia ir val- 
A. Vijurkas.

U.”).

d. B a dž galių so- 
Nainį rado negy-

Lapkričio 14 
džiaus ūkininką 
vą to paties sodžiaus laukuos.’ 
Įtariamieji Nainio užmušime Vi- 
tarčių sodž.: Augustinauckas, Gry
bas ir Butkunų so<lž. Augustinauc
kas suimti ir . nugabenti Šiaulių 
kalėjimam J. L.

suža-

Kaimynas.

Iš SĖTOS,

IS LUMBEUŲ, - I 
Liuką vos parapijos.

Tarp valstiečio Žvaigždės ir jp 
švogerio Navickio'kilo vaidąi dėl 
'žemėj, . Lapkričio 19 d. Žvaigž
dė kirviu kirto Navickui į galvą. 
Navickas krito kaip negyvas, pas
kui kięk atsigavo, bet nėr vilties, 
kad išgytų. Žvaigždė, suimtas ir 
išvežtas kalėjimam

’ / "o—, .— Vilties,
d išgytų. Žvaigždė! suimtas ir 
ežtas kalėjimam

i. . Linkuvietis
- (“L. U.”).

PERSIJA.
Persijoj ramumo nėra, nes žmo

nės ne išsižada savo reikalavimų, 
o valdonas ne nori reikalavimų iš
pildyti. Katrai pusei atseis nusi
lenkti, sunku dar įspėti. Bet re
voliucija apima, juo toliau, juo 
didesnius plotus. Pirmiau revoliu- 
jonieriai valdė vien miestą Tabriz 
ir jo aplinkines, dabar jie apvaldė 
ir senąjį Persijos sostapilį Ispaha- 
ną. Į miestą* atėjo pulkas ginkluo
tų Bakhtiarų, suėmė gubernatorių 
jo viętoj pastatė savo vadovą. 
Prieš Ispahaną šachas išsiuntė’su 
kariumene kunigaikštį Firman Fir
ma, bet ypač svetimtaučiai ne tiki, 
kad jam pasisektų miestą nuo re- 
voliucijonierių atimti. Manoma, 
kad jeigu šachas ne suteiks gyven
tojams reikalaujamų laisvių, ir tai 
umu laiku, apskričiai, Tabriz ir 
Ispahan su visu atsiskirs nuo Per- 
siojs, o tohan jų paveikslą gali 
sekti ir kiti i|iiestai ir tokiu bodu 
šacho viešpatystė, dėl jo neprotin
go užsispyrimo neduoti žmonėms 
to, ko jie reikalauja, ir ką jau tu
rėjo, gali sugriūti visai.

1 į IŠ VILNIAUS.
Sekmadienį, gruodžio 7 d., 

valandą, 
lekcija.

1) Iš
kam jis

2) Kodėl vienose kraujagįslėse 
kraujas šviesiai raudonas, kitose 
gi mėlynas ?

3) Kodėl, vienos kraujagįslės 
tvaksi, kitos ne?

4) Kaip sutaisyta širdis ir ko
dėl ji nuolatos tvaksi?

5) širdies, kraujagįslių ir krau
jo ligos. Žmonių klausyti lekcijos 
buvo susirinkę apie 60—70.

Pasmerktam j am pakarti už Min
sko kalėjime kalinių 
ir kalinio užmušimą 
general-gubematorius 
ties bausmę 20 metų

tai: 
O 

sal-

. . Iš KRIUKŲ, 
Šiaulių pav.

1905 m. laisvės saulutės 
dinti, kriukiečiai buvo bepradedą
darbuoties. Laikraščius parsisiųz- 
davo maž-ne kiekvienas sodžius po 
keletą ekzempliorių. Gerb. kun. 
Marmai pasidarbavus Kriukuos 
buvo įkurtas knygynėlis ir jo pa
ties knygomis gausiai apdovano
tas. * Laikraščiai ir knygos buvo 
mylimi svečiai ir visi šviesos trokš- 
tantiejie noriai jas skaitė. Dar 
daug kas gero buvo manoma pa
daryti, tačiau nfcvįsus sjumany- 
mus pavyko įvykdinti. Puikus tai 
buvo laikai, bet reakcijos vėjui pa
pūtus, viskas virto kitaip. Laik
raščių persisiųzdinėjimas kuo to
lyn, tuo labiau mažinasi. Knygų 
iš knygynėlio skaitytojams jau vi
siškai neduoda. Liūdna dabar pas 
mus. Viena tik mintis ramina 
žmogų, kad taip ilgai negali būti, 
kad virs kitoki laikai. Neberei- 
kalo žmonės tankiai sako: “Taip, 
kaip gyvenome iki šioliąi, toliau 
negalime gyventi, turės būti ki-

Kriukietis.

prižiurėtojo 
V. Pileckiui 
pakeitė mir- 
katorgos.

Aną dien botanikos gatvėje, prie 
monopoliąus stovėjo Sofijos Alek
sandro III pulko kareivis, atvy
kęs Vilniun viešėti pas savo tetą.

rijos brigados .papulkininkas Plato- 
novas. Pastebėjęs, jog kareivis 
neatidavė jam garb^f, papulkinin
kas sustabdė arklį, ’ pašaukė prie 
savęs kareivį ir pareikalavo pasi
aiškinimo. Pastarasis pasakė, jog 
jis neatidavė garbės dėlto, kad ne
matė papulkininko. Papulkininkas 
tuomet liepė kareiviui sėsti pas jį 
vežiman ir drauge vaduoti komen
danto valdybon. Kareivis neišpil
dė tuojau įsakymo ir pasakė, jog 
jis davė nežinomam žmogui 1 rub. 
degtinei pirkti, ir išpildysiąs įsa
kymą tuomet, kaip tik gausiąs iš 
nepažįstamojo savo pinigus. Rei
kalavimas buvo atkartotas ir, kuo
met kareivis nesiskubino pildyti . • «• • v* •Zj_ f *

. IŠ MALETŲ, 
Vilniaus gub.

Musų apylinkėje yra daug “bur
liokų” sentikių. Gyvena jie dau
giausiai apie miestelius, arba taip 
kolionijomis- išmėtyti tarp valstie
čių. Yra net keletas didelių jų 
sodžių: Gailiunai, Dienavagiai. 
Jie, pasinaudodami žmonių apsilei
dimu, kuone visus uždarbius su
grobė į savo rankas: lenkia rata- 
lankius, išdirba kailius, mūrija 
bažnyčias. Malėtuose, Videniš
kiuose vis burliokai mūrijo, 
ri iŠ jų ir amatininkai kaip 
batsiuviai, siūvėjai, kalviai, 
musų lietuviai neišsijudina iš
daus miegelio ir duoda atėjūnams 
pagrobti sau iš po nosies visą už
darbį. Vis tai dėlto, kad nenori 
šviesties, susiprasti.... Turi tė
vas ketvertą —> penketą sūnų ant 
trečdalio, nemokina jų jokio ama
to, nepratina uždarbiauti, laiko 
prie savęs. O paskui, tėvui mi
rus, vaikai praleidžia tėvo turtą, 
suskaldo žemę į šmotelius. 4.., 
prasideda peštynės, nesutikimai, 
tąsimasis po ■ teismus, o galu gale 
nevienas iškeliauja su maišeliu po 
svietą kalėdoti. Vis tai per tėvų 
tamsumą. Vargingai čia žmonės 
gyveną, ir kas gudresnis, tai 
išnaudoja. s, ♦ y.

taip”.

IŠ VAINODENOS. ! 
suimta 60 žmonių, kuriuos 
sukilimų dalyvavime 1905 

' s jis-' 
>s ir

Sėtos valsčiuje yra tik viena pra
dinė mokykla; arčiausioj P nuo Sė
tos mokyklos mokykla — už 12 
verstų. Taip dalykams stovint, 
mažai kas gali įgy ti nors ir pradinį 
mokslą, kadangi, neskaįtant gy ve
nančiųjų sodžiuose valstiečių, vie
name tik Šėtos miestelyje yra pus
trečio tūkstančio gyventojų. Ir 
ta viena mokykla taip maža, kad 
vos tesutelpa jon 90 vaikų ir tai 
tik kaip silkės bačkon, o jau apie 
orą mokykloje nėra ko nei kal
bėti. Mokytojauti, ar mokyties 
tokioje mokykloje — tai liga.

Pirmiau mokytojavo čia moky
tojas rusas, Ivanovas, kuriam per
nai duota pagelbininkas lietuvis 
Kairys. Ivanovui išvažiavus, ilgą 
laiką' mokytojavo vienas Kairys, 
bet šįmet, prieš Velykas, vyres
niuoju mokytojų paskirtas Pikut- 
skis, rusas, Kairys gi vėl pasiliko 
pagelbininku. Atvažiavęs Šėton 
Pikutskis tuojau ėmėsi taisyti mo
kyklą. Išgavęs kiek iš valsčiaus 
pinigų, nudažė mokykloje suolus, 
ištaisė sienas ir krosnis, žodžiu— 
padarė mokyklą iš vidaus visai 
kitokią. •

Prasidėjus šįmet rudenį moks
lui, didžioji pusė norinčių moky
ties vaikų, c^Jei vietos stokos mo
kykloje, likosi už mokyklos sienų. 
Pikutskis, Kairys ir J. Gintautas 
pradėjo tuomet rupinties, kaip čia 
padidinus mokyklą, kad daugiau 
galėtų sutilpti jon vaikų. Sumanė 
tuo tiltsln perskirti mokyklą į dvi- 
dali: pirmąjį skyrių (kuriame mo
ko mokytojas lietuvis) perkelti kur 
j privatinius namus, antrąjį gi ir 
trečiąjį skyrių palikti ant vie
tos. Paaiškino jie tą sumanymą 
valstiečiais, kurie ir pritarė tam. 
Tuomet Pikutskis nuvažiavo Kau
nan ir išgavo mokyklų direkcijos 
sutikimą įvykdyti tą sumanymą. 
Lapkričio 26 d. pinnasai moky
klos skyrius perkelta ūkininko Do- 
ricko namuosan, kur pernai bu
vo lenkų mokykla. Kadangi per
kėlus tąjį skyrių neužteko suolų, 
tai J. Gintautas ir Pikutskis krei
pėsi į dvarponį Stuomą, kuris su
tiko atiduoti mokyklai visus bu
vusius lenkų 'mokyklos rakandus. 
Dorickiui reikės mokėti už bu
tą (su šviesa ir kuru) po 50 rub. 
per metus, kuriuos pinigus turės 
duoti valsčius. Tuos pinigus ta
čiau sutiko užmokėti vietinė sko- 
linamai-taupomoji bendrovė;

Padalinus mokyklą į dvi dali, 
daug daugiau sutilpo jon moki
nių, bet ir Ui dar maža vietos. 
Dabar visuose trijuose skyriuose 
mokinama ir lietuvių kalbos. Lie
tuvių kalbos mokinasi jie tiktai

Čia
įtaria
m. ir 1906 m. Sako, kad 
davę sugrjžusiejie iš Amei 
čia vėl suimti latviai.

Suimtas Landvaravos 
Mileris-Fijaškovskis prisi 
dalyvavęs Bezdanų apiplešinji 
išdavė visus kitus svarbesnius) p] 
šikus. Jam -nurodžius, suimta plė
šikų vadovas, kasži-kok& - \ ata
kas”, kurs pasirodė muitinės Į val
dininko Strnisko sūnūs. > 'Suimti 
dar keli kiti svarbus kaltininkai, 
kurie^visi maždaug pripažino, jog 
jų svarbiausia vadovas tai buvo 
Struiskis. Visi kaltininkai slap
stosi iš dalies Sosnovicuose, iš da- 

jų visųlies Vilniuje. Policija 
įieško.

(“V. Ž.”J

IŠ GIŽŲ, 
Vilkaviškio pav.

r-'ll
Vilkaviškio pav.

Gižų sodžiaus ūkininkui SkiGižų sodžiaus ūkininkui Skirp- 
stavičiui prireikė pinigų. Jis pa- ■ 
prašė kaimyno Rudvalio padėti 
jam su j ieškoti paskolą. Nuvažia
vo juodu pas ūkininką K. Ga
vo ten 200 rub. Paskui, žinoma, 
nukeliavo magaryčių išgerti., Mi
lu laiku, visai girti grįždami na
mo tiesiai per laukus įvirto j 
griovį. Rtfdvalis, išlindęs iš I po 
vežimd, nuėjo namo, o $kirpstavi- 
čių \ik ant rytoj aus ištraukė iš 
griovio vos gyvą. Po kielių di^nų 
Škirpstavičius mirė.

Z'

Giž ietis.
IŠ VIEKŠNIŲ, 

Šiaulių pav.
Gruodžio 16 d— buvo valsčiaus 

sueiga dėlei atidengimo 4 kliasų 
naujo tipo miesto mokyklos, ku
rioje butų išguldoma lietuvių, vo
kiečių ir prancūzų kalbos. Ilgai 
tęsėsi ginčai; vieni sakėsi visai 
jiems mokyklos nereikią, nes reik
sią daug mokėti,’ antri reikalavo 
atidengti šią mokyklą Mažeikiuose, 
treti Viekšniuose. Galų gale 
daugumu balsų (119 prieš 21) nu
tarta atidengti mokyklą Viekšniuo
se. Valsčius mokyklos namui pa
statyti duoda žemę ir 30 tūkstan
čių rublių, kuriuos apsiima išmo
kėti per tris metus. Visi kiti (žy
dai, ’ miestiečiai-krikš^onįs, dvar
poniai ir kitų valsčių valstiečiai), 
kurie prisidės pinigais prie moky
klai namo pastatymo, galės nau- 
doties mokykla proporcijonališkai 
sulyg įneštojo kapitalo, t. y. kokią 
minėtųjų pinigų dalį įneš pašalie
čiai (ne Viekšnių valstiečiai), to
kia mokinių dalis iš jų tarpo bus 
priimama. P. Panemunietis.

MIŠ KROSNOS, , r 
Suvalkų gub., Kalvarijos palvJ 

Yra pas mus gelžkelis ir šeštaka- 
vo stotis, įgramzdyta į - kokią-ten 
balą, tris verstus atstu nuo K ros* 
nos-Kalvarijos piianto. ; ■ Keljasį 
ypatingai pavasarį ir rudenį tok
sai biaurus, kad negalitna išva-* 
žiuoti jokiu budu, galima dar pa
čiam galas gauti ir arklius su vęži-» 
mu paskandyti. Valstiečiams ji 
tuo ne tiek dar bėdosj bet užl 
Kalvarijos miesto ir kitiems pi 
kliams labai tai nepatinka: m 
l šeštakavą jiems butų tik 18 v« 
stų, o dabar j Simną reikia va- 
žffioti net 31. O juk, žinai, 
liai jiems labai rupi, nes iš pirl 
stės gyvenai Reikalinga taip 
artimoji stotis ir valdžiai: 
ku jai butų kareivius gabenti 
tt. Na ir štai ką sumanė ?

J*į£

juos 
P.

cių banko, bet tam bankui už
tai. žemės labai lengvai parduoda
mos r "buvo atsitikimas, jog ban
kas drauge su dvaru nupirko visą

BALKANŲ PUSSALIS.
Vaidai Serbijos su Austrija bent 

dėl išsitarimo parlamente Serbijos 
užrubežinių reikalų ministerio iš- revolverj. Pasigirdo suvis. Karei-
dilo šiuom tarpu*, išsitarimas Ser- vis sužeista žandan. Papulkinin- 

senose , vietose, bet specijalistai bijos ministerio, kad JžalkaiHl pus- kas paėmė sužeistąjį kareivį savo

t -
Iš KĄįJNO.

Paskutiniais ląikais valstiečių 
bankas ėmė gan smarkiai veikti 
Kauno gub. Superka nemaž dva
rų, kuriuos ketina viensėdžiais 
skirstyti ir dalinti gyventojams at- 
gabentiemsiems iš. Rusijos. Sun
ku* musų krašto žmonėms gauti



j

LIETUVIAI AMERIKOJ.
ras.

komisarių Watchortią. Jisvei-

išduotas teises.

sau

dienos

IŠ

IŠ AMERIKOS

kuriuo reikia vei-

Sekretorius,

laikas darbų kon- 
baigiasi 1909 m.

paženklintos. Toks pat žen- 
turi būti ant užlipintos vo- 
kurioje turi būti įdėtas var- 
pravardė ,ir autoriaus adre-

ant 
bu-

f

Omaha, Nebr. 
sos Omaha Fihu 
gaisro padarytus 
000 dol.

j Springfield, Mo. Trijų karalių 
dieną siautė čia gaisras, kuris išnai* 
kino čielą namų eilę. Nuostolius 
gaisro padarytus skaito ant 300000 
dol.

šioje dirvoje 
Ar męs patįs 
muzikos trų- 
Truksta vien

no; nemažai prisidėjo prie uždėji
mo Vitauto draugovės. Paėjo iš

St. John, New Brunswick. Su
degė bepročių namai FairviUej.

palai- 
Pa- 

u jojo

Išdegė čia įtai- 
Co. Nuostolius 
skaito ant 200-

gvildenantiejie.
J. Galdįnas.

SUSIMUŠĖ SU TROTU.
Rockford, Ky. Laike tirštos 

miglos garlaivys Samuęl užbėgo 
ant' troto ir jį išardė. Prigėrė 
keturi vyriškiai buvę ant troto.

DIDELI ŠALCIAL
Pabaigoje pereitos sanvaitės bu

vo gana šalta. Trijų karalių dieną 
mieste St. Paul buvo net 25 laips
niai žemiau zero. Mieste Food dų

New York. 7 d. sausio ,ant 
Hudson str. siautė keli gaisrai, ku
rie pridirbo nuostolių ant pusantro 
milijono doliarių.

Calumet, Midi. Vienuose na
muose užgimė gaisras. Ugnyje 
pražuvo viena moteris ir dveja- 
tas vaikų, o keturios ypatos labai 
sunkiai apdegė.

Pirmininkas, *
A. Žilinsiąs.
D. Alseika,

tijoj pasimirė. Paskutinis buvo 
tikras lietuvis, skaitė laikraščius ir

New York. Ant 9 are. sudegė 
čia dideli namai. Sudegė prie to 
3 ypatos, o viena mirtinai apde-

rikoj pridirbai 
milijonų doliarių. Prie’ to praž£ 
v<> 335 ypatos.

užganėdintu, kad tie 25 metai to
kio sunkaus ir skaudaus darbo ra
do atbalsį žmonių širdyse ir tie

Winnipeg, Man. Išdegė vidu
rys miestelio Wetaskiwin. Nuo
stolius gaisro padarytus skaito ant 
i 50000 dol.

Winnipeg, Man. Sudegė krau
tuvės Cadville & Co. Brandone. 
Nuostolius gaisro padarytus skaito 
ant 150000 doL l i : I

New Yor-
pusę tni-
Kongresas

Mieste

kitos šalies: “Kanklo- 
Doarbe

pagriežė keletą gaba- 
galo — šokiai, kurie 
vai. ryto.
į vakarą susirinko

Gryno pelno vakaras davė 
rub. 25 kap.

Pavasaris.

Lac termometras nupuolė su viena] Pi 
diena nuo 40° aukščiau zero 
220 žemiau zero. Nebraskoj 
vo 90 žemiau zero.

nuostolių ant 190

• 2** :
mes plotą, per kurį eina tasai ne
iš važiuojamasis kelias" nuo Kros- 

•nos-Kalvarijos plianto ligi šešto
ką vu i, 3 verstų ilgumo, ir padaryti 
pliantą. Valstiečiai nuo tokio pa
siūlymo griežtai atsisakė; šaltyšiai 
buvo yerste-verčiami pasirašyti su4 
tinką, kalėjimu bauginami, bet nie
ko negelbėjo. Kuomet šaltyšiai 

ębuvo pašaukti pavieto miestan su
lyg šito-pat dalyko, tai sykiu su 
jais nuvažiavo ir kiti valstiečiai, 
idant reikale užstoti juos, jeigu 
kartais norėtų kalėjiman įkišti.

- Taip niekais tas visas dalykas ir
pasibaigė! • i >

Bet štai šįmet valdžia vėl pa- 
|7 kėlė tą patį klausimą, tik kiek jau 

nusileidusi. Dabar ji kreipėsi į 
trijų valsčių — Liudvinavo, Kros
nos ir Kirsnos — gyventojus, pa
siūlydama jiems* susidėjus jau tik 
nupirkti reikalingą žemės gabalą, 
o pliantą žadanti valdžia savo lė
šomis įtaisyti. Idant geriaus tasai 
reikalas pasisektų, ji pasikvietė tal
kon dar Krosnos kleboną Slavėną. 
Rugsėjo 27 d. per §v. Mateušo 
atlaidus jis iš sakyklos ragino val
stiečius sutikti išpildyti valdžios 
torą — nupirkti reikalingąjį že-

- >iės gabalą, o žemės savininko 
prašė “nesiskupinti”, parduoti ją 
pigiai. Valstiečiai balsiais pradė
jo kalbėties bažnyčioje, išgirdę to-

9 kį “dvasišką” pamokinimą savo 
ganytojo. Galėjo dar išeiti kok
sai nesmagumas! Ant rytojaus, 
per sušauktą tam- tikslui Krosnos 
valsčiaus sueigą, valstiečiai nei 
klausytį nenorėjo apie žemės pir
kimą. Girdi; tai tik pradžia esan
ti : dabar nupirksime žemę, paskui 
turėsime akmenų suvežti, paskui 
“šarvarkus" varys, ir taip bus be 
galo* O kam gerą padarysime? 
Ne sau, tik valdžiai, pirkliams ir, 
matomai, dar kunigams! Kad 
jiems tasai pliantas reikalingas, 
tegul patįs ir daro! Męs ir be 
jo iš bėdos apsieisime: “reikia nu- 
važinoti kur gelžkeliu, tai užsidė
jęs ant pečių krepšiuką einu Į 
stotį pėsčias ir dundu kur reikia”,, 

Taip ir šitoji sueiga užsibaigė 
niekais. Dabar dar sykį šauks 
vyrus, bet jie žadą, nepasiduoti, 
nes aiškiai mato savo skriaudą.l 
Ištiktųjų, ant musų sprando vis
kas krinta, mus verčia dagi kam- 
kitam pliantus taisyti! -

Turime męs reikalingesnius ke
lius taisyti, negu kad siūlomąjį 
piantą. . Štai nuo Žuvintu ir Zai- 
lių kąimo pavasarį ir rudenį n>ęs 
negalime jokiu budu Simnan pra
simušti : norėdami ar bažnyčion 
nuvažiuoti, kunigą ar daktarą li
goniui parvežti, numirėlį lydėti ir 
tt. * Arba štai per Kalesnykų ir 
Simno laukus, irgi 3 verstai iki 
pliantui, negali išklampoti! Bu
tų gerai, kad Simno klebonas, pa
ėmęs pavyzdį nuo. savo Krosnos 
draugo pakeltų apie šitų kelių tai
symą. Bet kur tau, juk čia ne 
valdžios ir pirklių reikalas H

Ūkininkas.

Iš KALVARIJOS, 
Telšių pav.

Gruodžio ip d. Alsėdžių * urėd- 
ninkas Bakunas atvažiavo Giečia-
čių sodžiun pas uk. J. Bušną gin
klų j ieškoti. Iškrėtė visas pa
kampes, bet šautuvo nerado. Ne- 
razdamas .nieko konfiskuoti, atra
do triubą, buk tai medžioklei 
skiriamą, kurią ir konfiskavo. Pa
dėjus triubą ant stalo, pastebėjo 
tai šeimyninkė ir atsiėmė, saky
dama ; “tu visas vaikų zobovas grie
bi; pernai, kai gėrei arbatą ir ga
vai avižų, tai jokių daiktų tau 
nereikėjo”. Nieko nepešęs, niur
nėdamas turėjo išsikraustyti į Ku
nigiškių sodžių pas uk. Petraus- 
kį, kur taip-pat jieškųjo ginklų, 
bet rado tįk keletą šatrų, kurias 
ir konfiskavo. Nuvyko dar pas 
ūkininką šyelnį, bet ir ten nieko 
nepešė. Nakvoti gi -nuvy ko pas 
šemelės sodžiaus ūkininką Vili- 
mavičių, kur benakvojant prisisap
navo, buk pas Bušntą esą paslėpti 
kanapkoje brauningai, šautuvai ir
bombos. Pasikėlęs -anksti rytą vėl 
nubrazdėjo pas Bušmą kanapkos 
‘ ręsti; iškrėtė iščiupinėjo, žinoma, 
tsargiai, kad nesprogtų kur bom-*. 

ba, bet nieko nerado. Pabaigęs 
daryti kratą, urėdninkas pasakė 
Bušmai, įrašysiąs visgi protokolan 
aną triubą, ką vakar rado pas jį, 
kurią jo žmona paskiau atėmė, ir 
už tai reikėsią atsakyti. Bušma 
tuomet šiaip atsakė jam: “pa- 

k piemenio, gal ir atiduos tau 
ą triubą už keliasi kapeikas. 

Urėdninkas tačiau triubos neėmė.

(“V.2.")

gė vietinės gimnazijos beturčių 
mokinių naudai vakarą.

Vakaras prasidėjo lietuvių tau
tiniu hymnu “Lietuva, Tėvynė mu
sų”. Dainuojant hvmną publika 
ramiai sau sėdėjo, kai-kurie (inte
ligentai) dagi šypsojosi. Paskui 
padainuota dar 4 dainelės, kurių 
tik viena, “Miškas ūžia”, nenusi
sekė, kitos gi trįs puikiai padai
nuotą, už ką reikia ištarti ačių 
choro vedėjui, vietiniam vargoni
ninkui. Po dainų vaidinta Žemai-

1 veiksmo komedija “Vals- 
sudas". -Vaidinta gerai.

tės ] 
čiaus 
ypač gi gerai atliko rolę Kuprie- 
nė. Paskiau, p. Giedraičio ve
damas, balalaikų mandolinų cho
ras puikiai 
lėlių. • Ant 
tęsėsi ligi 4

Publikos 
daug.
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IŠ MOKSLĄEIVIŲ GYVE
NIMO.

“Lietuvių Dorpato Studentų 
Draugija”, apsvarsčiusi eilėje su
eigų ir visuotinųjų susirinkimų, 
M. L. St. Dr. sumanymus, tilpu
sius NN. 254, 255 ir 256 “Vilu. 
Žin.”, sutikdama su draugais mas
kviečiais, kad jų pakelti klausimai 
yra labai svarbus ir kad todėl butų 
geistinas kuoplačiaisias tų klausi
mų apsvarstymas * laikraščiuose, 
nori paduoti pradžią kitiems drau
gams ir garsina viešai savus su
lyg tų klausimų nutarimus.

“L. D. St. Dr.” atrado, kad "M. 
L. St Dr.” pranešimas paliečia du 
klausimu: moksląeivių šelpiamą 
ir kulturinį jaunuomenės darbą 
Lietuvoj ir jo organizavimą. Su
lyg pirmo tų klausimų, moksląei
vių šelpimo, L. D. St. Dr. sutinka 
pilnai su moksląeivių konferenci
jos nutarimais.

Lietuvos visuomenė, jei tik jai 
rupi (o jai beabejo rupi.) tėvynės 
ateitis, privalo pasirūpinti, kad 
jaunuomenei, busimajai visuome
nės veikėjų kartai, nereiktų ma
rinti save badu, nereiktų paskuti
nes jiegas skirti kovai už duonos 
kąsnį ir mokinimo teisę. Kokiu 
'darbininku visuomenės dirvoj, gali 
tapti išbadėjęs ir ant dvasios ir 
kūno nusilpnėjęs sunkioj kovoj už 
būvį žmogus — suprantama, rasi, 
kiekvienam! Ir visas moksląeivių 
šelpimo klausimas yra taip aiškus, 
kad svarstyti jį plačiai nėra ir rei
kalo.

IŠ PETERBURGO.
Teatralinis Peterburgo lietuvių 

draugijų komitetas kreipiasi į lie
tuviškų originalinSų dramatiškų 
ir muzikališkų veikalų autorius, 
prašydamas prisiųsti komitetui jei 
autoriai norėtų, -kad jų veikalai 
butų pastatyti ant Peterburgo sce
nos, arba egzempliorį veikalo, ar
ba trumpą jo turinį, pažymint 
kak) charekterį ir pastatymo 
lygas. • - ‘ ‘ .

Prie to komitetas .laiko
pareiga pridurti: I) kad komite
tas ima ant savęs triūsą išgauti 
cenzūros leidimą veikalui ant sce
nos statyti, 2) kad komitetas mo
ką: autoriams honorarą sulyg Pe
terburgo ' rusų dramos rašytojų 
atskirtoms Peterburgo scenų drau
gi joms nurodytąsias sąlygas (uą- 
dramatiškojo veikalo aktą maž7 
daug, 3^ub., už operos aktą — to 
rub.) ir 3) kad sceniškąją pusę 
pasiėmęs yra vesti L. Žilinsiąs, 
j Pasiulijimus meldžiame adresuo
ti Reterburgo labdarių draugijos 
pirmininko, p. Matulaičio vardu 
(B. Podjačevskają 14 arba Ser- 
puchovskaja 10).

Peterburgo . lietuvių draugijų 
Teatrališkas Komitetas.

DAILĖS DRAUGIJOS KON-
7 ' Bursas.

JeF kas pasiklaustų musų, ar 
męs, lietuviai, turime savo muzi
ką, neikiek’ ‘neabejodami atsakytu
me: tti- Žiflima, turime, ir dar la
bai cftigrnailinę, — bet jei prisieitų 
mum§' tą nftiziką kam parodyti, tai 
atsiduotumėm gana kėblame pa- 
dėjimV, ne4’ji tikrai yra — bet 
fiežirdA ku/! Išbarstyta, paslėpta, 
užmirkta. *

, Lietuvį muzikos vakaras — tai 
paprastai surankiotas mišinys vi
sai mnms Svetimų veikalų, kartais 
visai menkos vertės, o tikros lie
tuvių muzikos ■— tai vos keletas 
liaudies dainelių chorui dainuoti.

Tokie muzikos vakarai Lietuvo
je plačiai rengiami, ir ne vien Lie
tuvoje, bet Varšavoje, Peterburge 
ir visur, kur tik lietuvių draugi
jos gyvuoja. lr^visur tas pats: 
choras padainuoja keletą lietuviš
kų liaudies dainų, o toliau mišinys 
dažniausiai jokio ryšio su muzika 
neturintis, arba lietuviškas tekstas 
pritaikintas prie svetimos, visai 
prie dainos turinio neparinktos, 
gaidos, kaip pavyzdin: “Jus lietu
vaitės” (į vietą "I-a donna e mo
bile” linksmos dainelės iš operos 
Rigoletta, sustatytos muziko Ver- 
di’o).

Reiktų mums patiems pasiklau
sti savęs, kodėl musų muzika taip 
sumenkėjo? Ar mnms tafenti| 
stinga? Ar pritrukome geros va
lios žmonių, kurie 
norėtų darbuoties?
nejaučiame geresnės 
kūmo? Vai tai ne/
musų mnaikos talentams jų visuo
menės globos, jų visuomenės už
uojautos. Trūksta taip-pat žmo
nių. kurie įstengtų atvirai prisipa
žinti, jog taip kaip yra — yra olo- 
gai ir jog męs muzikos trokštame.

Lietuvių-muzikų yra nemažai, 
yra tarp .jų ir kompozitorių, bet 
dažniausįai įvesti į vargą, vargsta, 
o jų koaipoz^ajos pelyja kur už
mestos palėpėre, kaipo visai be
reikalingi tiaikiai.

Todėl i sužadinimui prie bendro 
darbo ir pahriožimui, jog kiekvie
nas darbas Laetavos muzikos dir
voje y raąmunts brangus ir geisti
nas, nusprendėme skelbti konkur
są, kurio,’santikiai yra šitokie:

Užvis geistinas yra kompozito- 
rio lietuvio darbas ypatingai tok
sai, kurą lengyai platintus Lietu
voje : i

1) Liaudie* dainos, harmonizuo
tos arjia kontrapunktuotos vyrų 
balsų, arba maišytų. bąlsų cho
rams. • •

2) Prie lietuviškų originališkų 
dainų žodžių parinktos gaidos cho
rui, arba atskiram balsui, kuriam 
fortepijonas pritartų.

3) Kompozicijos skambinti ant 
fortepijono.. '
< 4) Kompozicijos smuikui arba 
violončele griežti, fortepijonui pri
tariant

5) Trijo, kvartetai ir apskritai 
kameralinė muzika.

a) Paskirtas 
kursui įteikti 
vasario 1 d.

b) Adresas,
kalus siųsti: Vilnius, S. Gimbu- 
taitei (Preobraženskaja ui. No. 9. 
kv. i).

c) Visos kompozicijos turi būti 
be autoriaus parašų, tik kuom 
nors 
klas 
kos, 
das, 
sas.

d) Kompozicijų peržiūrėjimui 
ir jį vertės nusprendimui bus pa
kviesti žinomi muzikos žinovai ir 
kritikai.

e) Yra paskirtas ,trįs dovahos:
pirmoji — 50 rukaiž didesnę kom
poziciją ir dvi po.*^5 ma
žesnius darbaus, rdagi už geriau
siai suharmonizuotą liaudies dai
nelę. 4

g) Dailės ’ifrauglja meldžia jai 
kuogreičiausiti siųsti kompozicijas, 
nes kuo draugija greičiau jas pa
ims, juo greitesni*-taiku galės prie 
konkurso nusprendihių žengti.

h) Dailės draugia palaiko sau 
teisę perrašyti' rankraščius dagi 
neužsitarhavpshis dovanos ir nau- 
doties jais savb vakaruose. v

Už pirmininkų ’*•
M. 'K- Čiurlionis.

c*v. 2.") :

UŽMUŠĖ MOTINĄ. .
New York. Atėjo ant vienos 

polici$ęs stacijos Brooklyne 23 me
tų rašto statė jas Povilas Finn ir 
pareikalavo, kad jį suareštuotų, nes 
jis užmušęs savo motiną. Ištikro 
rado namieje jau negyvą 57 me
tų našlę Finn. * Sūnūs sako, jog 
jis parėjęs namon girtas, o motina 
už tai jį barė ir tas barimas jį su
pykino.

JOHANISBURGO, PIETI
NĖJ AFRIKOJ.

Liėtuvuj yra čia poras šimtų; 
daugiau nėra norinčių čia važiuoti, 
nes atvažiavimas labai apsunkin
tas: nuo laivo išlipant reikia mo
kėti 20 svarų sterlingų (roa dol.); 
norintis į Transvaalių važiuoti tu
ri dar turėti speeijališką leidimą.

Apšvietimas čianykščių lietuvių 
dabai menkas yra dar daug tokių, 
kurie nežino kuom yra, daugumas 
savę lenkais vadina. Ir materija- 
liškas jų padėjimas lygus apšvieti
mui ; daugumas tarnauja pas žy
dus. Darbo, ypač šiaučiams, mū
rininkams, kalviams, kriaučiams 
mažai yra. ■ Nuo seniau 
išmokę kalnakasystos turi darbą ir 
geras algas, bet šviežiai išmoku
siam ne lengva darbas gauti.

7 d. lapkričio' buvo čia dvejos 
vestuvės: apsivedė Jonas Roma- 
nauskas sti Ona Lurke ir Stanislo
vas Chacinskis su Olga Huber; 
abidvi jaunamartės vokietės. Ve
stuvėse buvo lietuviai, vokiečiai ir 
anglijonai. ■» Manytu buvo kal
binti dėti aukas sušelpimut nu
kentėjusių nuo caro valdžios lie
tuvių. Kadangi vokiečiai geriau* 
už daugelį lietuvių pažįsta Lietu
voj esančius santikius, .ir kad sve
čių vestuvėse buvo apie 70, tai ga
lima buvo nemažai surinkti, bet 
aukų rinkimui pasipriešino antrasis 
jaunavedis Chacinskis. Tai teip 
ir liko viskas.

15 d lapkričio ant sugrąžtuvių 
susirinkome pas Romanauską. Čia 
Stutkis užmanė sudėti kiek aukų, 
sušelpiami Lietuvos kankinių. Tam 
visi pritarė, sudėjo 8 svarus ster
lingus. Gaila tik, kad nedaug bu
vo žmonių.

Mirė čia trįs lietuviai nuo mai
nų ligos, kokią gauna aukso ka
syklose nuo dinamito gazo ir auk
so- dulkių, kurios gula ant plaučių 
ir liga nesiduoda išgydyti. Vienas 
miręs paėjo iš Suvalkų guber
nijos; pravardės jo tikros nežino
me, nes pasivadino angliška pra
varde; kitas mirė Jonas Juraška, 
paeinantis iš Raseinių pav. D. 
Lankutis, buvęs pirmsėdis D. L. 
K. Vitauto draugovės iškeliavo į 
Lietuvą, o paskui į Šveicariją gy-

Kad šelpti reikia — visuomenė 
turbut sutiks; bet kaip šelpti ? 
Moksląeivių konferencija tą būdą 
nurodė: stengties sutverti vieną 
veikiantį visoj Lietuvoj mokslą- 
eivių šelpimo centrą (draugiją); 
kol tokia draugija susitvers, — 
šelpti aukomis “Z.”, kad jisai ga
lėtų praplatinti savo veikimo ribas.

“L. D. St. Dr.” nutarė žodžiu 
ir darbu prisidėti prie aukų "2.” 
rinkiko, ragindama prie to paties 
ir atskirus Draugijos narius.

Skirstant pašelpas “Ž.” priva
lytų išklausyti ir moksląeivių nuo
monės per tam tikrus jų atstovus.
L. D. St. Dr. jau gana seniai iš
rinko iš savo tarpoi tokį atstovą, 
nurodydama jam jo veikimo sry- 
tis konferencijos nutarimo dva
sioj !

Sulyg antro tų klausimų, — kul
tūrinio jaunuomenės darbo Lietu
voje ir -jo organizavimo, — “L. D. 
St. Dr.” pripažindama dabartinia
me momente didelį svarbumą kul
tūriniam darbui, pilnai sutikdama 
su moksląeivių konferencijos nuta
rimu, kad jaunuomenė veikliau 
privalo tame darbe dalyvauti, ne
gali tačiau sutikti su draugų ma
skviečių išreikšta nuomone, kad 
prie to darbo gali ir privalo pri-i 
sidėti visos lietuvių moksląeivių 
kuopos ir draugijos. Lietuvių mok- 
sląeiviai (tų draugijų ir kuopų na-Į 
riai) 
tam 
čiau 
vieni 
sai dar nėra ppfe 
bo pristrenj 
si šventę kitokiam 
štai politiškam, kurs taipogi yra 
svarbus ir reikalingas. Todėlei vi
sai neteisingas yra draugų ma
skviečių pasakymas, buk konferen
cija tenešė blėdį, kadangi neorga
nizavo kultūrinio' jaunuomenės dar
bo. Konferencija, susidėjusi iš 
įvairių pažiury žmonių, kurie at
stovavo įvairias moksląeivių drau
gijas ir kuopas, negalėjo, neturė
dama tam tikrų įsakvmų, teikti 
kuopoms visai naują užduotį.

Konferencija tegalėjo padaryti 
vien tik tokius nutarimus, kurie 
rišasi su bendru visų tų kuopų 
tikslu. Tą užduotį konferencija iš- 
pildė gerai, todėl atnešė ne blėdį, 
bet naudą.

“L. D. St Dr.” nuomone — kul
tūrinis jaunuomenės darbas tegali 
būti organizuotas vien tik kuopos 
žmonių, vienodų į tą darbą pažiū
rų ir gerai prie to darbo prisiren
gusių. Tokia kuopa organizuojama 
“L. D. St Dr.”, kurios tikslas — 
medžiagiška savišelpystė Ir savila- 
vinimas, neleidžia prisidėti prie
M. L. St. Dr. organizuojamos kuo
pos, geidžia vienok tai kuopai kuo- 
geriausios kloties ir turi viltį, kad 
prie jos prisidės nemažas moksląei
vių skaičius, kaip kitų, taip ir mu
sų draugijom narių.

Dorpatas, lapkričio 29 d. 1908 
metų.

Ų. D. St Dr.

nors beabėjo visi pripažįsta 
darbui didelį svarbumą, ta
ne visi gali jame dalyvauti: 
(ir tokių didžiuma.), nes vi

lo plataus flar- 
C kiti, nes yra pa- 

darbui, kaip

I§ MINTAUJOS.
22 d. Mintaujos Lie-

APIE LIETUVIŲ IR LATVIŲ 
PROSENIŲ RASTĄ....

Rygoje latvių draugijoje tautiš
kojo muzėjaus globėjas M. Si linas 
kalbėjo apie senovės lietuvių, lat
vių ir prūsų raštą. Jis griovė pa
žiūras, kurios.skelbia, buk iki vo
kiečių Pabaltijo! kraštan ataidan-

- - * ’• •- ‘i -■

! beveik laukinių žmonių, tauta.
Visųpirmu jis aiškino šitokį už

rašą ant senovės Prūsų vėliavos: 
“Dievą vardai, amin. Žmougoiti 
Praišoki spanoujais”. Tą pasku
tinį sakinį M. Silinas supranta ši
taip: Prūsų žmogus stiprus.

Paskui jis kalbėjo apie parašus 
rastus ant dviejų senoviškų kan
klių : 1) “Doarbe. Dievinia kan- 
kle” ir iš
jait rrrinot tik Dieviniu’ 
t. y. vieta Durbenas vadinama, o 
toliau tai nėra mums ko aiškinti, 
nes ir šiądien visai suprantama 
kas tuo reiškiniu buvo norėta pa
sakyti. 2) “Vinduvaa piekolus sr. 
Bezugnias peklei” ir iš kitos pu
sės. “Dainlungi—(ii) gojiet”. Vin- 
dava ( Ventspilis). Paskui seka žen
klai, reiškianti Augščiausis Dieve; 
paskui žodis “piekolus” t. y. pikta 
dvasia; sutrumpinimaj “sr” reiš
kia: įstumk; bezugnias — be ug
nies (tamsų); “peklei” — praga-

Parašas iš kitos puses buvo
vėl šitaip aiškinamas: “Dainlun
gi” — malda; paskui ženklai, reiš
kianti Dievas ir “gojiet” — gie
dokite. - * ‘Tų senovės kanklių suteiktųjų 
iš Kuršo muzejui niekas nuo pra
džios gerai neįžiūrėjo".

įrėžtus pakraščiuose ženklus vi
si iki šiol laikė vien padabinimu 
ir tik dabartiniam muzėjaus glo
bėjui M. .Silinur pasisekė juose 
raštženklius pastebėti.

Lietuvos senovės žinovai prisi
mena apie senovės kaspiną su 
raštženkliais.

Pražuvus tam kaspinui, jame 
buvusiejie ženklai pasiliko slėpi
niu.

Paskutiniuose laikuose buvo su
rastas karaliaus Mindaugio (iš 13 
amžiaus) antspaudas.

Ir to antspaudo raštženkliai iki 
šiai dienai nėra išaiškinti. D-ras 
Basanavičius Vilniuje nuėmė nuo 
tų raštženklių nuspaudą, bet labai 
neaiškią.

Pritaikinant senovės latvių rašt
ženklius, to antspaudo parašą ga
lima butų šitaip skaityti: “Min- 
dagnija (as) gimniagis". Tokiu 
budu reiktų suprasti, jog sakomo
jo karaliaus tikras vardas buvo: 
“Mindagniojas”, latviškai “Min- 
dagnis”. Apie tą antspaudą ži
novų nuomonės yra labai ne vie
nodos. Linkėtina, kad spaudoje 
pasirodytų balsai tą klausimą pla
čiau

| ‘ KAREIVIAI PLĖŠIKAI.
New York. Arklidėse vieno 

kontraktoriaus ant W. 15 str. rado 
prie kėdės pririštą, su bruzgulių 
nasruose panhktinį Harry Rawlin- 
soną. Jisai pasakoje, jog ant jo 
užpuolė kareiviai Forto Hamock, 
surišo jį ir atėmė 53 dol. Du ka
reivius jau suėmė ir jie jau prisi
pažino ir išdavė trečiąjį užpuolime 
dalyvavusį kareivį.

NELAIMĖS ŽMONĖS SUAR
TINA.

Laisvėj tautos nesikenčia, gai
la, kad jas tik nelaimės suartina, 
bet ir tas jau gerai kad. bent ne
laimės ištiktų ne skriaudžia, bet 
stengiasi jiems pagelbėti. Sušel- 
pimui nuo žemės drebėjimo nuken
tėjusių Italijoj 
ke surinko apie 
Ii jono doliarių.
irgi paskyrė apie tiek.
San Francisco sudėjo 127000 dol.; 
o tame mieste gyvenanti chiniečiai 
sudėjo. 2400 dol.

NEŽINOJO APIE ŽEMĘS DRE
BĖJIMĄ.

New York. 7 d. sausio atkako 
čia garlaivys Gemiania ir apart 
kitų, atgabeno 400 ateivių iš že
mės drebėjimų išnaikintų Sicili
jos ir Kalabrijos apskričių. Tie 
vargšai nieko nežinojo apie nelai
mę pasiekusią jų gimtinį kraštą; 
iš syk ne norėjo tikėti, bet kada 
juos pertikrino, pradėjo graudžiai 
verkti. Ne vienas paliko mat na- 
mieje artimus gimines.

UŽMUŠYSTOS.
Pereituose metuose Amerikoj pa

pildyta 8952 užmušystos, arba ant 
240 daugiau negu nepereituose me
tuose. Tiek . užmušystų, turbut, 
ne būna nė Maskolijoj, nors Mas- 
kolija turi dusyk tiek gyventojų 
kaip Amerika. *

RADO SUDEGINTĄ PASTO
RIŲ.

Columbus, Mich. Metodistų baž
nyčios pažemėse rado sukapotą kū
ną pečiuose iš dalies sudegintą tos 
bažnyčios pastoriaus Johno Car- 
michael. Kadangi drabužių kiše- 
niuose buvo ir pinigai, tai matyt 
ne plėšikų darbas, bet tokių pikta
darių, kurie turėjo ant pastoriaus 
asabišką piktumą. Užmušėjų nė 
jokio pėdsakio iki šiol nesusekė.

ATEIVIŲ KOMISORfAUS NE
UŽTVIRTINO.

Washington, D. C. Prezidentas 
Roosevelt atsiėmė atgal senatui pa
duotą reikalavimą ant toliau už
tvirtinti New.Yorko ateivių užveiz- 
dos
mat per aštriai pildė prieš atei
vius

PADIRBTI DANTYS POLICI
JA ATVEDĖ ANT TIKRO KE

LIO.
Columbus, Midi. Pasirodo, kad 

rastas pečiuj metodistų bažnyčios 
kelnorėse kūnas nebuvo pastoriaus 
Carmichaelo, bet su juo drauge iš
važiavusi Gedeono Browno. Už
mušėju jo gali būt tik pastorius. 
Paskirta 500 dėl. dovana taip, kas 
pastorių sugaus.

PASKALAI.
Italijos karališkos giminės kuni

gaikštis Abruzzų buvo susižieda
vęs su duktere Amerikos milijo
nieriaus Elkinso. Karalius vienok 
kunigaikštį perkalbėjo atsisakyti 
nuo apsivedimo ir kunigaikštis iš- 
tikro atsisakė. Priežastis atsisaky
mo yra buk ta, kad turtais milijo
nieriaus Elkinso surinkti ne pripa
žintu Europos doros keliu.*

EXPLIOZfJA KASYKLOSE.
Duųuoin, III. Zieglere, Leitero 

anglių kasyklose atsitiko smarki 
dujų expliozija, kurios 25 darbi
ninkai likosi užmušti. Minėtose 
kasyklose pirma buvo gaisras, 
kurį ką tik užgesino. Specijališka 
komisija peržiurėjo olas ir užtik
rino, kad pavojaus nėra ir darbi
ninkai gali be baimės dirbti. Tuom 
tarpu mat pavojaus»būta.

GAISRAI.
Rice Lake, Wis. Sudegė čia 

farmerio Christiano Lee namai. 
Pražuvo ugnyje ketvertas vaikų. 
Nešant tėvams likusius trįs į esan
tį 6 mylias miestą, vienas vaikas 
nušalo rankas ir kojas ir jį nuo 
mirties išgelbėti nėra nė mažiau
sios vilties.

EXPLIOZIJOS.
St Louis, Mo. Mieštely Wood. 

River, III. išlėkė į padanges ke- 
rosino rezervoaras, kuriame buvo 
roooop bačkų kerosino. Nuo ex- 
pliozijos išbyrėjo miestelyj visi lan
gai. Gyventojai mąpė, kad tai že- 
męs drebėjimas ir persigandę bė- 
go iš namų. į ,

I IS scrantoĮn, pa. '
Manau bus žingėidu išgirsti apie 

nedėlios apvąikščiojimą. pasj. 
stengsiu aprašyti viską, kiek g;- 
siu atminti.

Antrą valandą po pietų, susu 
kus “Auditorium” salėj gana a 
ciam būreliui žmonių,* terp ku 
buvo ir lenkai, atsibuvo prakalt 
dekliamacija parašyta vienatį 
tu>, bei skambinimas ant pija 
Iš kalbėtojų, puikiausiai atpi 
nuopelnus daktaro ktm. vysku 
Hodur. Tokių oratorių retai 
hma sutikti. Jisai iprivedė,
Jono Šliupo vardas j pasiliks ' 
amžių lietuvių lupose Įir kad pa 
ryt beužmirštinu šio.< 
vaikščiojimas ir jeigu Įietuviai n 
pasikelt ir gyvuot pagal jubili 
skelbiamas ideas, tai f turėtų . | 
miausiai pasistatyt mįjkyklą s; 
vaikams ir pavadint ją vardu 
biliato. P. Paseckas kalbėjo a, 
priešginas pradžioj jubiliato dai 
bavimosi, nes jisai dalyvavo vei 
visuose jubiliato pradiniuose dai 
buose. Pirmsėdis susirinkimo, j 
Živatkauckas, išpasakojo daktar, 
biografiją jr primine: “jog dakta
ras, atėjąs Amerikon sutiko vien 
tik panieką, žiaurumus, žodzi* 
žiauru, šaltą žieminį vėją iš vis 
kampų pučiantį, net joj 
drangai, . patraukti priešu p*” 
tinimo apš vietos tarpe ą|
hių, atsivertė prieš j jį, fr 
šokiais viliugingais budais sten 
si jį paveikti, kaip -tai kum B. 
bo. Bet nieks negelbėję: jubiliate 
nenusigando priešgynų^ pergalėj, 
viską, nepametė energijos, nenulei
do rankų didžiausiam varge, ir 
šiandien sėdi čion musų tarpe svei
kas ir linksmas, o jojo vist aršiau
si priešai, jau šiandien pripažįsta 
jam nuopelnus ir persiima jojo 
teip sunkiai įvikdintoms idėjoms. 
Kunigija kuri pirma žandarus už- 
vezdavo žmonių grintelėsna, pa
mačius lietuviškus raštus, liepdavo 
deginti kiekvieną lietuvišką lapelį 
knygos, prakeikdavo skaitančius, 
šiandie, 'per daktaro šfiupo pasi
darbavimą pati tapo priversta ra
šyti, ir išleidinėti nors atžagarei- 
višką lietuvišką literatūrą, idant 
kaip nors ilgiaus palaikyti valdy
mą žmonijos savo rankose.

Nuo visų šioj šalije, apleistas, 
paniekintas, užmirštas, turėjo tik 
vieną y patą, vieną tikrj draugą, 
kuris niekad neatsitraukė nuo jojo 
didžiausiūosę nepasisekirtiuose, nu- 
vargime, padėdavo jam vilkti tą 
erškėčiuotą jungą, meiliiga ranka 
nubraukdavo rūpesčius nuo kak- 
tos, apsilpusį paremdavo stipYia 
ranka sąjausmo. Ta draugė nie-1 
kad nenuilstanti, tai "Eglelė” gero 
gyvenimo draugė. Ir gal jai pasi- 
dėkavojant matom garbingą jubi-1 
liatą savo tarpe sveiką, linksmą ir 

 

pilną energijos. Liūdniausiose va
landose buvo kam suram 
kyt energiją, priduot 
dėjo net plunksna ir 
darbuose.

Kaipo dovana buvo suteikta ju
biliatui knygos.

Ant pabaigos pirmsėdis perpra
šė jubiliatą, * kad norints skaitlin
gas būrelis lietuvių čion esame, 
bet negalėjome didesnės dovanos 
suteikti, tik keletą knygų, o In
tos tautos savo ideos darbininkams 
suteikia dovanas desėtkus tūkstan
čių vertas.

Ant galo kalbėjo pats jubiliatas. 
Aš jo kalbos nepamiršiu ir ma
nau, kad kiekviena motina ir mo
teris, kuri ten buvo, neužmirš jojo 
žodžių, ir pasiims pavyzdžiu, ir 
lietuvei motinai galėtų būt tas 
morališka lekcija.

Jubiliatas pirmiausia išreiškė sa
vo džiaugsmą iš teip netikėtai su-



tautos gerą paramą. Kada prisiėjo j išmokėta posmertinė.

vazoną.

gerai nusisekė.

Nors gana

*

-

Tėn buvęs.

‘ekonomistai” išva-

Prie

jau

dūliai:

"Tu Lietuva tu 
stokos laiko ne-

šviesuoliams”* 
ir tuorn vaka*

Visos draugovės 
vieną S v. Jurgio 
boro sumanytas 

Buvo, užkviesti

programas ir caro 
ėjo gražum parale- '■ 
minios tą viską su*

Užateko per- 
> revo- 
iskelbi-

CHARLES, ILL. 
truputį pasigerino,

musų pačių naudai!
M. Damijonaitienė.

bet 
O 

mi-

jas 
pa- 
ka'd
ne- 
at-

pagrajino: “Kū
ne Wieniaw- 
Paskui buvo:

Yra čia ir draugystė D. L.
Vitauto. Vaiky scias.

P. Mikolainis.

žmonės nepamiršo jo, ir dovana, 
nors butų dukart mažesnė, jam vis- 
tiek butų teip maloni, nes ji su- ' 
teikta iš širdies, ir jisai nežiūri 
brangumo, bet vien su kokia šir- 
džia jį duota. Sunkiai ir 
vargiai atsėjo per tuos metus dirb
ti, nors aštriai reikėjo su ppešgi- 
nybėms kovot, terp kurių buvo ar
šiausia kunigija Amerikoj. Ir tuos 
visus nuopelnus ,kuriuos man šian
dien priskaitot, ne man vienam 
priguli, bet ir visiems, kurie prisi
dėjo prie to, o už savo ypatą ne 
man garbė, draugai ir draugės, 
bet mano senukei motinai, kuri 
mokėjo mane. išauklėti ir inkvėp- 
ti tuos kiltus jausmus, pati neturė
dama platesnio’apšvietimo. Išleiz- 
dama mus svietan. ji pasakė: Vai- 

'kai! atminkit, jog esate vaikais ne
turtingų kaimiečių, per vargą męs 
jus išleidom mokslan, ir jus šian
dien jau daugiaus turite žinios ir 
supratimo negu aš ir musų kaimy
nai, taigi atminkite, jog iš jų tar
po išėją, turite eiti terp jųjų ir 
šviesti juos, rodyt kelią vedantį į 

‘ geresnę ateitį! Tie žodžiai mano 
> motinos pasiliko man nurodymu 
viso gyvenimo. Maloniausia man 
buvo šviesti brolius darbininkus 
ir padaryt juos filiozofais, tai yra 
priversti juos protauti.”

Po prakalbų susirinkom pas dak
tarą į namus, ir ten, prie vakarie- 

ės nebuvo aratoriškų toastų nė
Įmingu prakalbų, bet kiekvie- 

tą pasakė, ką širdis jautė, 
ro pasipylė iš visų krūtinių 
bet širdingi linkėjimai, at- 

lima prietikių iš praėjusių me- 
- Daug mat buvo žmonių, kurie 

ėsi ant daktaro rengtų prakal- 
ir veik visi per ^daktaro ne- 
Isų darbą šiek tiek platesnę 

įgavo. Daktaro noru buvo, 
kiekvienas iš susirinkusių sa- 

jausmus ar linkėjimus ištartų 
rsei prieš visus. Ir tiesą vienas 

s pasakė. Tame susirinkime 
dėta vėl sueit serantoniečiams 

ankštesnį nšį. Mat paskutiniu^ 
metuose įsiskverbę buvo labai 
nagus nesusipratimai dėl vie

la lietuviškos politikos. Prižadė- 
vėl krūvoj visiems dirbti ir rink- 

kiaus ir apkalbėt bėgančius 
us drauge.

eipgi daktaro buvo užmanyta 
utvert susivienyjimą ar draugys
tę lietuvių inteligentų, kuris ga

lėtų apkalbėt visus lietuviškus klau
simus: tautiškus, socijalistįškus, so- 
cijoliogiškuS. moterų klausimą, ap
švietimo reikalus ir kitus. Dak-

Į2 taras apsiėmė padaryti to visko 
škicą, ir paskui, susirinkus, apsvar
styti ir paleist į laikraščius vie- 

h apsvarstymui.
Susirinkimą to vakaro pamargi

no dainos it žaidimas ant smuiko 
bei piano jaunų merginų bei vai
kinų, iš kurių veik visi lanko uni
versitetus. Kaip malonu buvo gir
dėt jųjų prižadėjimus, pabaigus 
mokslus eit ir platint lietuvišką 
dvasią terp suarp«*ikonėjusios lie
tuviškos jaunuomenės, nors iš jų
jų pačių buvo tūli suamerikonėją 
ir sulenkėją. Jie prižadėjo steng: 
ties, kiek galint ir mokytis to, ką 
iki šiol biivo pražiopsoją. Čia pri
minsiu vieną lietuvišką vaiki
ną, kuris griežė ant smuiko. Kiek 
jo toj muzikoj buvo jausmo, kiek 
guodimosi, kaip jisai jąją myli, o 
vargšas vaikinas negauna nuo tė
vų pašelpos lavinimuisi, nes tė- 
ams rodosi, jog gaila pinigų mo- 
inimui muzikos!
Žodžiu sakant, linksmai ir gra

liai praleidom tą vakarą, ir jubi- 
iatas išrodė užganėdintu. Man 
jo kalbos žodžiai prisimena: 

Kaip męs pradėjome dirbti, ne- 
ienas svetimtautis pasakė: jus 

visu šimtu metų ės’ate per vėlai už
gimę, jau lietuviai mirę, ir vien 
svetimtaučiai renkar j ūsų tautos lie
kanas, kad istorijoj užlaikyti at- 

intį, kad jus kada tai buvote.
Bet po 25. metų pasirodė, jog da 
lietuviai nemirę, tik pradeda at
gimti.”

Tiesa (ame vakarę Lietuva ne- 
išrodė ant mirties patalo gulinti, 
bet visų akyse žibėjo liepsna pasi
šventimo, noras dirbt, dirbt, kol 
spėkos tesės. Rodos mačiau dak
taro mintyse “Jokajaus” žodžius: 
“arba aš tavę pakelsiu augščiau 
savęs, arba apsilpęs pulsiu ant ta
vo krutinės, o visgi tu mano bu
si”. Bet gi jisai ją pakėlė!

Da čia pridursiu: kalbėto
jai minėjo, kad tie, kurie su pei
liais pirma ant šliupo šoko šian
dien yra jo ideos pasekėjais. Aš 

tau ne tik tuos, kurie su peiliais
, bet jau ir tuos persitikrinu- 

^us neva, pasidėkavojant jojo nu- 
dymams, kuriuos klaidžiai su- 
įrto ir pradėjo prieš jį patį vėl 
tvot ir tie jąu pradeda pamatyt 
ko klaidas; rodos ir tie teip gerai 
krato svarbą šliupo darbų, kaip

ir be, kurie ir pirma juos matė.
Iš telegramų, veik visi buvo nuo 

chieagiečių, tik keletas laiškų bu
vo iš kitur. Daktaro namuose bu
vo apie 40 ypatų, buvo keletas ir 
iŠ aplinkinių miestelių.

Edwardsvi11ės moterįs atsiuntė 
puikų -kvietkų

IŠ SAINT
Darbai čia 

bet žmonių be- darbo dar vis ne
trūksta.

Lietuvių ų ra čia apie 40 šeimy
nų, o pavienių apie 50. Apšvieti
mas jų menkas. Saliunų čia nėra, 
bet rudžio galima gauti. Žmonės 
nors > ne daugiausiai uždirba, bet 
kartais paskutinį centą prakazyruo- 
)»• 
K.

I§ BORONSIDE, ILL.
Čia vra būrelis lietuvių, bet jų 

pasielgimu nieks negali gerėtiesi. 
Nevienas turi pačią ir vaikus Lie
tuvoj, kiti tūri beturčius tėvus, ku
rie nuo savo Amerikon išleistų vai
kučių laifkia pašelpos. Tuom tar
pu čianykščiai lietuviai, kaip tik 
gauna algą, tol sėdi karčiamose, 
kol pinigų nepraleidžia; kiti pi
nigus prakazyruoja.

V. Šlakis.

EI. 
jawiak 
skio? 
Duetas 
Ozelio 
Ozelo: Avė Marija. (Keno? Rd.) 
ir kitos kompozicijos. Solo E. 
Raulinaučiutė dainavo “Sing ine 
to sleep”. Cecilijos choras padai
navo lenkišką dainelę (Kokią? 
Red.). Birutės giedoriai padaina
vo: “Temsta dienelė (ar Moniuš- 
kos? Red.) ir 
Dauguva”. Dėl 
visas programas buvo išpildytas. 
Kancertas labai

Pažvelgus į angliškus laikraš
čius tik širdis plyšta iš džiaugsmo, 
nes ten yra aprašyta apie Kudirką; 
o jo tautiškas hymnas ir lietuviš
kai ir angliškai buvo patalpintas.

Manoma, kad korporacija turė
jo gerą uždarbį per tuos 3 vaka
rus. Aserys.

Glasas
(ar

Red.), 
ant skripkų atliktas An. 
ir Railinaičio; Solo Ant.

kime drąsus”; P.Pet- 
tiems draugams”. T 
liucijonieriši^s ir tautiškas dai
nas. Susirinkę būro užganėdinti. 
Aukų surinko $24.53. Jas 
rėme literatūros fondaik Baltra
miejaus draugystė darppirmą, kar
tą aukavo . 10 dol. išlejdimuj,' Dr. 
Kudirkos raštų. * Mat^ ačių li
kimui jau ir čia pradeda atsirasti 
vis daugiau protaujančių ypatų. 
Tie, jau pabudę iš miego, kelia ir 
dar miegančius, terp tų skleidžia 
laikraščius ir knygas, tokiu budu, 
nors palengva ir sunkiai, leaip per 
gruodą darbas varomas, bet jis 
visgi jau pradeda vaisius išduoti. 
Dabar šito miesto lietuviai turi jau 
progą švestiesi, jeigu tik nori gali 
naudotiesi. Tegul tik rašosi į su
sitvėrusią čia L. S. S. kuopelę.

» P. Gilis.

Nūžudy-Į šaukė dainą atkartoti. Paskui vėl 
Dainavo revo-' dekliamavo Apanaičiutė, bet per 
“—' ]didelį plojimą negalima buvo žo

džių girdėti. Dainos ir deklta- 
maejos, matyt publikai patiko. Va
karas nusisekė gerai. Girdėjau, 
kad aukų surinkta 20 do., bet tik
rai to nežinau.^' *

Pa tam jau traukėsi balius iki 
I vai. nakties. Manau, kad iš ba
liaus pelno atliko apie 30 dol. 
Sausio mėnesyj bus yishas sutvar
kyta ir pagarsinta visuomenės ži
niai.’

paminėti lietuves, išpasakoti ką jos 
veikia, ištikro reikėjo parausti iš 
gėdos, nes sunku buvo ir nesinorė
jo pasakyti ką męs veikiame* kad 
lietuvaitės, atvykusios čia daugiau
sia randa vietą tik Stok Yarduose, 
o maža dalis prie siuvėjų. Apie 
abelną pakėlimą savęs sunku buvo 
kas pasakyti. • Argi galima buvo 
pasakoti, kad musų atvykusioms 
čia merginoms ir moterims kas 
daugiaus rūpėtų apart apsivedi- 

M. KalvnitR.'’x jfno^ Ir ‘ užsiėmimo ’puddais ir tai

Iš STEGER, ILL.
Čia sumanyta dvigubą biznį va- 

iytil traukti darbininkus ir lotus 
.pardavinėti. Agentai, žinoma gau
nanti atlyginimą pardavinėja lo
tus ir perkantiems žada gerą darbą 
ir gerą užmokestį visados. Kada 
gi tokiam agentui žmogus įmoka 
too ar 200 dol. ir ateina darbo jieš- 
kodainas, tai liepia ateiti rytoj, tai 
po ryt ir teip toliau; žmogus dar
bo negauna; arba vietoj žadėtų 
po 18 dol. sanvaitėj, pristato dirbti 
už $1.50. Kada gi apsirikęs žmo
gus reikalauja sugrąžinti įmokėtus 
pinigus, tai v£I‘ siuntinėja nuo Ai- 
nošiaus pas Kaipošių ir ant galo 
išvaro. Tegul todėl darbininkai 
nesiduoda savę vilioti.

Andrius Kiveris,
1500 Wentworth avė., 

Chicago Heigths, III.

is PHILADELPHIA, PA.
Santaikos ir vienybės lietuviams 

trūksta, bet ir to ne visur. Yra 
neperdidelė kuopelė lietuvių šiauri
nėje daliję Philadelphijos. Jie su
tvėrė korporaciją vardu: “Lithu- 
anian Music Hali Association” da
vė išdirbti charterį..

Turėjo tik $300 iš pradžių, o iš
ėmus charterį jau korporacija tu
rėjo suvirš 7000 dol.,. o dabar, 
nepraslinkus . dviem metam, jau 
turi savo salę vertą daugiau negu 
$40.000.

Matant pasekmes darbo kor
poracijos, ar negajima tikėtis dar 
geresnių vaisių ateitije, jeigu tik 
bus vienybe ir santaika terp kor 
poracijos draugų. Namas iš gel
tonų plytų ir raudono akmens, ant 
dviejų augštų su skiepu.

.Salė šokiams turi 108 pėdas il
gio ir 54 pločio.

Ant žemesnio augšto yra svetai
ne, kur gali suseiti 600 ypatų. Vir
tuvė, 2 barai, merginų ir vyrų 
ruimai drapanoms pasidėti ir ofi
sas.

Skiepe vieta yra,kliubui, 2 rui
mai mitingams, vienas bilijardui 
ruimas. Yra ir daugiau mažes
nių ruimų, bet nežinia kam juos 
apvers. Yra tai gražiausia ir di
džiausia salė toje miesto dalyje ant 
Allegheny ir Tilton st.

štai jau ir atėjo laikas atidary
mo namo. Po mišparų šv. Jurgio 
bažnyčioje, draugystės traukė gat
vėmis su 4 benais į salę; nors pie
tinės miesto dalies draugystės ne
dalyvavo parodoje, vienok žmonių 
parodoje buvo apie 1000, buvo 
daug lenkų ir anglų.

Prakalbas pradėjo kun. A. Dum
čius, vietinis klebonas, kun. Mon- 
kevičia kalbėjo lenkiškai, advoka
tas Reinold ir Mr. Walch angliš
kai. Binitės giedoriai užtraukė : 
“Kur bėga Šešupė” ir “Teip mie
la yra man tėvynė”, “Birutė ir 
My Coutry”. Paskui buvo šo
kiai iki rytui.

1 sausio po pietų šokiai prasidė
jo 2 vai., o 8 vai. buvo perstaty
tas teatras “Pirmutinis Balius”.

Po teatrui buvo vakaras pašvę
stas atminčiai Dr. V. Kudirkos.

Birutės giedoriai padainavo tau
tišką hymną. Jieva Ozeliutė žaidė 
ant piano Kudirkos kompozicijas. 
C. J. Mekšras nupiešė Kudirkos 
paveikslą, šokiai traukėsi iki ry
tui. }

Subatoj buvo salė atidaryta po 
piet šokiams, vakare 8 vai, prasi
dėjo koncertas Kanklių Kliubo.

I§ CLEVELANDO, O.
Rengiamas 14 jr 178 kuopų S. 

L. A. vakaras Dr. Kudirkos 31 
gruodžio tapo atidėtas ant toliau.

Dažinoję apie tai tūli sanariai 
draugystės šv. Jurgio užsimanė ne 
praleist tos šventės.
buvo trumpas laikas, bet šiek-tiek 
prisirengę, išdalino užkvietimus ir 

d. gruodžio vakare prisirinko 
pilna bažnytynė salė.
J. Brazaitis atidarė susirinkimą.
Pirmiausiai mergaitės lietuviš

kos mokyklos mokinės dainavo: 
*I.ai gyvuoja musų tauta”.
a J’ 5 itkauskas kalbėjo apie gy

venimą Dr. Kudirkos, nurodė, kaip 
tas didvyris iki paskutinei valan
dai savo gyvenimo dirbo labui 
musų tėvynės.

Jauna mergaitė P. Skripkauc- 
kiutė dekliamavo: “Gražu yra ma
tyti”.

S. \ aišvila kalbėjo apie musų 
prispaustą ir persekiojamą tautą. 
Po kalbai Skripkauckiutė. pade
dant Kimučiui dainavo: “Sugrįžk 
sunau Lietuvos”.

J. Jočonis dekliamavo “Drąsiau, 
be abejonės”. Po dekliamacijai 
traukėsi vėl dainos, o po dainų, 
J. Jočonis kalbėjo apie išleidimą 
rastų Dr. Kudirkos, apie didvy
rius ir kokius vaisius atgabeno jų 
darbai. Priminė apie auką išlei
dimui raštų Dr. Kudirkos. Paskui 
buvo renkamos aukos. Aukavo: 
po 1 dol.: kun. Halaburda, S.Vaiš
vila, K. Skukauckas, V. Jankauc- 
kas ir Telksnis: po 50c.: J. Jočo
nis, J. Rakauckas, P. Kkšis, M. 
Malinauckas, J. Montvila, A. Mon- 
vila. J, Gaidžiunas, A. Vilemaitis, 
J. Mušinskas ir J. Valiukonis ir 
smulkiais suaukauta 4 dol. Viso 
15 dol. Brazaitis paaiškino, kad 
iš tos* sumos bus atitraukta už at- 
spaudinimą užkvietimų ir persiun
timą pinigų ir kitų mažų išlaidų, 
o atlikę pinigai bus pasiųsti kasie- 
riui Povilaikai.

Paskui kalbėjo kun. Halaburda. 
Jis aiškino, kaip męs turime godo
ti musų didvyrius, kurie nešė ap- 
švietą musų tautai, kėlė iš miego 
žmonis. , Kalbėtojas ragino visa
da sumesti po kelis centus tautiš
kiems reikalams, kurių męs .la
bai daug turime. Sarmatino. Cle- 
velando biznierius, kurių yra' dik- 
tai, o į susirinkimus jie nė patįs 
ne ateina, nė moterų nesiunčia ; 
nors iš lietuvių gyvena, o prie lie
tuviško darbo su centu prisidėti 
ne nori.

Po kalbai J. Jočonis dekliamavo 
eiles "Lietuvos 
Mergaitės dainavo 
ras užsibaigė.

Iš WORCESTER, MASS.
Worcesteryj yra apie 6000 lietu

vių. Lietuviškų draugysčių yra 
čia; kelios pašelpinės draugovės: 
Liudviko, Lietuvos Sūnų ir Lietu
vos Dukterų, yra teipgi kuopos) 
S. L. A., S. L. R. K. ir L. S. S., 
yra lietuviškas muzikantų benas, 
Lietuviškas Kliubas; seniau buvo 
lietuviškas choras vardu Pranciš
kaus Vaičaičio, bet jis ne ilgai gy
vavo. Buvo ir kuopa Tėv. Myl. 
Draugovės, bet apie ją dabar nie
ko negirdėti, yra vienok viltis, kad 
ją, nors su mažu sąnarių* skaitliu- 
mi visgi pasiseks atgaivinti. Kj- 
tur lietuviai darbuojasi, kiek jų 
pajiegos leidžia, čia besidarbavimo 
nematyti, ir musų organizacijos 
miega. Gertuvės ęra uždarytos. 
Balsuodami už uždarymą gyven
tojai manė, kad girtuokliavimai 
sumažės, bet to nematyt. Nors 
smuklės uždarytos, tai antai lietu
viai gėrimų parsigabena iš kitų 
miestų bačkomis; yni irr.gana to
kių vietų, kur gėrimų galina gau
ti, kur galima kazysoms.. palošti.

Veik visos čianyioščios i draugo
vės gavo laiškus nbo Tėv. Myl. 
Drg. pirmininko raginančius su
rengti Dr. V. Kudirkos., sukaktu
vių vakarą ir prisidėti prie išlei
dimo jo raštų, 
sutiko, išskiriant 
Drg. Vakaras 
31 d. gruodžio.
kalbėtojai: Dr. Šliupas,.Jonas Ta- 
reila, kun. Žilinskas, bet jiems at
sisakius pribūti ir vakarą atsiėjo 
ant tinkamesnio laiko atidėti.

Susirinkime šv. Liudviko Drg. 
buvo pakeltas klausymas musų 
ateivių šelpimo. Išrinko du -vy
ru — Plokštį ir Kupstą atsilankyti 
kitose * draugovėse ir prašyti 
iš vien surengti vakarą, arba 
aukauti kiek pinigų. Tikimės, 
geresnės musų organizacijos 
atsisakys nuo šelpimo musų 
kankančių į Amerikos prieplaukas 
ateivių. Musų pareiga juk gelbėti 
atkankančius čia geresnės laimės 
jieškoti Savo brolius, kurių gal ne
vieną, ne turintį iš niekur pagelbos, 
jau ištrukusį iš caro nasrų, Ameri
kos valdžia atgal gali sugrąžinti. 
Neapleiskime todėl savo brolių!

P. Plokštis.

Iš MONTREAL, CANADA.;
L. S. S. 84 kuopa 27 d.. gruo

džio parengė prakalbas. Kalbėto
ju pakvietė F. J. Bagočių, kuris' 
pirmkmsiai kalbėjo apie Susivieny- 
j imą' ir meilę tėvynės; ragino * Vi
sus rašyt^si prie Susi vieny j imo ir 
aukauti pinigus apšvietos reika
lams. Perėjus per salę, surinkta' 
$*3-35- Paskui Bagočius kalbėjo 
apie socijalizmą.

Vietiniai draugai, pabaigus kal
bą, padainavo solo trįs dainas. Bu
vo kalbinama ir vietinė S. L. A. 
kuopa su lėšomis prie parengimo 
prakalbų prisidėti, bet ji atsisakė, 
o paskui kaltino Bagočių, kad jis 
neagituoja už Susivienyjimą.

Sąnarys S. L. A.

I§ LEVISTON, ME.
Darbai čia truputį pasigerino, 

kone visos dirbtuvės dirba. Žmo
nių be darbo nėra, bet iš kitur pri
buvusiam sunku darbas gauti.

Lietuvių yra čia pusėtinas bū
relis, bet mažai yra suprantančių 
visuomenės reikalus ir norinčių 
visuomenės labui pasidarbuoti; čia 
daugiausiai tamsus lietuviai gyve
na. Yra, čia šv. Baltramiejaus 
draugystė su 108 nariais. Svar
biausias čianykščių lietuvių laiko 
praleidimas — tai sėdėti smuklėj, 
arba daužyti biliardo boles. 
skaitymo knygų ar laikraščių sun
ku juos pritraukti.

Pereituose metuose vienok 
ir čia pradėjo veržtiesi šviesos spin- 

susitvėrė draugovė D. 
L« K. Gedimino ir ifiį kuopa L. 
S. S. Bet visgi dar yra ir tokių, 
kurie po senovei šaukia prieš 
mokslą, jo naudos nesuprazdami; 
bet jau yra diktai jų šauksmo ne
klausančių. , į- *

29 d. gruodžio buvo čia F. Ba- 
gočiąus prakalbas, kurias parengė 
<05 L. S. S. kuopa? buvo Rėklia

Iš RENTON, WASH.
Lietuvių skaitlius Washingtono 

valstijoj pradeda didintiesi, kas 
sykis jų pribūva vis daugiau, 
tai ir tautiški darbai eina vis ge
riau. «

15 d. gruodžio buvo paprastas 
susirinkimas D. L. K. Gedimino 
draugystės. Sekretorius perskaitė 
laiškąjpirmininko Tėv. Myl. Drau
gystės, raginantį apvaikščioti 50 
metines Kudirkos sukaktuves ir pri
sidėti prie? išleidmo jo raštų. Su
manyta liuvo parengti 26 d. ba
lių Geor^Setowne. Nors buvo ir 
priešų, bet per pasidarbavimą 
ypač Liubansko,Jturiir surinko kal
bėtojus, viskas pasisekė gerai.

Martinkaitiš kalbėjo apie nau
dingumą draugysčių į/r Susivieny- 
jimo. Apanaičitpė dekliamavo ei
les “Prie molflsio”. ; Dekliamato
re dar neseniai čia pribuvo, o 
jau pralenkė nuo ąęniai čia gy
venančias. Apąnaiti^ kalbėjo apie 
Krive-Krivaičius ir jų darbus ban
dė sulyginti si* popiežių darbais. 
Ta kalba ne visiem^ susirinkusiems 
patiko. Paskui vėl Apanaitukė de
kliamavo eiles. Liubanskas kal
bėjo apie žmonijos pradžią. Jo- 
kalbos, matyt, daugumas susirin
kusių visai nesuprato. Jam pa
baigus, Apanaičiutė vėl dekliama
vo eiles, bet nežinau ką, nes atsi
rado keli apigirČiai, kurie pekėlė 
triukšmą ir pertai dekliamacijos 
nebuvo girdėt. Sekantis kalbė
tojas, A. Kalvaitis, nurodinėjo 
mokslo vertę ir naudą. Pauliu- 
kaičiutė skambino ant piano ir

II Į SESERIS LIETUVES.
■Į Aš norėčiau pasidalyti su jumis 

tūloms žinioms apie tai, ką veikia 
į musų seserys svetimtautės: ame- 
> rikonės, vokietės, čekės, skandina- 
lĮvės ir tt. 4 d. šio mėnesio teko 

man būti Chicagos moterų kliube 
(C. W. C), kur Įniro užkviestos 

| įvairių tautų organizacijų narės,
I reprezentuoti savo tautą ir supa

žindinti su savo veikimo siekiais,
II geismais ir tt.

Ką jau bekalbėti apie musų Chi- 
I cagos moteris!. Kad męs ir kas- 
žin kaip norėtume, tai ir šimtą 
metų dirbdamos vargei galėtume 
kitų tautų moterįs pavyti. Chica
gos moterų kliubas turi per 1000 
narių, laiko susirinkimus vienoj iš 
dailiausių vietų Chicagoj — Fine 
Arts Bige, Michigan avė. Ten 

lyra yvairus departamentai, šakos 
pašvęstos visokiems mokslams, 
pradedant virykla iki muzikos, te- 

Įpliorystos; yra veik viskas, kas tik 
šio laiko kultūroj randasi. Dabar 
kliubas atidarė liuosą įžangą, per 
šiuos du mėnesiu, pradedant nuo 
10 dienos sausio iki pabaigai vasa
rio. Kiekvieną nedėldienį, 3 va
landą po pietų kviečiamos visos 

Į moterys ir merginos, be skirtumo 
tautos. Ten bus geri kalbėtojai, 
bus svarstomi įvairus dalykai mo
teriško klausymo. Lietuvėms su
prantančioms anglišką kalbą la
bai gera proga pasinaudoti.

Bet paliksime amerikones, nes, 
gal sakysite, jos čia seniai apsigy- 

jveno ir ^ turėjo progą išsidirbti. 
Tas tiesa. Bet jos rūpinasi ir ki- 

I tų tautų reikalais, nes supranta, I 
I jog nėra tautos, kuri nuo kitos 
I ne rastų ko nors reikalingo pasi-1 
mokyti. Yra atskiras emigrantų 
biuras, kuris rūpinasi ateiviais ne 
pažystančiais kalbos, ne papročių. 
Tarpe ateivių yra ir lietuvių. Ke
letas atsitikimų buvo perstatyta 
viršminėtam susirinkime ir iš tų 

I susirinkusios moterys nusijuokė. I 
I štai brolis parsitraukė seserį iš I 
Lietuvos. Kol ji turėjo darbą, bu
vo gerai; bet netekus darbo, bro
lis ją išvarė iš'namų ; o ji ne^tu-l 
ri kitų giminių nė gerų pažįstamų. I 
netur kur pįsiglausti; ji išėjo ant 
trepu, atsisėdo ir verkė. Teip 
sėdint atėjo jos brolio pažįstamas, 
prižadėjo ją vesti. Žinoma, netu
rėdama kur dingti ji sutiko. Kas 
gi jai daugiau liko nemokant kal
bos, ne pažįstant šalies papročių!
Taigi kas mu* neišnaudojai l

Bet to nebūtų, jei męs turėtume 
savo organizacijas, jei rupintumės 
viena kitos gerove! čekų repre
zentante sakė, kad 51S jas sunku bu-L 
tų rasti moterį, kuri ne prigulėtų H 
kokią nors draugystę, o daugu
mas priguli net į kelias. Jos turi I 
savo nedėlinį laikraštį, jos pačios 
jį rėdo, išleidžia. Jame ap- 
kalbami įvairus moterų reikalai; 
jos nipinasi pačios savim. Vo-b 
kietės teipgi turi daugybę įvairių ’ 
draugysčių, keletą chorų, daugelis b 
darbuojasi Išvien su vyrais visuo- 1 
menės labui, jos atsižymėjo kai- 1 
po geros vyrų pačios, ir namų 1 
gaspadinės. Skandinave* teipgi 1 
turi gerą vardą, nors daugelis ne- 1 
moka angliškos kalbos. Atkeliau
ja iš tėvynės, gauna čia geras vie- 1

retai kudykiais ir vaikų žiiidymu, 
kad apįe . jų_ priderantį auklėjimą 
menkai mūsiškės supranta.

Musų ponams vyrams, net inte
ligentams, kaip jie’ sivė vadina, 
teipgi ne labai rupi pakėlimas se
serų, daugelis mato jas per pra
stoms draugauti, įieško svetimtau
čių. To nieks negali užginčyti, 
kad teip nėra. Nors vyrai galė
tų jas pastūmėti pirmyn, nes jie 
turėjo proga įgyti augštesnį moks
lą, bet jie to nedaro, tyčiojasi tik 
iš savo seserų tamsumo.

Taigi seserys! ne atsidėkime ant 
kitų, kad mus pakeltų, kad išdirbtų 
mums laimingesnę ateitį, bet rū
pinkimės pačios savo pakėlimu, 
stengkimės savo tamsesnes drau
ges pakelti kame tik galima. Riš- 
kimės į draugijas, steigkime kny
gynėlius, pratinkimės prie skaity
mo ,nes per skaitymą galima žino
ti. kas sviete darosi. Mokinkimės 
gražių darbų, ir apsiėjimų. Tik 
teip besielgdamos galėsime ir męs 
pasivyti moteris augščiau pasikėlu
sių tautų. Bet tam reikia karš
to ir neilstančio darbo. Reikia 
daugiauš noro ir pasišventimo, o 
mažiaus pavydo! Su šiais naujais 
metais lai užgema tarpe musų mei
lė ir susipratimas! Šalyn vaidai 
ir pavydumas, dirbkime visos iš 
vien

KALTINI KITUS, IR TAVĘ 
> KALTIS GAL TEISINGIAU!
i ' -

“Lietuvos” 52 num. tilpo trijų 
1 skilčių F. J. Bagočiaus raštas, ro- 
į dantis klaidas ir kenkimą kitų 

“gaivalų, kurie savo buvimu ken
kia socijalizmui”, kaip Bagočius 

• sako gale savo rašto.
Perskaičius tą Bagočiaus raštą, 

nenorėdamas turi manyti, jog jis 
, ištikrųjų yra tobulas, ideališkas 

reformatorius, kuriuomi galima 
vien gėrėtis, kada kiti “gaivalai”, 
kaip Bernotas, Bičkunas, Sirvy
das, Žagaras etc. pilni klaidų, pur
vini. , . '

Bagočius rašė tą raštą tikslu 
parodyti savę baltu, mezdamas 
purvus ant kity-.

Žiūrint į tuos “gaivalus” Bago
čiaus šviesoje, reikia pažvelgti ki
toje šviesoje ir į patį Bagočių: 
jo dorą, taktiką ir abelnai dar
bus, kuriuos Bagočius, vos 21 me
tų vaikėzas, yra nuveikęs:

1) Bagočius, atkeliaudamas 
Amerikon, Bremen’e sekretoriavo 
pas rusišką konsulį nuo 20 gruo
džio. 1900 iki 24 berželio 1901 m. 
su alga po $40 mėnesyje, ir tą 
sekretorystę taip gerai atliko, jog 
konsulis, važiuodamas ant vakaci- 
jos į Maskoliją, norėjo savo vieti
ninku palikti Bagočių. Konsulis 
priėmė Bagočių sekretorium dė
lei pažinties jo tėvo. ( — Taip 
Bagočius papasakojo reporteriui 
“Pittsburg Press”, kas yra tilpę 
Editorial Section, January 9, 1908 
ni., page 9, su Bagočiaus paveiks
lu).

Visiems žinomi maskoliškų kon- 
sulių darbai, ypač dabartiniame 
laike — gaudymas politiškųjų.

2) Bagočius parsisamdė už 
$150 ir kelionės kaštus liudyti, ir 
prisiekė Supreme Court’e prieš 
Grand Jury ir sudžią Keogh, mie
ste White Plains, Westchester 
Country, New York, spalio 5 ir 
6, 1905, jog jis naktyje, II lapkri
čio 1904, keliavęs Baltimore & 
Ohio gelžkeliu, ir matęs (būdamas 
tuom kart Waterbury, Conn.) su
žeistą keleivį, susimušus trauki
niams netoli Washingtono.

3) Bagočius pamelavo S. L. A. 
organizacijai buk jis yra Suvieny
tų Valstijų piliečiu (citizen) ir 
dėlto neteisingai, nelegališkai tapo 
išrinktu S. L. A. prezidentu, igno
ruodamas S. L. A. konstituciją ir 
ant juoko pastatydamas visą orga
nizaciją. Beje, Bagočius turi pi
lietiškas popieras svetimu vardu.

4) Bagočius pasisavino pusę 
posmertinės ($75.00) ( mirus J įlo

J— — —_tas prie namų darbo, nes su-Ižui Staškunui, kuri prigulėjo ve- 
pranta virimą ir gerą liuobimasi’“ * «
namuose. Patekusios j geresnę 
vietą, greičiau randa progą išsi-

Čion Bagočius apsuko Igną Stpš- 
kuną ant $75.00 arba S. L. A. ant 
$150.00, jeigu neteisingai tapo iš
mokėta posmertinė.

5) Bagočius yra padaręs suo
kalbį su “brangiais draugais” 
“lupt” S. L. A. vėl pastojant pre
zidentu. (— Skaitykite jo laišką, 
tilpusį 46 num. “Tėvynės”).

6) Bagočius savo laiške iš 28 
rugsėjo 1908 pabrėžė, jog “Auš
ros” Draugija, šelpianti neturtin
gus moksląeivius, yra “buržuazijos 
lakūnų šuniukų auklėtoja, — vien 
buržuazijos išmetąs rankioja, šel
pia”, ir taip pabrėžė kaipo “Ko
vos” Administratorius, taigi pasa
kė L. S. S. vardu. -

7) , Bagočius išdavęs Rusijos 
šnipams vieną narį iš V. K, L. 
S. S. IV rajono, (nutarimas IV 
rajono konferencijos ir 19 L. S. 
S. kuopos, Brooklyn, N. Y. — 
“Vien. Liet.” num. 1).

Visoki niekadėjai, netekę vietos 
Lietuvoje, atvykę Amerikon, pa
sirodė dideliais progresistais, skver
bėsi visur į vadovus^ pirmininkus, 
net organizavo visokių vardų kuo- ‘ ' 
peles, ir purvais drabstė ant nepri
tariančių jiems, parodančių jų dar
bus. Lengvatikiai jiems įtikėjo ir 
išrinko juos savo kuopose vado
vais, pirmininkais. Ačiū tiems 
lengvatikiams, Bagočius tapo iš
rinktu R. š. K. iždo raštininku, 
L. S. S. administratorium ir S. 
L. A. pirmininku. t

Argi nereikia visiems raudo
nuoti dėlei Bagočiaus taip “gražių 
darbų ?”

Turėdami, ar laikydami tokius 
“šaunus vyrus” organizacijų va- 
dais ar valdininkais, toli nenuei- 
sime.

KAIP DU “DIDVYRIAI” GRA
ŽIAI SUTINKA.

H.
Ne feljetonas čia bus, ir todėl 

iš kalno “Lietuvos” skaitytojus 
perspėju, kad nešigrožėtų mano 
straipsnelio antgalviu. Rašau po
rą žodžių tik savo vardo apgyni
mui nuo p. Bagočiaus “socijah- 
stiškų” durnų, kuriuos jis “Lietu
vos” 52 num. į visuomenės akis 
prunkštelėjo.

Ką jis .suokia apie revoliuciją ir 
revoliucijonierius, čionai nekalbė
siu. Paskutinių metų judėjimai 
Rusijoje visiems yra žinomi iš 
laikraščių ir atkeliaujančių čionai 
žmonių. Kas dalyvavo 'pirmose 
kovose už laisvę, taipgi męs ži
nom — tai liaudis. Todėl čia nė
ra vietos nei reikalo su- p. Ba- 
gočium ginčyties. Jis į revoliuci
ją žiurėjo ir tebežiūri paprasto 
avanturisto akimis.
žvelgti jo laikvtas prakal 
liucijos laikuose ir jo ; a 
mą amerikonams Pittsburgo “Pre- 
s’e” pereitų metų pradžioje. Rei
kia tik pora žodžių pasakyti prie 
Bagočiaus charakteristikos apie 
vięną musų luomą, būtent buržu
aziją. Ir nnątodėl, kad jam atsa
kyt, bet todėl, kad dauguma musų 
lietuvių darbininkų, tokių zaunų 
prisiklauso ir be atvangos, be pras- • * 
mės. mala. I .

Bagočius ir jam panašus “oko- 
nomistai” kalba apie Rusijos.re- 
voliciją, kaipo apie sukilusių žmo
nių nuodėmę. Esą į revoliuciją 
suplaukė visoki gaivalai ir suga
dino bttjiį. Kam ? Soči jaldemo- 
kratanip? Reiškia, kad nė socijal- 
demokratai yra * žmonėms, 
žmonės socijaldemokratams. 
kaipgi. šimtas dvidešimts 
lijonų liaudies vargo nebepakelia, 
sukįla prieš despotizmo betvarkę 
ir sugadina socijaldemokratų pro
gramą! Istoriškas juokas. Soci
jaldemokratų 
absoliutizmas 
lių, o sukįlę 
ardė....

Taip musų 
džioja, o ne Rusijos socialdemo
kratija. Rusijos socijaldemokra-kratija. 
tai, nors skaidosi į bolševikus ir 
menševikus, nors veda karą su 
cijal-revoliucijonieriais, jie niekuo- 1
met nenueina prie tokių absurdų, J
kaip musų pusiauavanturistai "oko- 
nomikai”... .Į . ; /

Pas mus jieškoma su žiburių 
“buržujų” ir vis atrandama savo 
atspindžius. Baltrušaitis klegėjo 
visą pereitą vasarą ant teroristų, 
maksimalistų, socijalrevoliucijonie- 
rių, anarchistų; net užvedė prie 
“Kovos” redakcijos suanipinėjima 
biurą. O jis pats kiaurai per- 1
dėm toks pat yra, kokių jieŠko. .
Jo straipsniai ir jo parašyta kny- 
gutė “Revoliucija” ne tiktai pilnai 
atremia ant revoliucijų minties,lionio broliui Ignacui. Pagal Ba

gočiaus žodžius, miręsis buvo ne
užsimokėjęs bertaininės mokesties 

ir tiktai



b

Autorius išeina raudoniausio tipo, [tą pasaką, jog aš gailiuosi
Na, o šįmet patsai gaudė revoliu- 
cijonierius, iš raudono virto gelto-

“Didvyris” Bagočius, kuris už- 
hypnotizavo ir be to jau vargų už- 
hypnotižuotus žmoneles savo taip 
vadinamose' “prakalbose”, geriau 
riksmuose, kurgi apsiėjo neskel
bęs raudoniausio terorizmo, nešu
kavęs prieš carą, biurokratus, Ro
mos “krokodilius” ? Na, o dabar 
nusiduoda esąs gryniausiu socijal- 
demokratu. Bet kokiu ? Perskai
tykite “Lietuvoje” jo sekantį iš
vedimą ir jus turite sau paveiks
lą nieko neišmanančio nei apie 

'vienus nei apie kitus. Jei išple
pėjęs tiradą ant revoliucijonierių, 
maksimalistų, tolstojistų, etc., ku
rie esą skverbėsi į Liet Soc. Są- 

i jungui patįs žinodami, kad soči j a- 
stais nėra, sako: “Su kokiu tikslu 
tai darė, aš nesuprantu. Gal trau
kė juos meilė laisvės j ieškoto
jų______ Tatai Bagočius atranda,
jog laisvės jieškojimas lietuvių so
cijalistų sąjungoje yra veltas, nes 
paskui taip ir užbaigia, jog ta lais
vės meilė pavirtusi į "antipatiją”, 
pamačius jog L. <S. S. draugai yra 
gryni socijalistai (Mano pabrauk
ta. š.). / Taigi pas Bagočių ‘gry
ni socijalistai” laisvės nemėgsta, 
kaip _ pas Puriškevičių “gryni ru
sai”. Ir vėl męs prieiname prie 

j to, kad caro absoliutizmas ir Ba
gočiaus su Baltrušaičiu skelbiama
sis “socijalizmas” turi vieną bend
rą — jie neapkenčia tų. kurie nori 
laisvės, su tuomi gal skirtumu, kad 
caro valdžia elgiasi su laisvės my
lėtojais biurokratiškai, o musų did
vyriai “socijaldemokratiskai”. Bet 
ir čia skirtumas bus tik žodžiuose: 
“socijaldemokratas” Bagočius pa- 
j ieškos "žmogžudžius”, o caro biu
rokratas tuos “žmogžudžius” pa-

- kars./.,.
'y Lietuvių socijalistų sąjungoje 

“gryni socijalistai" atsirado visai 
neseniai — nuo Baltrušaičio ir 
Bag. laikų. Pirma, anot jų, buvo 
koks tai mišinys, subridėliai. 
matyti, kad toje sąjungoj 
miaus tilpo visoki "istai ir 
žiai sugyveno. Įkūrė savo 
raštį, manė įkurti mėnesinius prie
dus, kur knygų pavidale butų bu
vę spauzdinami reikalingiausi žmo
nių švietimui raštai, gvildenami 
tie, katrie kitų išleisti Bet ateina 
“socijaldemokratų” sietas ir ima 
tą sąjungą sijot. Sietas su tikrai 
“socijaldemokratiskais plyšiais, ir 
todėl iš. sąjungos ima krist laukan 
visoki “istai”, laikrašti pavirsta į 
pliovonių areną; vietoje mėnesinių 
priedų, redaktorius įstato savo mė
nesines “Dilgėles ’, ir ko sąjun
gos komitetai nedaleidžia “gry- 
niemsiems socijąlistams” išbliauti 
“Kovoje”, tą jie užbaigia kitame 
savo laikraštyje — Dilgelėse . 
Paliauta net pradėtų knygučių lei
dimas. . Kurgi tau? Tiek radosi 
darbo su “konspiracijomis”, su 
“buržuais", su “istais”, su “žmog
žudžiais” !

Kurgi buvo tie visi nedorėliai ir 
“buržuais” porą metų atgal? Ar 
jų lietuvių socijalistų sąjungoje vi
sai nebuvo? Kiekvienas blaivo pro
to žmogus pasakys, kad sąjungai 
susitveriant jų buvo dar daugiau, 
žmonių nuomonės tuomet buvo 
dar margesnės. \ ienok jie gra
žiai sugyveno. Ir jie butų sugy
venę ir tohaus, jeigu ne ta piudy- 

r mo politika. Darbininkai beskai
tydami ■ savo reikalams pašvęstą 
laikraštį turi i tampresnę vienybę 
sueit Kpdėl pas mus atbulai? Ko
dėl pas mus eina į iškrikimą?

Berods, Baltrušaitis to- iškriki
mo priežastis suverčia vis ant ki
tų. Visą pereitą metą jis volus 
vertė ant manęs, o dabar jo sėbras 
Bagočius, jo aidas, irgi į tą pa
tį atbalsį skalija. Štai įo žodžiai: 
“Drg. Sirvydas gal ir už ką kitą 
turi' kreivą akį ant Baltrušaičio. 
Mat pastaram jam užėmus vietą 
“Kovos” redaktoriaus, jis turėjo 
prasišalinti nuo vietos, kur be jo
kių iškaščių galėjo sau atsispauz- 
dmt brošiūrėles ir jas pardavinėt 
savo naudai”. Abudu tie didvy 
riai" tebeverkia apie mano nuo
stolius apie kurias aš jiems nie
kuomet nesiskundžiau, nes jų ne
buvo. Valia jiems pliaukšt apie 
tai per “Kovą”, kuri ypatišku jų
dviejų organu pasiliko, valia Ba
gočiui taip biauriai insinuoti mane 
per kitus laikraščus, kurie panašus 
šlamštus nuo jo dar priima. Bet 

^L^valia ir man atsakyti, kad jiedu 
pereina žmogiškumo ribas. Baltru
šaitis prie “Kovos užėmė vietą 
tik tada, kada aš atsisakiau, nors 
Waterbtfr» susivažiavime vienbal
siai ir viešai buvau renkamas, nes 
jau anksčiau buvau prie kito dar
bo užkviestas ir apsiėmęs. Apie 
tą žino Bagočius k Baltrušaitis, 
nenok abudu tebetJubija i*nįs!y

Bet 
pir- 
gra- 
laik-

J"

savo vie
tos. Pora knygučių, atspauzdintų 
manę lėšomis, dar man prie “Ko
vos” beesant tai buvo mano pri- 
vatiškas dalykas ir tuomi aš ne
nuskriaudžiau nei Bag. nei sąjun
gas. Pelno iš to jokio neturėjau, 
nes neatsiėmiau dar padėtų lėšų. 
O jeigu bučiau ir pelnęs,’ tai tas 
ne Bagočiui turi rupėt. Kiek Ba
gočius pelno, nieks nelenda jam 
į kišenį pažiūrėt. .

Baltrušaitis gerai žino, — daug 
geriau 3už ką kitą, ką jis daro ir 
darė. Jeigu jis dabar savo “Ko
voje” ir “Dilgėlėse” kalba apie 
“konspiracijas” ir vis stengiasi ne
va jas išklaidyti, tai yra jo pa
ties liga. Niekas jokių konspiraci
jų liet. soc. sąjungoje nežino ir 
nejieško, tik jis, dabar pasitelkęs 
da ir Bagočių. Jam išsižiuri, kad 
apie jį ir sąjungą stovi debesys 
priešų: “istai”, “erai”, “žmogžu
džiai”, “kpnspiratai” taip va ir 
tyko praryti sąjungą ir Baltrušaitį 
su visomis jo “Dilgelėmis”. Džiau
giasi savo “įžengiamuosiuos” "Ko
voje”, kad jau socijalistai "apsi
valę nuo purvų”. Gali būti, bet 
ne jis. Jo purvai tebėra ir kas- 
sykis auga į didesnį rambą. Man 
nesmagu apie tai kalbėt. Bet kad 
jis nenutįla ir dabar da net kitą 
sau sėbrą susirado, reikia jiems 
atsakyt Štai jo darbelis: Baltru
šaitis, da prie “Vienybės” būdamas 
ir kada mudu1 da buvome geriausi 
draugai, pradėjo mano. laiškus 
išdavinėt toms ypatoms, apie ku
rias buvo rašyta ar nors minėta! 
Aš turiu tuos davadus ant rankų. 
Koks buvo to tikslas? Kur buvo 
dora, etika ir draugiškumas? To- 
liaus, vos tik man atsitraukus nuo 
“Kovos”, Bagočius važinėdamas 
po Illinojans valstiją skelbė apie 
mane nei daugiau, nei mažiau, kaip 
tik kad aš esąs...... juodašimtis.
Turiu apie tai davadus ir jo laiš
kus, už kuriuos ~bile dieną galė- 

, Čia jį patupdyti ant ilgo apsimįsli- 
!nimo už “blackmaiT*. Tuojaus 
potam parašiau straipsnelį į "Ko
vą”, perspėdamas draugus prieš 
tokią begėdišką ir paiką agitaciją 
linkui manęs, bet.... Baltrušaitis 
netalpino, sakydamas: jis norėjo 
vengti vaidų, laikraščio etika nelei
do. Bet jis gi paleido valion “Ko
vos” špaltas savo ię_ jo šalininkų 
pakeltiems vaidams, kur paskiaus 
nabagė etika jau nei pasirodyt ne
bedrįso. Dabar tik aišku tapo, 
dėlko netalpino, kad abudu už 
viens kitą pradėjo galvas guldyt— 
“varnas varnui į akį nekerta”....

Taip, du “didvyriai” gražiai su
tinka. Jie piudo visuomenėje vie
nus ant kitų, iškolioja juodašim
čiais, etc. Jie persekioja kitus už 
stoką doros ir etikos, o patįs varo 
prieš sau nepatinkamus žmonės 
slaptą agitaciją, išdavinė j a laiškus, 
kad tik supiudyt. Jie kalba, kad 
kiti tesirūpiną savo kišenėmis, o 
jie patys tik apie kišenes ir. be- 
svarsto. Bagočius rods turi gauti 
$10 algos. Užsikėlė dabar pats 
sau iki 15.00 dol. 
paliko vietą, 
kas savaitė, 
kitur verkė: 
ministratoriu 
Eisiu į Pinkertonus’ 
šaitts atsispyręs agituoja, kad liet, 
socijalistų suvažiavimas neįvyktų. 
Žinoma, suvažiavime gali išgirsti 
daug nesmagių žodžių, gali.... 
na, visįcas gali atsitikt, gali ir “Dil
gelėms” prisieiti blogai, nebebūtų 
kur jo rųšies gyvutAms nusi- 
tręšt.... Bet jeigu susivažiavimą 
nurėkt, tai balsavimai vėl išeitų 
taip kad viskas galėtų pasilikt po 
senovei: “Kova" ir -Dilgelės", 
Baltrušaitis ir Bagočius, “gryni so
cijalistai” ir “įiuriuai”. ir tie 2000 
“susipratusių” darbininkų, kurių 
skaičius vis auga-auga ir vis lyg 
užkeiktame rate, pasilieka ant vie
tos, nes tie du “didvyriai” nesu
spėja iškart “lietuvių darbininkų 
tarpa* įsispraudusių buržuų ....

Yra žmonių, kurie ir iš soči j a- 
lizmo moka biznį padaryt

J. O. Sirvydas.

III.
“Lietuvos” No. 52 pereitų me

tų F. Bagočius, straipsnyje, “Ar 
socijalistai nesutinka terp savęs , 
terp kitko rašo: "Tūlas Bičkunas 
“Tėvynėj” apšaukė manę šnipu 
etc.” Tiesa, už priešingumą to
kioms ypatoms ir jų darbams su 
Baltrušaičiu užsipelnėm visokius 
vardus: šnipų, juodašimčių etc. 
Dar aš gavau titulą Pinkertono ir 
slaptos policijos viršininko. Pa
kanka. Ta pati ypata parodė sa-

dorą, nes su revolveriu rankoj 
nuo kito sutvėrimo bandė dorą 
atimti ir ant greitųjų nudulkino 
smiltis nuo padų.”

Kiekvienas sakinys tos ištraukos 
yra melagingas ir tą tuojaus kiek-1

rienas gafi matyti. Paėmęs “Tė- 
venes” No 46, kur tilpo mano 
k°respondencija: joje niekur nera- 

bučiau pavadinęs Ba- 
gocių šnipu; aš ten aprašiau tik
tai tų dienų atsitikimus. Kad Ba- 
^ocius rašo, jog jis gavęs titulą 
I mkertono, ar tai slaptos policijos 
virsmmko, tai aš, kaipo pirmą sy
ki ir tik nuo jo girdėdamas, galiu 
bemaž paklausti: ar “nedega ant 
galvos kepurė”?

lobaus Bagočius, norėdamas 
perstatyti mane netekusiu doros, 
sako: jog aš norėjęs atimti dorą 
su revolveriu rankoj nuo kito ko
kio sutvėrimo. Aš niekada pana
šaus darbo neatlikęs^ šių teršimo 
pro ausis negaliu praleisfl’ ir Ba- 
gocius, jei neatšauks viešai šios 
savo melagystės, jeigu nepristatys 
taktų tokiam mano pasielgimui, 
prirodymų, aš praleidęs dvi san- 
vaiti po to kaip tilps šis mano 
reikalavimas laikraštyje, pašauksiu 
Bagpcių prie atsakymo pagal šios 
šalies teises už,teršimą mano gar
bės. Jis dar rašo, jog aš. po savo 
pasielgimo nukratęs smiltis nuo 

ir tolesniuose savo straips
nio išsireiškimuose net prašo Die
vo, kad jis padėtų, kur nors ra
miai apsigyventi. Tas irgi visai 
netiesa. Aš niekur neišbėgau, ir 
tebegyvenu, kur gyvenau, mano 
dabartinis adresas: 4750 Cam- 
bndge štr., Frankford - Philadel- 
phja. Pa.

Nežinau, ką mano Bagočius pa
siekti teip meluodamas. Gal nori 
gauti dar titulą "melagio“? O 
gal manę priskaito prie chuliganų, 
apie kuriuos jis kalba savo straips
nyje ir juos nori į žemę suminti? 
Bet teisybė visada išeis aikštėn. 
\ eitas Claris rašinėti į laikraščius 
straipsnius; kurių vienas tikslas už
dengti teisingą dalykų stovį, ir ap
juodinti savo priešus.

I a vadinimas jų chuliganais ir 
priskaitymas niekada neatliktų pur- 
vinų darbų,' vien tik pažemina vi- 

■ suomenės akyse pačius, ger
biamas Lagociau. Neperkartinė- 
siu aš viso straipsnio, nes visi fak
tai, teipogi kaip ir logiškoji straips
nio pusė, žemiaus kritikos: tą kiek
vienas, atidžiai skaitydamas, iftato.

Galiu pridurti vieną: jog melas 
tai įrankis bukas, o bukas įran
kis priešams ne baisus .tokiu jų 
nepergalėsi, nieko neatsieksi.

Ignas Bičkunas.
Taškas. Iužbaigiame Bagočiaus, 

Baltrušaičio ir jų priešų reikalus. 
Abidvi pusės pasakė, ką turėjo pa

sakyti. To pakanka. Red.

“AUŠROS” IŽDO ATSKAITA.
Iki pabaigai 1906 m. ant mano
. rankų buvo įėję .... $1546-40
Iki tam laikui buvo išmokė

ta i..^.......................... 1147.95

1908 m. įėjo EMILE ZOLA

RYMAS
ROMANAS 

VERSTA IŠ PRANCŪZŲ KALBOS

2.00

1.1.06, j. biiupas .................. 3-
1 l.I.q8, L S. S. kuopa iš W.

Frankfort, III. (p. P. Du- 
bicką) ........................ .. 5.0

il.I.O^, B^ooklyno “Aušros” 
kuopa (p. P. Mikolainį).. 5.7.

29.I.08, 4-ta kuopa L. S. S.
Kapsuko moterei ..............  4 9.

29.1.0$, kuopa “Aušros”
Dr-tės (p. J. Ilgaudų) .. 20.01 

20.II.08, 155-ta kuopa S. L.
A. Benki, Ilk (p. V. Baltru

mi ................. .....................5-Oc
17.III.08, Dr. J. Želvienė (p.

K. Gugį) /................. .. >-50
17.III.08, Auka J. Varkalos ir

F. Poškos .......................... J-20
10.IV.08, Dr-tė Lietuvos Duk

terų, Scranton, Pa. (p. “Tė
vynę”) ................................. 2 00

27. V.08, “Aušros” draugystė,
W. Frankford, III. (p- A.
Lekauską) .................. . 2-5°

28. V.08, p.Balevičių (nuo Ka
zakevičiaus ir Paukščio iš 
Plymoutho) ...................... 6.00

12. VI.08, i-ma “Aušros” kuo
pa p. M. Damijonaitienę) 
Chicago, III......................... 68 65

1. VII.08, Geo. Looke (pFK.
Gugi) .................

13. VII.08, S. L. A (p. J.
Skritulską) ....................  • 216.96

3. VII I.08, Nuo Gedimino
draugystės pikninko, Ren- 
ton, Wash. (p. Kalvaitį) 10.00

12. VIII.08, Lietuviai iš Kle
Elum, Wash. (p. J. J. Kur
tinaiti) .......................... 5-®5

25. VIII.08, Susirinko pas A .
' Olševski, Chicago, III. .... 3192 
19.IX.08, Brooklyno “Aušros”

kuopa Xp. P* Mikolainį) 14-25 
19.IX.08, J. Lukštinskas, Phi-

lad’a, Pa. (p>P- Mikolainį) 1.00 
io.X.o8, Dr. A. K. Rutkaus

kas, So. Chicago, Ilk • • • • 4-°° 
i5.X.o8,. AukJos, J. J. Kurti

naičio'1 surinktos Rostyne, 
Wash., per Sitkaus vestuves 
(p. V. S. Jokubyną) .... 10.75

26. X.o8,,uNuo' i-mos kuopos
(p M? Damijonaitienę, Chi
cago) ...T..................... si“

26.X.o8, Aukos iš Raymond, 
VVash.1 (p. J- J- Paukštį) 8.00

13. XI.08, Lėšų už protestuotą
čekį Paukščio .............. .  . I-35

28.X4)8, TurtĮs S. M. Foddo -
(p. Dt. A Rutkauską) U2-^

2. XLo8, ’io3 ^°Pa S* L*
Johnston City, Ilk (p- Iz- 
Saročką) .............. .. 3-00

13.XI.08, Brooklyno “Aušros” 
kuopa už parduotas šerno 
knygas . ......................  . 1000

15.XI.08, J. Butkus, New Ha- 
ven, Conn. .......................

13.XI.08, Pov- Montvydas, 
New Haven, Conn...........

22.XII.08, J. šliupas ..........

•50

•y>
3.00

Ir gailisi, kad 
kur butų pelnęs $35 
Na, o Brooklyne ir 
“Jei neišrinksite ad- 
— kur man dingt? 

. Ęaltru-

Likę buvo ižde $398.45

Bėgije tyyj m. įijntaz
8.II.07, Teatrališka draugystė

Pittstone (p. J. Samuolį) $5.00
15.II.07, Aukos surinktos EČ-

wardsvillęje, Pa., 31.XII.06
(p. V. Basanavičių) .... 2.53

23.I II.07, Plymoutho kuopa
(p. J. J. Paukštį) .......... 17.50

8.V.07, Mišeika sugrąžino sko- *
los (j>. K. Gugį) .......... 4000

8.K.O7, Nuo Poškos iš Chica
go (p. K. Gugį) .................3.00

31.IX.07, Nuo S. L. A. (p. J.
Skritulską ) ......i.......... -. 112X>o
25.IX.07, Chicago (p.M. Lau-

kienę) .................................. 39-00
25.IX.07, Chicago (p.M. Lau- 

kienę) ...... .*............... 100.00
4.XII.07. Aukos krikštynose 

Birutei Onos Smaiiiutės, 
Youngstown, O. (p. J. J.
Smailį) ........................... 5.00

13.XII.07, V. Mišeikos grąžin
ta (p. K. Gugi) .............. 110.00
i8lXIIx>7, J. Judickas, Scran-

ton, Pa. .............................. 4.50

611.88
Nuo 1907 m. ižde likf buvo 375.09

Visu labu iždan įėjo $986.97

- $438-54
Pridėjus $398-45

—■ Išleidimai 1908*1.:
24.I.08, Ant. Lalis, Berne $75.00

Lesų .....................   ąs
30.I.08, V. Rankytei, Berne 50.00
30.I.08, V. Bankytei, Berne 50.00

Lėšų ......................................... 45
10.II.08, M. Šaunus '(Kapsu

ko moterei) .....1.......... 4.80
Lėšų ...................................  .15

6.VIII.08, Ad. Varnui, Pa
lermo .......................... 50.00
Lėšų .............  25

29.VIII.08, A. Lalis, Berne 75.00
Lėšų .................... .15

28. x.08, Ign. šlapeliui, Roma 30.38 
2&X.o8, Chicago Intel Rate

lis .................................... 19.62
29. XI.08, Už protestuotą če

kį Paukščio ...................... 1.35
10.XII.08, Vanda Mingailytė,

Berne „.....‘A................ 25.00
Lėšų ...v..-............................ 15

22.XII.08, Ai Liliui, Berne 75.00
Lėšų .......................................... 25

Iki pabaigai 1907 m. įėjo $836.99 

1907 m. išleista:
23.I.07, Ant Lalis, Berne .. $75.00

Lėšų .......................................... 35
13.IV.07, Ad. Varnui, Gene-

voje .................................. 50.00
13.IV.07, Vandai Mickienei 6o.c» 
13.IV.07, Veronikai Janulaity-

čiai, Berlyne .................. 50.00
Lėšų ............................ ‘............ 60

2i.VI.07, Vlad. Bankevyčiutė,
Berne ....................................50.00

•21.VI.07, Vandai Mingailytei,
Berne ........    50.00
Lėšų .................  35

30.IX.07, Ant Laliui, Berne 75.00 
30.IX.07, K. Jurgefioniui, Pa

ryžiuje .. . ......................... 50.00

t * E! ’ _______
.. ni ’d Išleista $457.80
Tad ižde Hėka 1 Nau jiems

Metams ^2^17
Iš viso ant mano “rankų įėję 

. $2596.82 

.. 2067.65yra ‘*.”.4/* 
Iš viso Išleista

Visu labu ižde lieka $529.17 
4.I.09, Scrarttun, Pa, J. šliupas.

Išleista visu labu $461.90 
Tad liko ižde pabaigoj 1907 375-09

|j Prancūziškasis raštininkas ir 
parlamento sąnarys Lncien Herbert 
išleido sumanymą sušaukti terp- 
tautišką kongresą apkalbėjimui, 
kaip turinčios kolionijas tautos 
turi elgtiesi jose su čiabuviais, kad 
juos pakelti vietoj dabar vedamos 
jų naikinimo ir demoralizavime 
politikos. Jo atsibepimui pri‘ 
raštininkai veik visų civilizuot

.(Tąsa).

Staiga jis sudrebėjo: du karabinieriai, ku- 
L3-1! pirma. neužtėmijo toje tuštumoje, pasi- 
ka Cir P ST,uvėsiy Vieta ta buvo pavojin- 

c vyriausybė nematomai sergstiliantlrritaUC1US ,r vidurdienyk- Truputį ^o- 
hatj dar vienas susitikimas jį sujudino. Tai 

| v o dvasiškas asmuo, ~ diktas senis juodoje 
.**Ps,ut°je raudonais kaspinėliais ir 

.. a‘P^t Juost* pasijuosęs; įsižiuręjęs į senį, 
įardino1^ Bokkanera. Pastarasis 

Ivn! k° .1S. ,keho !r Pamaži vaikščiojo po žo- 
nuleidęs galvą, jis taip buvo paskendęs 

avo mintyse, kad neužtėmijo nė jauno ąbba- 
to kuris mandagiai atsitolino, kad nepatram- 
dyti kardinolo. Paėjęs truputį toliau, jis pa
mate uz vieno paminklo stovinčią sunkią, se- 

užkinkytą dviem juodais 
arkliais, prie jos nejudėdamas stovėjo leka- 
jus, apvilktas juoda liberija, o vežėjas sėdė
jo ant ožių; ir Pierre atsiminė, kad kardino
lai neturi teisės pėsti pasirodyti Rymo gat
vėse, jie turi išvažiuoti už miesto karietoje, 
jei nori pasivaikštinėti. Bet koks didelis nu
liūdimas buvo matyti ant užsimąsčiusio senio 
veido, kuris turėjo čia prasišalinti, kad pakvė
puoti grynu oru. •

I 4 Pierre dar ilgai pasiliko ten. Vakaras 
Lprądejo artintis, ir Pierre dar kartą pamatė 
puikų reginį, leidimosi saulės Po kairei visą 

I apgulė pilkas rūkas, tolumoje matėsi 
Alreinų kalnai/ kurie žibėjo rožine šviesa, po 

I dešinei gi, jūrių linkui, saulė, apsupta debe- 
I siais,vis žemiau leidosi nuo dangaus. Ir 
daugiau nieko aplinkui, nė bandos, nė kalvos, 
nė medelio? Tiktai tolumoje murmėjo kardi- 

|nolo Bįikkanera juodas, sulietas, kuris vaikš
čiojo tarp kapų.

Ant rytojaus, Pierre, neišpasakytai norė- 
dams pamatyti viską, sugrįžo ant Appijo 
kelio, kad apžiūrėti šv. Kaliksto katakombas. 
Tai yra didžiausios ir įdomiausios krikščionių 
kapinės; ten buvo palaidoti kai-kurie pirmie- 
jie popiežiai. Prie jų galima prieiti per pusiau 
apdegusį sodą, prisodintą alyvinių medžių ir 
cypresų, toliau pastatyta maža triobėlė, ku
rioje tilpsta krautuvėlė su šventais daiktais. 
Pierre apsidžiaugė, sutikęs ten franeuzus tra- 
pistus, kuriems buvo prisakyta prižiūrėti ka
takombas ir parodyti jas turistams/ Kaip 
tik tuo laiku vienas franeuzas vienuolis ren
gėsi nusileisti į katakombas su dviem mote
rim. Tai buvo motina su dukterim, — viena 
stebėtinai graži ir jauna, antra ir graži. Ir 

Įjos abi, nors bijojo mažumėlį, bet šypsojosi, 
pakol vienuolis degė ilgas laibas žvakes.

— E, tomistą abate, tamista kaip tik atei
ni į sykį.... Jei ponios nieko neturi prieš tą, 
tamista prisidėsi prie musų, nes mano trys 
draugai jau apačioje str turistais ir tamistai 
prisieitų ilgai laukti. Dabar pats sezonas ir 
turistų labai daug.

Moterys mandagiai nulenkė galvai ir tuo 
parodė, kad sutinka; vienuolis padavė Pier- 
re’ui uždegtą laibą žvakę. Nė motina, nė 
duktė matyli, nebuvo labai dievobaimingos, 
nes rimtais veidais staiga skersai pažiurėjo 
į naująjį bendrą keleivį. Nusileidę, jie atsi
dūrė labai ankštame karidoriuje.

— Atsargiai, atsargiai, veždamas, — kal
bėjo trapistas, apšviesdamas kelią žvake. — 
Eikįte pamažu, čia yra duobės.

• Ir jis aštriu įsitikinčiu balsu pradėjo aiš
kinti. Pierre ėjo tylomis; jo širdis taksėjo 
nuo sujudinimo. Kiek jis svajojo, dar būda
mas seminaristu, apie tas katakombas, kur 
ilsėjosi gryno krikščioniško tikėjimo atsto
vai! Ir dar neseniai, kuomet jis rašė knygą, 
kiek sykių jis atsiminė apie katakombas, kai
po apie seniausį pažemintųjų ^paminklą! Bet 
tuomet jis prieš akis turėjo poetų ir dailinin
kų veikalus, kurie aprašinėjo katakombas. 
Jis manė, kad jos labai didelės, primena mie
stus po žeme, su plačiomis gatvėmis, ruimin
gomis salėmis, kur gali sutilpti didelės minios 
žmonių. Ir kaip mane pasirodė tikrybė!

— O, žinoma, — atsakinėjo vienuolis ant 
motinos ir dukters užklauąimų, — čia nedau
giau vieno metro pločio, ir du žmonės negalė
tų šalimais praeiti.,.. Ir kokiu budu tą iš
kasė? Labai paprastai. Kokia-nors šeimy
na arba laidojimo korporacija iškasė pirmuti
nį rūsį; na, vadinas, ji iškasė ir pirmutinę 
galeriją; kaip matote tai raudona žemė — ji 
labai minkšta ir lengva kasti, o vanduo per 
ją nėpersisunkia; ji tartum tyčioms paskirta 
kapinėms, ir tikrai lavonai labai gerai joje už
silaiko.

Jis apsistojo ir parodė iškastus iš abiejų 
pusių žemėje kapus ir tęsė:

— Tai taip vadinamiejie loculi.... Taip 
kasdavo tas skyles viena ant kitos ir ten dė
davo numirėlius, tankiai suvynioję juos tiktai 
į drobules. . Paskui skylę uždengdavo mar
muro lenta ir užliedavo atidingai cementu. 
Tuo viskas ir išsiaiškina. Jei prie pirmosios 
šeimynos prisidėdavo kitos arba pasodindavo, 
— laidojimo korporacija tuomet galeriją pa- 
i,rrindavo; paskui kazdavo kitas galerijas,' po 

' * paskui pra-
: 1____-

tokiomis, kokiomis męs jas dabai* matome; 
Žiūrėkite: galerija, kurioje męs dabar esame, 
turi tiktai, keturis metrus aukščio.. Galima 
paklausti, kokiu budu taip aukštai užkeldavd 
numirėlius? Bet įų visai ir nekeldavo; prie
šingai, visuomet nusileizdavo žemiau, pagi
lindami galerija, kuomet ji prisipildidayo. . .> 
Ir tokiu budu mažiau kaip į keturis amžius 
čia iškasė galerijų daugiau, kaip ant šešioli
kos kiliometrų ilgio; juose tikrai buvo palai
dota daugiau milijono krikščionių. Bet tokių 
katakombų, kaip šios, tra dešimtimis: viso
se Rymo apielinkėse jas) atrasi. Atsiminkite, 
kiek čia krikščionių buvg>;...

Pierre klausę susijudinęs, kuomet tai jis 
aplankė Belgijoje akmeninių anglių kasyklą, 
ir katakbmbos jam priminė ją: taip-pat siau
ros galerijos, toks-pat sunkus, slegiantis oras, 
toks-pats tirštas tamsumas ir numirusi tyla 
(Tiktai silpna žvakių šviesa mirgėjo tanku
moje. Pamažu Pierre ėmė orientuotis tos< 
galerijose. Duobėse jis beyeik ant kiekvienj 
žingsnio sukhiupdavo. Visame kame buvo 
matyti nemokančių nė skaityti nė rašyti dar
bininkų darbas! Tą buvo galima laibiausiai 
užtėmyti iš mijčių ir emblemų, išgraviruotų 
ant marmuro lentų. jL* priminė paišintus, 
kuriuos vaikai ištepa ant sienų.

— Tankiausiai, — tęsė trapistas, — užra
šydavo tiktai vieną numirėlio vardą, o kar
tais tiktai “in, pace”.... Kartais . pasitaiko 
kokia emblema, grynumo ir nekaltybės žen
klas, arba kankinimo paima.

Vienuolis paskui privedė juos prie urvo, 
kur buvo atrasti keli palaidoti popiežiai, tarp 
jų ir nukankintas šventas Sikstas II; trapistas 
parodė vietą, kur atrado šv. Cecilijos lavona* 
Jis labai daug aiškino, visur pridurdamas,/" 
tai iš čia prasidėjo šventi sakramentai, j'j

— Tamstos patys tą viską čia matotel 1 
kalbėjo jis, — viskas tas tikra teisybė, o Al 
galvota. || j

Atsakinėdamas ant Pierre’o užklausa 
jis, tiesa, pripažino, kad katakombos iš r L 
džių buvo tik kapinėmis, kur nebūdavo / |1 
tikėjimiškų apeigų. Tiktai ,paskui ketv 
me amžiuje, kuomet ėmė garbinti atmintį 
tusiųjų, pasinaudojo rūsiais tikėjimo sieki: 
Paskui jas pamažu pradėjo užmiršti, buvo ; 
neštos žemėmis ir tik penkioliktame amži 
padaryti kasinėjimai vėl jas surado.

— Pasilenkite, ponios, — mandagiai įl 
sakė, vienuolis. — Tamsios matote šiame n 
syje'skeletą. Jis guli čia jau apie tukstad 
septynis šimtus metų. Dabar tamstos galį 
pamatyti, kaip guldydavo numirėlius. MoA 
linčiai sako, kad tai jaunos moteriškėj 
tas. Dar pernai jis visai buvo sveit^ f 
dabar kiaušas sudaužytas. Tai vienas 4J.

pamatyti, kaip guldydavo numirėlius. Moli

kietis jį lazda sudaužė, ^ad persitikrinti 
jis nėra padirbtas.
v Moters pasilenkė ir ant jų išbliškusių veį 
dų, pasirodė gailestis sujaukta su pasibaisi 
jimu. Ypač mergaitė, kurios akyse taip labai 
degė gyvenimas, išrodė labai sujudinta. Pas
kui vėl viskas paskendo tamsumoje ir tiktai 
mirgėjo žvakės. Apžiūrinėjimas tęsėsi dan 
visą valandą, nes vadovas nepraleido nė vie
nos smulkmenos, ypač apsistodamas numyk
tose vietose.

Pierre pamažu sekė paskui jį, ir jo upas^ 
tolydžio mainėsi. Jis atsiminė apie pirmuo 
sius krikščionis, gertfe, širdingus,* nusižemi 
nusius, sutinkančius mirtį su tokią karšta vii 
timi. Ir jie čia ilsisi tyliu miegu, nematytu 
niekur puikybės, papuošalų, viskas taip pa 
prasta ir neturtinga. Štai guli šalimais vyra{ 
su žmona, prie jų kojų kūdikis. Ir niekui 
nesimato trukšmingų užrašų, tik kur-neku? 
mirga parašai “in pace”. Ir ilsisi ramiai čk 
vėlės, kurios niekuomet nesvajojo užkariauti 
pasaulį. ‘ e ‘ |

-Pierre’o akyse vėl. atsistojo kapai, kurk 
tęsėsi iš abiejų pusių Appijo kdio. Ir koks 
skirtumas buvo tarp anų išpuoštų kapų ir šių 
neturtingų katakombų! Ten viskas 'žibėjo 
auksu, brangenybėmis, ten kiekviename daik" 
buvo matyti puikybė ir pasididžiavimas.

Tuo tar u pt ra pi s tas prisispyręs siūlė par 
dyti moterims Diokletiano laiptus ir eidam 
jau pasakojo apie juos padavimą:
- — Taip, tai buvo stebuklai.... Laike
imperatoriaus viešpatavimo, sykį kareiviai 2 
dė krikščionis, kurie pasislėpė šiose katak 
bose, ir, štai, kuomet kareiviai norėjo pri 
prie pasislėpusiųjų ir nusileisti šiais įrepai 
jie sugriuvo, ir visi užsimušė.... Dar ligš 
pasiliko jų griuvėsiai. Meldžiu, tai du ži 
niai nuo čia.

Bet moterys taip privargo ir nuo tvaika 
oro; ir nesiliaunamų paskojimų apie mirtį 
ilgiau jau nebenorėjo pasilikti katak 
ir priegtam jau baigė degti žvakės. . ir ji 
visi lengvai atsiduso, kuomet išėjo į gryn^ 
orą, kur švietė saulė. Krautuvėlėje mergaite 
nusipirko pres-papje » marmumo, ant kuri 
buvo išgraviruota žuvis.

Antrąją dienos pusę Pierre -norėjo pa 
švęsti šv. Petro bazilikos apžiūrėjimui. Ąnks 
čiau Pierre ją tematė tik pravažiuodamas ka 
rietoje.

Buvo trečia valanda, kuomet Pierre įėjo 
baziliką. Šviesa plačiais kaspinais veržėsi 4 
vidų per aukštus keturkampius langus. Kle- 
meto koplyčioje buvo |>amaldos, bet Pierre nie
ko negirdėjo, jis taip buvo nustebintas baž
nyčios didumu ir papuošimu. Visur žibėjo 
baltas ir spalvuotas marmuras. Ir pati b**5- 
lika, tartum, didžiavosi savo puikumu, 
suprazdatna, kad pasaulyje nėra nė vii 
bažnyčios, kurt galėtų susiliginti su ja.

dešinei, po kairei, į visas 
dėjo kasti giliau ir

-

(Toliau bus)'.
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Lietuviškasis Statutas
ZYOMANTO I.

PAGAL TAD. ČACKl,
Lietuviškai parašė Jonas Šliupas, M. D.

Artikulas XV. Jeigu kas kariškoje išrangoje ką varu 
paimtų, skaudžiai bus baustas.’) ( Antras statutas, art. 
20, ir trečias statutas, art. 18; įstato tokį pat skaudumą)..

’ Artikulas XVI. Mitalą sau ir arkliui imti leista pagal 
taksą prie hetmaniškų žvalgytojų; nariais ant malkų ardyti 
smarkiai draudžiama4); patrauktinis kareivis, gaunantis 
tam tikrą mokestį, lyginai mokėti turi už maistą pagal 

,’tpksą.
viešpatystes respubli-

Viso labo rb. 784,07

L57-

išleista fr.

Mu-

rim-

nuro-

savus

PERSKYRIMAS III. užru-

ap»e

(Toliau bus)

15.70
M5

Va- 
rasi-

Išviso 
pereitų metų liko

rb. 710,28
rb-- 73.79

Trečiame statute pridurtą:
Ukrainos Storastos duoti turi lydėtojus (poczty) be 

imo už tai pinigų. (Art. 24).

. Artikulas XVII. Kareiviai ir kariumenė turi būti 
Aiokinami v.isatinai ir neatbūtinai kiekvieno kareivio žiniai.1)

ta rb. 158,47; 5) Vilniuje 
99.511 6) Ukmergėje — 
7) Peterburgietis rb. 
Liaug. iš Amerikos rb. 
Gužinsk. rb. 10.80.

Artikulas XIII. Jeigu kas kam užmes nešlėktystą, o 
užmetimo teisme užsigins, tada nėra reikalo daryti iš
vedimas1).

Kasoje liko fr. 14,25 
Atkreipiame atidžią į 

Kasos" deficitą. Kali
Pastaba.

“Kankinių
nių padėjimas labai sunkus. Ge
ros širdies žmonės nepamirškite 
kalinių!

Už “Kankinių Kasos” Komitetą 
jo užsienio atstovas.

A. Vardas. " 
Paryžiuje, gruodžio 27 d. 1908 m.

451
I9°r47r3) Panevėžio kaliniams rb. 
50,00; 4) Ukmergės kaliniams rb. 
55*2°; 5) Lukoš. rb. 17,80; 6) 
Liaug. rb. 45,88; 7) Vinc. M. 
rb. 14,20; 8) Us. Liaud. Vilim. 
rb. 15,00;. 9) krasos išlaidų rb. 
>•57. , J---------

Išviso rb 821,57 
Įplaukų buvo rb. 784,07

‘ Deficito rb. 37,50

II. Užsienio atstovo apyskaita. 
Iš pereitų metų liko f r. 
§į pusmetį

Išlaidos.
Vilniaus kaliniams rb. 423- 
)2 Kauno kaliniams rb;Artikulas XII. Jeigu kas kam 

o neatrodytų, turi atloti kaip šuo po

tiesos ant sukcesijos ir dalyvumo lobiuose. 4. Užmetantis 
o neatrodantis benkartystę, iki neatlos savo tvirtinimo, turi 
sėdėti kalėjime ir užmokėti 40 kapų (L y. 857 auksinus 
4 24-56 grašių). 5. Koliojimas padoros moteriškės negali 
jai padaryti blėdį.

IŠ

ai ntrame statute pridėta:
I. Viešpataujantis nepaliuosuos niekeno nuo asabiš- 

kos tarnystos2), nei įsakymais žodžiu, nei per gromatas; 
tuomi mažiaus hetmanams leista davinėti tokius paliuosa- 
vinius. Urėdininkai tiktai pagal seną paprotį paliuosuo- 
ti’), duos ant savo vietos gabius atstovus4). Tie-gi atsto
vai turi būti žmonės vertingi, nebus imami iš žmonių tokių, 
kurie nėra lygus.

f . 2. Patrauktiniu (zasiąžny) nebus čigonas5), nė jeib- 
■koks žmogus, kurio garbė ar pasielgimas yra nužvelgime. 
■Duodantis tokius turi būti atsakyme.
■ • 3. Išsiųsti nuo karaliaus žvalgai į kariumenę klau-. 
Romi turi būti.
E 4. Pavieto"tėliavnešis bus apsigyvenęs tame paviete, 

■byra urėdininku, nominuotas bus per viešpataujantį8).
MM laikyti turi vėliavą, sėdės ant gero žirgo su ant- 

ir šarvuose, o vėliavos bus davinėjamos iš yždo 
■taujančio7).

I irr. u kartu i> iuu-io pabėgantis turi būti skaito- 
M^Kietil-msiu tarnauti tėvynei ir netenka lobių. Antru 
^^B taip nusikalsiantis, gyvasties privalo netekti1). 
|^^B). J’a<kolir>antis arklį ar šarvą kitam kareiviui, pasi- 

B^it kaltei, netenka kaklo3).
ĮMmF Vėlitunešis turi paskirti vietą susirinkimui pavie- 

rejestrą ių surašys, ir traukia pas kaštelioną, o 
matomi vaivadą..v l’a- pridal>os traukiančius, kad nie-
jjBlBf hlėdirs nedarytų, viską už pinigus pirktų, o kad įsa- 

karaliaus ar hetmano išpildytų3).
^B^ Kas turi įvairiuose pavietuose lobius, pats su savo 
^^B tojais stoti turi, kur turi daugiaus .lobių.
^■9. Vėliavnešis pavelyjantis kam pasilikti namie arba 
^^Ranešantis het maitai, netenka vėliavnešystos. (Tas 

Bs trečiame statute, art. 17).
10. Paskirtiejie į karišką kelionę, ir laike taikos pri- 
atlikinėti sargybą. (Taip svarbus artikulas praleistas 

^Rrečiame statute).
II. Kas už pinigus į karišką tarnystą pasidavė, pini- 

R^Eiame tunte turi pasilikti, o iš vardų arba lobių bus at- 
^K\ai. (Tas pats trečiame statute, art. 22).
^B 12. Svetimos kariumenės viešpataujantis į Lietuvą 
^B|vezuins, jei bent su leidimu senato, o įvesdinta kariu- 
|Btenė taip slovėnėse, kaip perėjimuose turi pasielgti kaip 
Bietuviškoji kariumenė4).
■ 13. ■ Pagal karališkas gromatas, vaivadystos turi at- 
■lik'.i muštras ir parodavojimus“).

14. Kariumenė neturi toliaus stovėti kaip ant mylios 
Rišo atokumo nuo hetmano8): - *

į pję '-dai k y ma per viešpataujančio majestotą tie^į 
įstatymą), rubežių, laisvių znešpatystės didėsės kunigaiš- 
L , tystės Liefuvos1).
► Artikulas I. Ponų durną turinčių krėsle senato d. 
migaikštystės Lietuvos, kurie savo prerogatyvą turėjo 
rie Kazimiero ir Aleksandro Lenkijos karalių ir d. Lietų- 
bsš kunigaikščių, niekados viešpataujantis ne inorės že- 
Įintil), o garbę, laimingumą ir čiėlybę tos garbingos vieš- 
[itystės visomis pajiegomis ir su visu akylumu sergės ir 
lugos*).

| Artikulas II. Atplėštas žemes nuo d. kunigaikštystės 
letuvos viešpataujantis turi atgrąžinti, o ne mažinti tu
mus tos viešpatystės4).

Artikulas III. Urėdai bus tiktai daviami valstiečiams 
Įisėdusiems didėje Lietuvos kunigaikštystėje1).

f Artikulas IV. Senoviki urėdai lietuviški bus užlaikyti.

| Artikulas V.. Nuorandos ir tyvunystės8) nebus be 
■•tikrinimo apie kaičią atiminėjamos.

L Artikulas VI. Nauji įstatymai bus sudėstomi per vieš- 
Itaujantį su patarimu ir sutikimu senato.
I Antras statutas (art. 12) žemiškus pasiuntinius pri- 
Jdo prie įstatymdaviškos valdžios, ir nuo tosyk didis ku- 
Caikštis turėjo dalintą valdžią su senatu ir reprezentan- 
lls šlėktiškos luomos. Tie pasiuntiniai turi padavinėti aut 
^svarstymo ir nutarimo reikalus pavietų, kurie juos pa- 
taitė, netrukdydami paskirto laiko.
į Trečias statutas (art. 7) tiems-jau pasiuntiniams pa
gyrė mitybos (strawne) pinigus1): Žemaitijai 200 kapų 
1285 auksinus 21 grašį), kitiems pavietams po l$0 (3428 
Įks. 17 grašių), o mažiausiai po 120 kapų (-2571 a ūks 12

Artikulas VII. Visoki dovanojimai viešpataujančių 
lioti, ar jų pečviete, ar jų parašu patvirtinti, turi už nepa- 
Tėtinus būti laikomi; Privilegijos ar ant savasties že
lės, ar ant laisvės tautos ar dėl atskirų ypatų arba baž- 
Eių, ar kokių-nebuk susirinkimų išduotos, netaps atšau- 
tnOs, ir atbulai vięokių dovanų ar karaliaus, ar jo pirm- 
Enų duotų, patikrinama yra pilninga čielybė, globa ir 
Ėmimas- kaip pilningos savasties. (Antrame ir trečiame 
Bbte yra generališkas patvirtinimas).

KArtikulas VIII. Laisvė kiekvienam valstiečiui jau tai 
įlfcginmui turtų, jau lavinimosi kariškoje dailoje

išvažiuMi J2 viešpatysčių respublikos, jėib tik ne į 
priešų žemę; bet per tai nuo kariškos riimystos pasi
traukti negali; turi būti gatavi užvaduotojai; kurie ant pir
mojo paliepimo nebunantįjį užvaduos’).

r -i
Artikulas IX. Mirus tėvams abejos lyffės, negali būti 

prašalinti nuo valdymo lobių, ir taip juos valdyti turi, kaip 
lenkiškoji šlėkta1). * ■

t. > a
Artikulas X. \ iešpataujantis šlėktai dovines urėdus, 

svetimų-gi nepakels augščiaus už šlėktą2).

Artikulas XI. Jeigu kam užmes, kad nesąs šlėkta, pri
valo du giminaičiu iš tėviškos linijos ir iš motiniškos linijos 
ant liudyjimo statyti, o'tie turi po prisieka patikrinti jo 
slėktystą, ir su juomi gentystą; o jeigu toji šeimyna pasi- 
teisiančio išgeso, tuomet kaimynai -r- šlėktos turi sudėti 
prisieką, o jeigu pasiteisinantis yra šlėkta svetimoje žemė
je, turi į savo šalį važiuoti, ten padaryti išvedimus, ir* tada 
su gatavu paliudyjimu atgal grįžti į ____ r__L
kos dėl pilningo perkanojimo apie tikrumą savo šlėk
tystos’). '

iš svetimoteriavimo) nieks negali atrodyti, jeigu tėvas ne- 
r.“ ' ’* _ ‘ “
rinčiam antrą pačią, iš

Antrasai ir trečiasai statutas (persk. 3, art. 28) aiš
kina: 1. Tėvas negali vadinti tą benkartu, kurį pripa
žino už savo sūnų ir su motina to kūdikio potam gyveno. 
2. Motina taipgi to negali daryti. 3. Vaikai ar su ta pa- 
r* ’........   ' ■ •
minti, o pasekančią moterystę paįstatjrminti, vienok neturi

užmestų bostrystą4), 
suolu, ir tokią biau- 

rios apsmeižos bausmę apturėti. Perbostrėjimą (gimimą ji --- ----- - • - ....
pavadins savo vaiką benkartėliu. O neleista yra tėvui, tu
rinčiam antrą pačią, iš pirmos moterystės vaikas vadinti 
benkartais, kada tuos vaikus už savus pripažino.

kiną: 1.
žino už savo sūnų ir su motina to kūdikio potam gyveno, 

čia žmona prieš šliubą gimę, ar moteriai gyvuojant paga-

Artikulas XIV. Jeigu šlėkta šlėktą trįnkteltų, moka 
dvyliką rublių grašių; mužikas (chlopas) su^ęidžiantis šlėk
tą, turės ranką atkirstą.

Artikulas XV turi tokį antrašą: de jure feudali et de 
I asallis. Jeigu kas kokį vardą arba nejudinamą turttą 
ištarnautų .nuo jeib kurio iš valdytojų žemės, ir norėtų 
tą turtą palikti, tai jam bus leista. Jeigu toje dovanojimo 
gromatoje yra pridėta leidimas atiduoti tą turtą, jeib tik 
asabiška tarnysta buvo atlikta, tatai neturi būti draudžia-- 
ma. Bet tiktai tokios žemės daromas dovanc^imas turi būti 
atliktas būtyje trijų liudytojų,. ir žinion viešpataujančio pa
duotas; o kada valdytojai tos žemės, kurios dalis duota yra 
išskyrime, dalinasi, turihtiejie tokį dovanojimą turi atro
dyti, idant užtylėjimu n^prastotų tos tiesos, arba dovanos, 
kuri jam priklauso’).

Artikulas XVI. Kas neguodoja paliepimo urėdininku, 
ir nepildo jų nurodymo ant rašto duoto, turi dvyliką rublių 
grašių užmokėti.

Artikulas XVII. Pakampinės karčiamos neprivalo 
turėti .yietos. Alus’), midus4) ir degtinė5) neprivalo būti 
šinkuojami pakampinėse karčiamose.

Antras ir trečias statutas įstatė: 1, Nė lobiuose vieš
pataujančio, nė lobiuose žemiečiu, nebus pakampinių kar- 
čiamų. 2, Padonai namuose savo nė virs, nė pardavinės 
alaus3, Nė midų, nė degtinę neturi šinkuoti, apart prie 
paprastų vieškelių. 4, Kur lobiuose viešpataujančio butų 
užtėmytas nepaklusnumas tam įstatymui, tad gėralas ir 
prietaisai taps paimti į pylį; pusė bausmės eis špitolėms. 
Šlėkta užmokės baudos tris rublius grašių, (beju 107 
auksinus 4 12-56 grašių). Toliaus yra surašytos baudos 
urėdininkams, nenorintiems to įstatymo sargiai pildyti1).

«• Antrame statute pridėta. s
. Seimai tautai ir viešpatystei didės kunigaikštystės 

Lietuvos, pagal reikalą sukviečiami, bus laikomi sušau
kiant viešpataujančiam.

2. Seimeliai keturiomis savaitėmis prieš seimą’) turi 
būti sukviečiami; nuo valstiečių, priklausančių prie vieno 
žemiško teismo, reikia išrinkti du pasiuntiniu*)-. Ponus du
rnos, maršalkus tvarkoje sėdėjimo užlaikys4). *

Pradžioje statuto išspausdinta tapo tvarka sėdėjimo 
senate pagal sudermę naujos 1569 m.; ten ant galo pridėti 
šitie žodžiai: Referendorius5) gali savo nuomonę išreikšti.

3. Jokis šlėkta -be perliudyjimo suimtas nebus8).\
4. Ponai savo tarnus šlėktos negąli teisti kaslink pa

dorumo1).
5. Jeigu šlėkta veda už pačią ne šlėkščiutę, moteris pa

stoja šlėktiška. Bet jeigu šlėkčiu^ė eina nesiektos, neten
ka šlėktystos’).

6. Šlėkta, pakol matuoja uolektimi, o s^araįs svarsto, 
netenka šlėktystos*).

7. Magdeburgiškais4) įstatymais Vilniaus sostapylis 
turi viską teisti; kiti lietuviški miestai, valdydamiesi taip- 
pat įstatymais, miestams duotais, teisti šlėktą tupmi statu
tu, o ne kitokiais įstatymais5).

8. Miesčionys neturi grobstyti valčiopius prekyvie
tėse1).

9. Šlėktiški žmonės į miestus ant miesčionių neturi
pereidinėti, vienok užsisėdusiejie nuo dešimties metų ne
taps išdavinėjami*). t

10. Vilniškė bačka turi turėti keturisj karčius prie- 
dvarinės Vilniškės mieros*); visokios mieros turi būti ly
gios. Kiekvienas apgaudinėjimas bus baustas.

Trečiasai statutas išaiškino, kad bačka turi turėti mie
tą keturių Krokaviškių karčių su lygmale; visi stagonai 
(sagonai, kurie ženklino tiek pat, ką kaušai), ketvirčiai, 
svarai ir uolaktys turi būti lygus. Visokie gėrimai, pirki
niai, negali būti mieruojami kitokia miera. Kiekviename 
teismo mieste turi būti sudėta tokia miera. Bausmės tapo 
paskirtos tiems, kurie priešytųsi įstatymams4).

11. Kunigaikštiškų dukterų, ponių, našlių, po prievar
ta už vyro neišdavinės viešpataujantis5).

12. Tėvas iki pats gyvas neturi savą turtą vaikams 
pavesti arba išleisti; bet jeigu tėvas nuo savo pačios o 
motinos bendrų vaikų neturėtų užrašo, tuomet suaugusiems 
sunams ir dukterims ištekančioms, nedarydamas jokio skai
čiaus,-turi atiduoti lobius*).

Treciame statute pridėta:
. Kadangi taika ir sutikimas tarp besiskiriančių ti

kėjime esti viešpataujančio prisiekiami1) Ir konfederacija 
laike bekaralybės mirus, Zygmantui Augustui 1573 m. toje 
lietoje tarp luomų Lenkijos ir Lietuvos suteikė tam tikrą 
reKtil4, tai-gi, idant kiekvienas pagal tąjį įstatymą pasielg
tų, iš valstietiško atvangumo ir ramumo pildant įmonius 
savo tikėjimo su savais ainiais naudotųsi, žodis į žodį tasai 
konfederacijos aktas tapo į statutą įrašytas.

' 2. Žmonėms prastos luomos urėdai nebus davinėjami, 
bet valstiečiai iš tėvų tos viešpatystės, guodomis apdo
vanoti, į dvauą taps imami1).

3. Kas-nors seniaus prigulėjo prie didės kunigaikš
tystės Lietuvos, tai viešpataujantis atgaus atgal, ir priglaus 
.prie . šitos viešpatystės2).

4. Viešpataujantis nedavinės svetimus lobius kaipo 
dovaną. O jeigu lobiuose valdimieriui tekusiuose butų ba
jorai1) ar žmonės išsitarnavę, viešpataujantis neuždaro 
jiems savo dosnumo, bet savai valiai palieka padarymą 
jiems mylistos.

5. Prieš seimą bus vyriausias suvažiavimas Slanime, 
kur pasiuntiniai ir ponai durnos turi atsinešti savo instruk
cijas2), idant sutikrinai surašyti velyjimus Lietuvos ir pra
šalinti ginčus, kurie iš nesutikimų seimuose galėjo pakilti. 
Laikas n’esti paskiriamas tam susivažiavimui, bet turi už
sibaigti prieš seimą’).

6. Broliai ketvirtą dalį turtų duos kraičiui seserims; 
jeigu brolių nėra, sesers paveldi; jeigu jų nėra, artymesni 
giminaičiai ima sukcesiją, o tųjų nebūtyje, viešpataujan
čiam lobiai tenka. (Persk. 3, art., 17). '

7. Šlėkta, kuri savus lobius pardavusi, užsiima nuo
ma (lichwą)4), turi atlikti’žemišką tarnystą pagal nutari
mą, koks tuomet įvyks5).

8. - Į dvasišką teismą svietiškuosius nereikia kviesti; 
niekas iš gyventojų tos šalies neturi, jo bausme dviejų de
šimčių kapų, globos jieškoti dvasiškuose teismuose, jei bent 
tuose dalykuose, kuriuos dvasiškasai turi galybę teisti8).

9. O visokiuose kituose bėgančiuose dalykuose, jeigu 
juose kokia skriauda darytųsi dvasiškai ypatai nuo svie
tiškųjų, lyginai dešimtinėms1), jeigu netaptų išduodamos, 
tuomet dvasiška ypata pakvies svietiškąją ypatą, nuo ku
rios anai pasidarys skriauda, į josios teismą tokia tvarka, 
kaip svietiškiejie žmonės kviečia vieni kitus pagal artikulus 
šitame statute aprašytus, su laisvu atsišaukimu arba apeliaciją 
abiem šalim, kuri manytų, kad teismas ją prislėgė, į tribu
nolą arba vyriausiąjį bendrą teismą, o apsakymai ir užrašy
mai skriaudų nuo dvasiškųjų, arba anų pavaldinių daro
mi, turi būti ūztašinėjami aktuose svietiškuose ar dvasiš
kuose, pagal valią pasiskundžiančiojo; jeigu vyskupas nu
mirtų, arba butų pasiuntinystoje respublikos, tuomet kapi
tula, arba valdytojai dvasiškijos, turi daryti’ teismą. Tas 
pats reikia suprasti ir kaslink dvasiškųjų graikiško zokon, 
kad jaunesni prieš perdėtinius, o perdėtiniai prieš vyriau
siąjį teismą, privalo pasiteisinti svietiškiems žmonėms. Bet 
iš savų žemių, beje sukcesijonališkų ir įgytų, taip kaip svie
tiškiejie šituomi statutu teisiamais būti turi.

10. Kiekvienas saviems tarnams turi daryti teismą, 
tai-gi ir dvasiškoji luomą. Darantis skriaudą pakvietimu 
lenkiškai parašytų į vyskupišką teismą, turi būti pašaukia
mas, o jeigu vyskupas nedarytų teismo, eis apeliacija į dva
siškąjį tribunolą, kuriame turi posėdžiauti trejatas dvasiš
kųjų, ir trejatas svietiškųjų; jeigu butų lygybė užženklini- 
mų, byla taps persiųsta viešpataujančiam2).

11. Kadangi pąts viešpataujantis perj>avo urėdininkus 
teisiamas esti tuomi statutu, lygiai visokiuose ginčuose tarp 
lobių viešpataujančio, žemiškų ir dvasiškų, tasai statutas 
bus regula. O žemiškas įsisenėjimas dvasiškiems lobiams 
turi būt'toks, kaip lobiams viešpataujančio (art. 32).

12. Ekzekutoriai testamento kokios nebūk luomos turi 
būti teisiami svietiškame teisme. Dvasiškiejie nusprendi
mai apie teisiamą dalyką turi būti nusiųsti pas vyskupą, 
o jeigu nepadarytų pagal šitą statutą teismo, arba pats 
butų ekzekutoriumi ir savos pareigos neatliktų, viešpatau
jantis be atidėstymo nuspręs ir baudas ant vyskupo 
dys (art. 34).

13. Leista yra valstiečiams šitos viešpatystės 
lobius aprašinėti karaliui (art. 42).

14. Visus įrankius ir kariškus prietaisus neleista 
bežėn viešpatystės išvežti1).

15. Kas iš šlėktos -teismiškame mieste turi namus, 
esančius ne po miesto teismu, bet po šlėktiška tiesa, neturi 
turėti priklumų ex officio (w mimowolnych stanowi- 
skach)’); turėdamas kituš lobius-bylose nesiliečiančiose ši
tų namų, pakvietimo neprivalo ten gauti padedamo’), o 
dėl gyvenančiųjų tuose namuose teismą daryti turi.

16. Monopoliai iš tų daigtų, kurie išneša iš viešpaty- 
tysčių respublikos, neturi būti leidžiami4); niekas po jokia 
priedanga neturi iš karališkos kanceliarijos prašinėti tokių 
gromatų, kuriomis tos rųsies venpirkystės (samokupstwa) 
taptų sųįstatymintos, po bausme šimto kapų grašių (beje 
2140 auksinų 8 grašių), ir prieg tam tokios gromatos nebus 
išarenduojamos (art. 51).

„KASOS" ĄpY- 
ĮKAITA UŽ PENKTŲJŲ ME
TŲ PIRMĄJĮ PUSMETĮ (I

• vi I9o8).
'//. Komiteto apyskaita. ‘

lPlaukos.
1) Iš Amerikos Kankinių Komi

tete rb. I89,io; 2) “Lietuvos 
Utamnką’ rb. 129,54; 3) per “ža
riją rb. 59,78; 4) Kaune surink-

. ■ — rb. 
rb. 15,20;' 
5.oo; 8) 
42,88; 9)

Mažas Feljetonas.
Ne kaip su musų literatūra. Bet 

nusiminti nėra ko anaiptol I Ga
lima būti dideliu optimistu,
sų iteraturą laukia šviesi ir pui
ki ateitis. Ne juokuojame, 
tai kalbame ir ne iš patrijotirmo 
tariame tokius žodžius.

Męs pripratę šaukti:
— Blogai, blogai ir dar blogai, 

viskas blogai!
E, kam tyčiomis užsikrėsti ligą

— ne viskas blogai.
Musų inteligentiškoji ir produ- 

cijinė buržuazija auga stebėtinai 
greitai.

Pažvelgus į gyvenimą dabar ir 
dešimts metų atgal — dešimts me
tų tautos gyvenime labai trumpas 
laikas — ir kokios didelės permai
nos per tą tarpą. Dešimts metų 
atgal musų inteligentiją buvo ga
lima beveik suskaityti ant rankų 
pirštų. Kas atsimena pirmąsias 
gegužinės — jos labai didelę rolę 
išpildė musų tautiškame atgijime
— tas žino, kiek tuomet buvo pas 
mus inteligentijos. Susirinkdavo 
į trisdešimts žmonių, ir pusė bū
davo kalbančių lenkiškai. Kas de
šimts metų atgal girdėjo apie Lie
tuvos studentus užsienyje, dabar 
męs rasime jų beveik visose 
karinės Europos valstybėse, 
me Amerikos universitetuose, 
dešimts metų atgal girdėjo
lietuvės studentės, apie lietuvius 
dailininkus, muzikus ir kitus? 
Dar 1901 metuose Vilniuje tebu
vo penki-šeši lietuviai inteligentai. 
Dešimts metų atgal beveik visi lie
tuviai inteligentai tarp savęs pasi
pažino, tokia jų maža krūvelė te
buvo, o dabar žiūrėk vis nauji 
žmonės, vis nematyti. *

Po 1904 metų musų buržuazija 
dar sparčiau pradėjo augti. Ir 
niekas to augimo nesulailčys — nei 
Rusijos valdžia, nei ponai ende- 
kai. ; : 1

Nėra ko raudoti.
Vakarinės Europos buržuazija * 

devynioliktojo amžiaus pirmoje pu
sėje buvo tikrai demokratiški, jai 
buvo brangus liuosybės idealai. 
Bet šit to pačio šimtmečio aitroje 
pusėje pradėjo gimti nauja jiega, 
galinga jiega — proletarijatas. 
^Buržuazija persigando tos jiegos. 
ėmė traukties atgal, kas m< 
darosi reakcijon i škesnė, jai 
rupi demokratizmo idealai, 
šaukiar:

— Ginkluose musų išgel 
ginkluose -musų laimė!!

Ateis laikas, kuomet ir 
burž.uazija. suklaupusi prieš 
arsenalą, melsis, kitaip negali 1 
na, o pakol ji dar tos maldo: 
žino ir rytoj nežinos.

Musų šiandieninė in 
ji buržuazija

- I PERSKYNIMAS IV.

Apie fasogą, kraitį ir vainiką (wiano); taip-gi apie mote
rystę, perskiras ir sukcesiją.

Artikulas I. Kiekvienas valstietis šitos viešpatystės, 
leisdamas savo dukterį į moterystę1), turi paimti nuo bu
siančio žento, pirma negu dar dukterį išleis už vyro, gro- 
matą su pečvietimi ir su rankos parašu, jeigu moka rašyti, 
kur jis ant trečios dalies savo lobio užrašys pasogą, beje 
gatavus pinigus, auksą, sidabrą, perlus, brangaakmemus, 
gausiai (beje dvigubai) apiprekiuodamas. O kitas pa- 
rėdnes, m bus ir visokius aptaisus, baltas skepetas, arklius, 
vežimus ir kitus pajudinamus daigtus vien apikainojimo, 
be gauso dėdamas, turi tome pačiame užrašė išreikšti.

Antrasis (art. 1) ir trečiasis (art. 1) statutas pridūrė, 
kad duodantis pačiai užrašą, pirmame rakę to teismo, kur 
lobiai paskirti vainikui guli, pats asabiškai turi pripažinti 
ir lieps į knygas užrašyti, ir kad tokį liudyjimą duos, turi 
duoti atskirą gromatą po paranka. O jeigu tokia gromata 
taps paliudyta grodiškame urėde, turi būti paduota į že
miškas knygas, o tokia “oprawa pasogos ) bus visur už
laikoma. Lyginai turi sergėti motina arba tie, kam pri
derės, idant pirmiaius už vyrp neišleisdinėti šlėktiškas duk
teris, iki tokia opravva nebus atlikta. Jeigu darantis užrašą 
mirtų prieš patiudyjimą, vis-gi užrašas turi buri paduotas 
į aktus ir bus užlaikomas. Jeigu bųtų ginčas dėlei tikry
bės užrašo, pečviet-dėjai, drauge su pačia, prisieks; o jeigu 
pečviet-dėjai negyvi, ji pati turi prisiekti. O jeigu nebūtų 
tos opravos padarytos, pati, mirus vyrui, netenka jokias 
pasogos.



kurie jaunybėje išnešė, ant savo 
kupros nemažai vargo ir bado. 
Jaunybėje, kuomet formuojasi žmo- 

?gaus pažiūros į gyvenimą,’ ji pa- 
kliuvą į tokią srovę ir tokias ap
linkybes, kurios protą ir nuomones 
nusuka į demokratizmo pusę. 
Musų inteligentija dar ilgai sems 
savo jiegas iš sodžiaus, ilgai dar 
jos skaičius didįsis sodžiaus išei
viais. Pačios gi inteligentijos vai
kai- iš sykio ir negalės pertraukti 
ryšių su senomis tradicijomis — 
išmirs kelios kartos, kol veikimas 
bus pasuktas į-reakciją.

‘ Produkcijinė musų buržuazija 
kįla iš miestų miestelių afba so
džių, bet ir iš žemojo luomo. Ir 
šioji buržuazija kvėpuoja demoj 
kratizirtcToru — ačiū dabartinėms 
musų gyvenimo sanlygoms.

Pas mus dar negreitai atsiras 
Skaitlinga labai piniguota produk
cijinė buržuazija, na, ir demokra
tizmas dar nemato sau pavojaus.
- Pakol kamertoną turi savo ran
kose inteligentiškoji buržuazija; 
jos perdaug negazdina nei prole
tarijatas, nei permainos socijalinia-

‘ me gj venime, ę— jos toks draugi
jinis padėjimas, kad ir virtus ki
taip,* ji mažai labai praleimės. Ži
noma. ir inteligentiškoji buržuazi
ja dreba, meldžia visagalį išgelbė
ti nuo “staigios, netikėtos*mirties
— socijalistiškosios revoliucijos”, 
jai sulyginamai ir dabar neblogai 

gyventi.
šit dėl tų priežasčių pas mus 

ir yra plačiai išsiliejusi demokra
tizmo dvasia.

Auga buržuazija, augs ir lite
ratūros reikalavimas; i -

|| Spalių mėnesyj budęlis pako
rė Maskolijoj 35 y pa ta s, lapkrity) 
82. Kariškiejie gi teismai pako
rimui pasmerkė lapkrity] 210, per 
vienuoliką mėnesių pereitų metų 
pasmerkta mirtim 1691 ypata, o 
pakorė 663.

|| Vienas iš augščiausių Chinų 
urėdninkų, kariumenės perdėtinis 
Juan Shi-Kai likosi nuo vietos 
prašalintas ir kaip mano, jis bus 
suimtas. Jj apkaltina, jog jis ran
ką pridėjo prie suskubinimo mir
ties Chinų cieooriaus.

minėms. Jei nori Jį tėvynėn | kjficčįąilia. atsilankyti — 
■ siųsti per dovanas, prisiųsk mums1 ‘ ----- 1

adresą ir 25c., o męs Kalendorių 
pasiųsime ten.

Todėl pasinaudokite gera pro-
I ga, užsirašykite “Lietuvą”, o gau-
1 site abu puikiu Kalendorių do

vanai.

A. OLSZEWSKI
: 3252 So. Halsted st, Chicago.

|| Mandžiurijoj, netoli Mugdeno, 
pakėlė riaušes chiniškiejie karei
viai. Prieš'juos išsiuntė kariume- 
nės regimentą. Užgimė mušis, ku
riame 60 rando kareivių likosi už
muštų;

|| Netoli Paryžiaus, ant kelio į 
d’ Aiitin plėšikai užpuolė ant kra- 
sos vežimo ir atėmė piniginius siun
tinius su 200000 dol. pinigų.

|| Azijatiškoj' Turkijoj, mieste 
Beirut apsireiškė azijatiškas ma
ras.

• || Į Taheraną atėjo žinia, jog 
j Persiją įsiveržė 6000. ginkluotų 
afganų.

----- -
Ir didelių talentų galima laukti 

iš buržuazijos musų; ji nėra dar 
supuvusi, bet sveikas kūnas, o 

. sveikas kūnas gali gimdyti žmo
nės su sveiku protu.

Proletarijatas kapitalistiškoje 
draugijoje negali niekuomet gim
dyti dvasios milžinų; gali ir iš 
proletarijatd kilti vienas kitas ta
lentas, genijus — bet tat • nėra 
taisyklė, tik išėmimas.

Ir šit kodėl .męs galime būti 
toli nuo pasimizmo. Jei ateityje 
laukia *gyvėnimas, o ne mirtis—pe
simizmui ir aimanavimams negali 

būti vietos! *
Taškas. Tąsa kitame fęljeto^ 

ne. K. Janonis.'

Redakcijos atsakymai.
Jakštagalei. Tai nuolatai jau 

lyg nuobodulib pasakos atkarta j a- 
mi atsitikimai, naujo, tikrai verto 
paminėjimo, korespondencijoj nėra, 
todėl ji ne tilps, ypač kad yra dik- 
tai korespondencijų su svarbesnėms 
žinioms, kurių negalima palikti. 
Imame svarbesnes, menkesnes 
nias turime ątmesti, nes visų 
galima sutalpinti.

ži-
ne-

Kenoshos parapijonui. Visi 
rašomi dalykąi paprasti, visuomenę 
mažai gali apeiti. Todėl raštelis 
netilps. Ant galo ir aprašymo 
negalima gerai .suprasti.

ap-

J. Petkevičiai. Jau tų girtuo
kliavimų ir teip per daug turime. 
Ar jie aprašyti iš New Yorko, ar 
iš Chicagos tai vis tiek. Pakanka 
jau to, kas tilpo.

VINCAS PŪKAS.
“LIETUVOS” KELIAUJANTIS 

AGENTAS.
šiomis dienomis musų keliaujan

tis agentas, Vincas Pūkas, aplankys 
lietuvius miestelio Springfield ir 
jo aplinkinių, užrašinėdamas “Lie
tuvą”, priiminėdamas prenumera
tą, pardavinėdamas knygas ir tt. 
Todėljcur jis atsilankys, galite pas 
tuvą”, užsimokėti jam prenumera
tą ir duoti pinigus ant knygų ir 
kitokių ta vorų, tokiu budu jus už- 
Čėdysite sau daug klapato ir palčto 
kaštus pinigų siuntinėjime, o męs 
viską jums kuogražiausiai prisiu
sime ką tik per jj užsteliuosite.

Vincas Pūkas teipgi reprezen
tuoja didžiausią Chicagos firmą 
vyriškų drapanų, The Bridgeport 
Clothing Co. Teipgi kas norite 
apsisteliuoti geras drapanas pi
gia kaina, paprašykite jo, o jis pa
rodys jums audimų probas, paims 
mierą, prisius į Chicagą ir firma, 
The Bridgeport Cothing Co. pri
sius jums drapanas expresu. Vin
cui Pukui galite duoti ant musų 
vardo nors ■ ir didžiausią pinigų 
sumą, ne bijokite, neprapuls, męs 
už tai atsakome.

A. Olszezvskis, “Lietuvos” lileist.

1S VISUR.

Teisybės Mylėtojui. Tai priva- 
tiški reikalai, kokiais laikraščiai 
neužsiima. Raštelis netilps.

____ • pasilinks
minti ir prisidėti save Aukomis 
prie visuomenės reikalo./ Visas 
pelnas eis naudai įkurinM) visuo
meniško knygyno^_____ /

Aukų pnanėjli: '
i) Augustas Saldukas, 4609 S.

PaųĮina stį 2) A. S. Prečinaus-* 
kas, 4524 S. Wood st.; 3) Povi
las Baltutis! 3244 S. Morgan st.

2INYCIOS SUSIRINKIMAS. | 
Visi sąnariai ir direktoriai “2i- 

nyčios” malonės pribūti į ofisą p. 
A. Olszewskio, 3252 So. Halsted 
st.;’ 31 dieną sausio, 1909 metų, 4 
vak po pietų. Ant to susirinkimo 
turi būti nuspręsta, ar žemė Ži- 
nyČios bus padalinta tarpe sąnarių 
ar draugystė iš vieno ją išdirbs ir 
apgyvendins. Yra tai labai svar
bus reikalas, ir kiekvienas svąna- 
rys ir direktorius malonės ant to 
susirinkimo pribūti. Su guodone,

J. J. H«rtmanowicz, 
Pirmsėdis.

J d u kas, 4609 S.

VAKARAS KUDIRKOS RAS
TŲ IŠLEIDIMO PASELPAI.
Chicago. T. M. Dr-tės 28 kuo

pa parengė vakarą 17 d. šio mė
nesio p. U. Žilienės svetainėje, 1 
W. 24 st., vakarinėje na esto daly. 
Visas pelnas eis naudai išleidimo 
raštų V. Kudirkos. Kviečiame vi
sus atsilankyti. M. Dūdas.

DRAUGYSČIŲ IR PAVIENIŲ 
AUKOS V. KUDIRKOS RAŠ

TAMS.
Nuo Dr-tės šv. Jurgio iš Union 

City, Conn., per p. J. Bekeraitį 
gauta ...............  $20.00

Nuo Dr-tės šv. Baltramiejaus iš 
I^ewiston, Me., per p. D. Balčiū
ną, gauta .....*................ $10.00

Nuo Dr-tės Lietuvos Raštinin
ko Simano Daukanto iš Baltimore, 
Md., per p. T. Ivaškevičių, gau
ta ...................................  $10.00

Surinkta nuo ’ pavienių tos pa
čios draugystės -C- aukavo: J. Juš- 
kevičia, J. Jurgaitis, F, Dutkevi- 
čia, M. Malinauskas, K. Laiman- 
tavičia, V. T. I vaškevičia
po 25c. Smulkių aukų surinkta 
$1.04, visu labu įgauta iš Baltimo- 
rės, Md. . ...L.l...................$i*-79

Nuo Lietuviško Politiško Kliu- 
bo iš Scrantano/MPa. gauta per p. 
S. Cusicką W ........ $17.37

Visu labd* draugysčių ir pavie
nių suaukat/tk   .............. $60. i6

Visoms Draugystėms, Kliubams 
ir pavieniams* ištariu širdingą ačiū 
varde Tėv. Myl. draugystės,

Pajieškau savo pačios Juzės Ba
cevičienės, 45 metų amžiaus su 8 
metų mergaite, gyvena kur Suvie
nytose Valstijose šiaurinės Ameri
kos, paeina iš Kauno gub., Vilki
jos miestelio; labai yra svarbus 
reikalas. Ji pati ar kas kitas teik
sis atsišaukti adresu:'

Jurgis Bacevičia,
Suvalkų gub., Naumiesčio pav., 
Svetošino gm., Jokubonių kaimo, 

krasos stotis Vilkija.

Pajieškau savo dviejų draugų 
Antano Liekio ir Juozapo Rač- 
kauskio, Kauno gub., Raseinių pa
vieto, Batakių parap. > ir kaimo, 
gyveno Brooklvne. Jie patys ar 
kas kitas teiksis duoti žinią adre
su:

. Juozapas Jučus, 
Box 228, Lenox, Mass.

Pajieškau savo vyro - Antano 
Pupšio, Kauno gub., Raseinių pa
vieto, Veviršinų miestelio, pirm še
šių mėnesių gyveno Chicago. Kas 
man apie jį praneš busiu labai dė
kinga.

Marijona Pupšienė,
31 Monroe st., Box 7, New York.

Pajieškau savo vyro Juozapo 
Kundrotos, Kauno gub., Telšių 
pav., Garzdų parap., 20 metų kaip 
su juom ženota, jis yra 7 metai 
kaip Amerikoje, keli metai atgal 
gyveno Berryburg, W. Va., du 
mėnesiai kaip . atvažiavau iš Lie
tuvos ir norėčiau jį sueiti, 
pats ar kas kitas teiksis duoti 
nią adresu:

Marijona Kundrotienė, 
31 Monroe st., Box 7, New York.

Pajieškau savo draugų Antano 
Andrikaičio, Žagarės parap., Šiau
lių pav., ir Kazimiero Karečko, iš 
Naujamiesčio, Panevėžio pav., 
Kauno gub. Jie patys ar kas ki
tas teiksis duoti žinią adresu:

Teddy Shum, ’ .
Foss, Wis.

Pajieškau savo tikro brolio Pet
ro Griškos, Kauno gub., Raseinių 
pav., Kvedainių vol., Laukuvos 
parap., Lesvičių sod. Jis pats ar 
kas kitas teiksis duoti žinią adresu:

Fr. Griška, 
Box 33Į, Ellsworth, Pa.

Neseniai Lietuvos Jaunuomenės 
Draugijos iš Bridgeporto, Conn. 
narys Mateušas Glinskis nežinia 
kur prasišalino su $40.00 draugi
jos pinigų ir neduoda jai apie sa
ve žinios. Jis yra jaunas vyras, 
apie 24 metų, šviesiais, retais plau
kais, eisena pakrypusi į vieną pusę, 
šneka gerai ahgliškai ir lietuviškai, 
angliškai tankiai pasirašo Max, 
šnekėdamas turi papratimą prisi
merkti. Kas apie jį praneš že
miau paduotu adresu, apturės nuo 
draugijos gerą atlyginimą. ;

Dom ininkhs-T’etraitis, 
34 R. R. avė., Bridgeport, Conn.

BROLIAI! LIETUVIAI!
Eina naujas lietuviškas mėnesi

nis laikraštis “Lietuvių Žinios”, 
prenumerata metams 50c. Kas 
prisius sidabrinį dešimtuką, gaus 
porą numerių pažiūrėjimui. Ad
resas toks:

G. A. Baronas,
1013 Chartięrs av., McKees Rocks, 

Į Pa. .

BIBLIJA
arba visas šventas raštas Seno ir.
Naujo Testamento lotyniškomis 
(lietuviškomis) raidėmis, puslapių 
1127, apdaryta, su prisiuntimu $3.

Pinigus siųskite per Money Or- 
der ant šio adreso: < , :

P. Mikoiainis,
P. O. Box 62, New York City.

BIBLIJA
Arba Šventas Raštas, Seno ir 
Naujo Testamento, ^Susidedantis 
iš 66 knygų. Drūtais šikšnos 
apdarais. Kainoja $3.50, o <įa- 
bar gausite tik už $1.60 su pn^ 
siuntimu į namus. Kreipkitės 
šiuomi adresu:

John Purvis,
59 N. Lourel st., Hazleton, Pa.

Jis

Pranešu visai vaizbininkijai, kad 
visokis patikėjimas duotas mano 
vardu kam nebūk, nebus mano 
priimtas.

Antanas Šeputis, 
4543 Hermitage av., Chicagę, III.

Ant Pardavimo

18 DOL'. Į SANVAITĘ 18 DOL. 
Lengvu budu gali kiekvienas už
dirbti, platindamas musiį Rusiš
ką tabaką. Probą išsiunčiame do
vanai Rašykite tuoj pridėdami 
krasos ženklelį atsakymui pas 

Russian Tobacco Co.
132 Nassau Str. Room 301, 

I New York, N. Y.

li Teismas nuteisė perdėtinį Vla
divostoko (Rytinėj Siberijoj) pa- 
slaptos policijos pulkininką Zamor- 
nichą, keturiems metams kalėjimo, 
kadangi pasirodė, kad jis^pats pri- 
gabendaA’O bombų ir uždraustų raš
tų į sivo priešų gyvenimus, pada
rydavo kratas ir tokiu budu ati
duodavo teisman nepatinkamas 
sau ypatas. Jis suklastavo doku
mentus norėdamas prirodyti, jog 
tūli augštesnes už jį užimanti vietas 
urėdninkai turi susinėsimus su re- 
voliucijonieriais. ..į

|| Sukilę Bakhtiari gyventojai 
apvaldė senąjį Persijos sostapilį 
Ispahaną ir pagarsino neprigul- 
mingą nuo šacho valdžią. Šachas 
su ištikimą dar kariumene į Ispa- 
haną išsiuntė kunigaikštį Firman 
Firma. Reikia todėl neužilgio 
laukti tose aplinkinėse kruvinų su
sirėmimų. •

Mikol. Pittsburge. Matyt tai 
buvo privatiškas pasikalbėjimas ir 
diskusijos Apie tokias nėra ką 
aprašinėti. Raštelis netilps.

Socijalizmo Bzikui. Geresnis 
apie juos protestas telpa šitame 
num. To pakanka. Tamistos raš
telis netilps.

Mylėtojui, Gardner. Negalima 
taisymo suprasti, todėl ir pataisyti 
negalima.

Jau išėjo iš po spaudos PROSPER 
MARIMEE’S

“Baltramiejam Naktis”
Aprašyta. Tikroji meilė. Pran

cūzų duelistai. Svarbus tikėji- 
miški ginčai. Labai įdomus ka
ralių, vyskupų ir kunigų darbai. 
Išskerdimas krikščionių 60 tūks
tančių, tik per vieną naktį.

“Baltramiejaus Naktis” didelė, 
stora knyga, labai akyva, naudin
ga, ir reikalinga kiekvienam per
skaityti. Kaina 75c. Gaunama 
knygynuose pas agentus ir išlei
dėją, adresuojant:

J. Naujokas,
Madison Sq. Sta. Box 189, 

New York, N. Y. 
Knyga “Raistas” (The Jungle) 

kaina 1 dol.

. KLAIDOS ATITAISYMAS.
Straipsnyje “Apie Žagaro 

stato iškraipymą’’, (“Liet.” 
2 1909 m.) įsibriovė klaida.

Po žodžių: “parašas....

ate-
No.

fak
tiškai galėjo būt ir, be abejo, 
originale teip yra”, dūri būt :

“Centro Komiteto' L. S. D.
sąnaris T. Mertinaitis’
“Centro Komitetas....”

P. 
ne

f ' Į| Sulyg laikraščių surinktų ži
nių, Paryžiuj kalėdų ir naujų me
tų dovanoms tarnaujantiems gy
ventojai išleido 40 milijonų do- 
liarių. Ganą graži pinigų krū

va! J 
»

| Netoli Noyorosyjsko susimu
šė maskoliškas garlaivys Sniator- 
land su grekišku Poseidon. Mas
koliškasis garlaivys paskendo ir 45 
įgulos vpatos prigėrė. Išsigelbėjo 
tik 3- ’

•'L .. 

drebėjimo pražuvo ir keli 
giesmininkai, žymiausi jų 
Peterburgo 'operos basas 
ir įtalijonai tenorai Gambi 
tani.

I „ MMieste Sitten, Šveicarijoje, 
laike pamaldų sugriuvo bažnyčia 
ir beveik visi joje buvę tapo arba 
užmušti, arba sunkiai sužeisti. Iš
traukė iš po griuvėsių 40 užmuštų 
ir 60 sužeistų, bet mano, kad po 
griuvėsiais yra dar daugiau.

U Mieste Messinoj laikė žemės
• Op£rų

buvo: 
Petrov

’ || Mieste Verčhne Uralsk likosi 
suareštuotas durnos atstovas -Koso- 
rotov, sąnarys socijalistų partijos 
fuž agitavimą terp darbininkų. Tai 
tau ir ne paliečiamybė tautos at
stovų durnoj!

APGARSINIMAI.
Kalendoriai!
“Lietuvos” išleistuvė išleido 

šįmet du puikiu Kalendorid: vie
ną sieninį, pakabinamą ant sie
nos, antrą kišeninį knygelės for
moje.

Sieninis Kalendorius parodo 
trejopas šventes: katalikiškas, 
amerikoniškas ir lietuviškas tau
tiškas. Kišeninis yra tai knygu
tė 5%x colių didumo, 144 
puslapių. Šitas Kalendoriui be 
mėnesių švenčių turi daug gerų 
ir pamoknančių skaitymų, pasa
kų, eilių, juokų, paduoda reika
lingiausias statistiškas žinias, pa- 
mokinimus kaip gauti amerikoniš
kas poperas, surašą naujausių 
knygų ir daugybę kitų gerų ir 
naudingų žinių. Kainos šitų Ka
lendorių :

Sieninis
Kišeninis

Kas prisius 30c. markėmis tam 
prisiusime abudu šiuos Kalendo
rius. Kas užsirašys laikraštį 
“Lietuvą” ir užsimokės $2.00 pre
numeratos visam metui, gaus 
abudu šiuos Kalendorius dova
nai. “Lietuvos” skaitytojams vi
siems išsiųsime šiose dienose mi- 
£ėtus Kalendorius dykai. Ki- 

shinis Kalendorius teipgi labai 
tinka siųsti Lietuvon savo gi

SAUGOKIS NUOVARGIO.
Nuovargis nuo vieko ar sme

genų darbo yra prigimtas ir nėra 
ženklu ligos, bet mums reikia žiū
rėti, idant nenu vargti perdaug. 
Nuovargis reikalauja pasilsio. Ar
šiausias nuovargis yra tas, kuris 
užeina be jokios matomos prieža
sties, be jokio įtempimo. Tai Vra 
vaizdžiausias ženklas sumenkėjimo 
kraujo ir tankiai tas būva pirmuti
niu ženklu besiartinančios sunkios 
ligos. Nuovargis yra pirmutiniu 
ženklu džiovos. Tokiuose atsitiki
muose kūnas reikalauja lengvo pa- 
dilgalo ir gero taisylo ir kraujo 
grynytojo. Geriausias vaistas, tu
rintis savyje visas ypatybes yra 
Trinerio Amerikoniškasis Eliksy
ras Karčiojo Vyno. Jis veikiai 
sutaiso visą gromuliojimo taislą. 
vadinas, priverčia jį priimti ir ge
rai sugromulioti maistą, šitas pa
daro naują gryną kraują ir duoda 
stiprumą bei energiją visam kunui. 
Vartok jį kaip tik pasijausi nusilp- 
nėjusiu ir pailsusiu ir visose ligose 
gromuliojimo organų. Gaunamas 
aptiekose. Juozapas Trineris, 616- 
622 So. Ashland avė., Chicago, III.

lą^iniąjps T. M. D. 
804 Bank s|v VVaterbury, Conn.

AUKOS JUNKINTINIAMS.
Iš Johannesbung, Piet. Afrikoj, 

suaukauta: P. Statkis 2 svaru; A. 
Ramanauckienė, J. Zlabis, A. 
Skripkus, J. Chemis, P. Chernis, 
F.' Kramfold (vokietys), J. Vait- 
keviče, V, Skripktis, J. Grilap (len
kas) po i svarą; Z. Jaspelkiutė, 
R. Jackevičiūtė, j. Butkus, R. Zie- 
melytė po 10 šilingų, viso 13 sva
rų. Iš tų pasiųsta “Liet. Ūkinin
ko” redakcijon 5 svarai, ir “Lie
tuvos” redakcijon 8 svarai, ku
riuos skiriama: kankiniams 7 sva
rai, J. Paurėno bylai 1 svaras. 
(Gauta $33.46 kankiniams ir $4.76 
Paurėno bylai X

Iš Famiingtono, W. Va. Per 
kalėdas pas Adomą Zikų suauka- 
vo: K. Bikinas, A. N o vi kas, J. Zi- 
kus po $1.00; A. ša lak a 50c.; A. 
Vaičiukonis 35c.’ K. Dervida, I. 
Morkis, S. Savickas, P. Birigelis, 
A. Zikuvienė-po 25c.; K. Zikus, 
P. Bikinas po 15c.; A. Zikus, P. 
Zikuvienė po iog., viso $5.60. At
metus 10c. persiuntimo lėšų $5.50 
skiriama kankiniams.

Pajieškau savo brolio Jurgio 
Kaminskio, 8 metai atgal gyveno 
Shenandoah, Pa. ir pusseserės 
Onos KuŠliutės, gyveno ten pat. 
Jie patys ar kas kitas teiksis duoti 
žinią adresu: 
Alzbieta Kaminskiutė>Valiukienė, 

45 N Vine st., Waterbury, Conn.

Pajieškau savo kūmo Vilimo 
Alčevskk>t 6 metai atgal dirbo 
apielinkėse Springfieldo, III. išva
žiavo regis į Pennsylnaniją. Jis 
pats ar kas kitas teiksis duoti “ 
nią adresu:

Chas Paulaitis, * 
Box 172, Divemon,

Pajieškau savo švogerio Jurgio 
Sabonies, Vilniaus gub., ’ Trakų 
pav., AJeksandravos vol., Nemunai
čio parap., Gičialaukių sod., per
nai metais jis buvo 'Wžterbury, 
Conn.; turiu į jį labai svarbų rei
kalą. Jis pats ar kas kitas teiksis 
duoti žinią adresu:

as Selvestravičius, 
iii avė., New Britain, 

Conn.

Į pardavimą medinis namas su 
krautuve 20x64 ir medinė grį- 
čiax 21x32, gatvė visa įtaisyta, 
rAndos $650.00. Labai pigiai, 
glauskis po num. 4632 Laflin st. 
sankrovoje arba 734 Milwaukee 
avė Sobol.

Zl-

III.

20 Rock

Pajieškau savo dėdės Juozo Ber- 
neckio ir Antano Semeno, abu Su
valkų gub., Seinų pav., Metelių 
gm., Barčių kaimo; turiu į juos 
labai svarbų reikalą. Jie patys ar 
kas kitas teiksis duoti žinią adresu: 

Vin. Berncckas,
Boa 251, Westville, III.

Pajieškau apsivedimui merginos 
ar našlės kokios 30 metų amžiaus; 
esiu 5 pėdų, 5 colių augščio, 34' 
metų ir turiu ant $800.00 turto. 
Artesnėms žinioms meldžiu kreip
tis adresu:

Jaunikis B. J. Šlekaitis, 
1121 Ridge av., Philadelphia, Pa.

Pajieškau savo tėvo Fran. Ja- 
nušaucko, Kauno gub., Raseinių 
pav., šilelio vol. ir parapijos, Ru- 
dalių sod., apie io metų kaip Ame- 
riokje, gyveno Spring Valley, III. 
Jis pats ar,kas kitas teiksis duoti 
žinią adresu:'

C Petras- Janušauckas, 
4300’ S. Wood st., Chicago, 111.

Kainos šitų Ka- Draugįsįiyroikalai.
FfiRAI — MUGES.

Chicago, III. Susiv. Liet. Drau
gysčių ant Town of Lake parengė 
muges 5 vakarais: Nedėlioję 7 d., 
ketverge 11 d., nedėlioję 14 d., 
subatoje 20 d. ir nedėlioję 21 d. 
vasario mėnesio 1909 m. Siavio 
svetainėje, kampas 47tos gat. ir 
Winchester avė. Minėti vakarai 
nedėliomis prasidės 5 vai., šiokio
mis gi dienomis 6:30 vakare. Vi
si aplinkiniai letuviai širdingai

Pajieškojimai.
Pajieškau savo švogerio Jono 

Urbanavičiaus, Suvalkų gub., Ma
rijampolės pav.,. Veiverių gm., 
Mauručių kaimot metai Atgal gy
veno Brooklyne; N. Y., 5 metai 
kaip Amerikojeturiu į jį svar
bų reikalą. Jis pats ar kas kitas 
teiksis duoti žinią adresu:

Juozas Grikis, 
Box 176, Georgetown, III.

Pajieškau savo tetos ir tetė
no Aleksandro. Beviršio, pirm 
10 metų gyveno**Ch*icagoje; turiu 
į juos labai"rtsvarbų reikalą. Jie 
patys ar kai kitas teiksis duoti 
žinią adresu55

Box 509, ........... Donorą, Pa.

Pajieškau «iapsivedimui geros 
merginos; turiutsMichigano val
stijoje ūkę, *int1 kurios neužilgo 
žadu važiuoti gyventi; tik tokia, 
kuri myli gyvenimą ant ūkės, 
lai atsiliepia, (5eo. Waywood, 
168 Bunkerj &., ^Chicago, III.

Pajieškau savo sesers Marijonos 
Milaševičaitės, kuri gyveno Phi- 
ladelphijoje, 2321JL 19H1 st.; pa
eina iš Kauno gub.» Šiaulių pav., 
iš Viekšnių miestelio. Ji pati ar 
kas kitas teiksis duoti žinią adresu:

/ Jonas Milaševičia, 
Box 190, Lewiston, Me.

Pajieškau savo draugo Juozapo 
Jankausko, Suvalkų gub., Mari
jampolės pav.,: Veiverių parap., 
Gustaičių kaimo, pirmiau gyveno 
Scranton, Pa.; turiu į jį labai svar
bų reikalą. Jis pats ar kas kitas 
teiksis duoti žinią adresu:

And. T 
Box 694,

Pajieškau savo giminaičio Ni- 
kodimo Biletniko ir dėdės Petro 
Igniaus, abudu Kauno gub., Rasei
nių pav.^ Tauragės vai.r Paikojų 
sod.'; teipgi pajieškau kaimyno 
Juozapo Petravičiaus, tos pačios 
gubernijos ir pavieto, Jurbarko 
vai., Južų sod. Jie patys ar kas 
kitas teiksis duoti žinią adresu:

Juoz. Marcinkus,
9 W. 17 PI. Chicago, III.

Meldžiu ypatos, prisiuntusios 
man krasa dovanas kalėdoms, atsi
šaukti ypatiskai ar per laišką. Su 
pagarba, V. Jakubauskas, Box 143, 
Toluca, III.

Pajieškau savo pusbrolio Pran
ciškaus Joniko, Kauno gub., Tel
šių pav., Alsėdžių pa r a p., regis gy
vena kur apie Chicago, ir Adomo 
Bulauskio, tos pačios gubernijos 
ir pavieto, girdėjau esant West- 
villėje; turiu į juos labai svarbų 
reikalą. Jie patys ar kas kitas 
teiksis duoti žiina adresu:

Jonas Gailiunas, 
Box 7^ Clifford, III.

Pajieškau savo švogerio Juozo 
Sakalaucko Ir Jurgio Stankevi
čiaus, abudu yra Suvalkų gub., 
Vilka viskio pav., Virbalio gm. ir 
kaimo, 4 metai atgal jie gyveno 
Anglijoje mieste Liverpoolyj, gir
dėjau, kad J. Stankevičius iške
liavo į Ameriką. Jię patys ar kas 
kitas teiksis duoti žinią adresu: 

Jonas Lenkutis,
26 Prince st., Montreal, Canada.

Pajieškau Petro Uždavinio, gy
venusio So. Omaha,- Neb. Jis pats 
ar kas kitas teiksis duoti žinią 
adresu:

Benton, I1L Box 114, So. St. Paul, Minn.

Toji spaustuvė, kuri buvo gar- 
( sinama į pardavimą, pasiliko teip 
k kaip buvo; galite nešti darbus 

kaip ir pirmiaus. Meldžiu parė
mimo. Su pagarba, K. šukevič, 
952 B-s 33rd st., Chicago, III.

I

Į y pardavimą dvi sankrovos val
gomų daiktų ir mėsos su visomis 
įtaisomis, viena ar abi drauge; 
vaizba gerai išdirbta, parsidavinė- 
ja viskas už pinigus, pirkėjai vi
sokį, viena sankrova tik vienas 
blokas nuo lenkų bažnyčios. Ar
tesnėms žinioms kreiptis reikia ad
resu :

Ant. Linevskis,
1317 S. ąth st., Philadelphia, Pa.

J parandavojimą mėsynė geroje 
vietoje lietuvių, vokiečių, švedų ir 
slovakų apgyventoje su arklide, 
gy venamu namu ten pat ir visais 
įrankiais, galima parandavoti ar
ba nusipirkti. Adresas: Jonas Jo
naitis, 926 Jennie st., Kenosha, 
Wis.

Dėlei savininko ligos parsiduoda 
pigiai gera mėsynė lietuvių apgy
ventoje vietoje prie Canalport av. 
arti 18 gat. Kreiptis reikia pas 
Joną Petraitį, 605 S. Union av., 
Chicago, III. ‘
“NEGIRDĖTAI .PIGUS IŠPAR

DAVIMAS”.
Gražiausios gromatoms popieros 

su gražiausioms kvietkoms ir ap
skaitymais, daugiau kaip 30 ga- 
tunkų, kožnas su kitokiu apskai
tymu. Parduosime per trumpą lai
ką 4 tuzinus tik už 50c., arba 
10 tuzinų už $i.

Teippat visas knygas išparduosi- 
me, kuone už penktą dalį kainos. 
Atsiųsk savo adersą ir 4c. prisiun- 
tlmui naujų kataliogų ir su nau
joms pigioms kainoms. Adresas: 
M.’ Zukaitis, 227 E. Main st., New 
Britain, Conn.

APLAMINĖ PARDOŽfi LIETU
VIŠKOS TRAJANKOS.

Ta patkTrajanka. kurią ir tė
vynėje žmonės vartoja ir Ameri
koje kiekvienas reikalauja, galima 
dabar gauti aplamai pirkti iš nau
jos lietuviškos sankrovos nuo Ado
mo Gimbuto, 90 Ruble st., Chica
go, UI. ______________

Męs iškolektuojame t 
skolas po visą civilizuotąjV T 
tą ir mokesties neimame | 
padarome savo darbo. Adr>, 
The Urnich Mercantile Al

45 LaSalle st., Chicago,!

' r —f— J J 
KNYGOS ATPIGINI, 

KAINAI
1. Mokslas, Sveikata ii». -^1

turą, tiktai .......... ..
2. Vadovas arba Mažas 2

dynas ........ j-...............
3. Vabalninkiecių dainos ..<
4. Pasakos, pritikimai, VesC

Uos ir giesmės ..............
5. Vadas prie Moterystės ..
6. Burtininkų paslaptys ... J į
7. Morališkas Kabolas iš Sa ;
, liamono knygų .................
<3. Tikrosios dainos ... .‘i... I 

9.Teisingos paslaptys .... : I
10. Dainos vasaros grožybių
11. Apgailestavimo balsai — i
12. Šlėktų malonės «

Kaina kiekvienos nu maži I 
trečia dalimi tik trumpam laiku 
kas mylite skaitymus, pasisl) i 
binkite.

M. G. Valaskae,
2422 Kensington av., Chicago, IM

VILNIAUS KALENDORIUS
1 m su prisiuntimu 
I KAINA 2S Certai

yra didelis 5^X8>4 colio U4 pusi 
Telpa Čia aprašyma* Vinco Kudirkoj 
jo gyvenimas ir veikimas, keletas grs 
Ziy eilių Ir kitokių naudingų paakal 
tymų. Adresas:

M. J. DAMIJONAITIS,
3141 Union Ave„ Chicago, II

Knygų KataI joga

Reikalavimai.
Reikalaujama 200 darbininkų 
Michigano ir VVisconsino girias 

prie lentų pjovyklų. Geros al
gos, vienvalinjs darbas per žie- 

i P’8* kelionė iš Chicagos. 
Teipogi reikalaujama ir moterų 
prie visokių darbų Chicagos mie
ste. Nerašyk, bet ateik pats 
tuojaus.
J. Lucas, Lietuviškas Agentas, 

Milwaukee av., Chicago, III.

i

239

No. 4 Alium* ir kitos pasakos Gu 
de Maupassant’o, verti J. Laukij 
Telpa šios pasakos: 1. Alluma, 2. N< 
tikri brangieji akmenys, 3. Baiml 
4. Du mali kareiviai, 6. Dienynas pt 
dukėllo, 6. Mėnesienoje, 7. Vaiduti 
8. Vitelusioj padangėj, 9. Atsitdrt 
mas, 10. Vienatvė, 11. Tėvas ir siM 
ir lt. Roiė. Guy /le Maupassant p 
vienas 16 geriausių rentininkų pasak 
16 žmonių gyvenimo. C&lcago, Iii. 1901 
pusi. 136.....................j.............................38

No. 27 Gyvenimo mokykla. Paras 
Orison Svett Marden. Uetuvikkon kai 
bon išvertė K. žegota. Užrašai pagal 
Bėjusių žmonių. Labai naudinga kbj 
ga. Didelio formato. Chicago, ■ 
pusi. 235..................... |......................91.1
Apdaryta........... ..  .... ...........|lJ

No. 35 Gyvenimo vaizdeliai, susies 
dantį 16 devynių sekančių gražių paal 
kaičių: Atslsveikinimaa, Vagis, KA 
kaltas, Gatvės vaikai. Paparčio žH 
das. Miško sargas, Signalas, Keleivi; 
Būvio esybė. Chicago, III 1902, puą 
lapių 99.

No. 43 Iš gyvenimo lietuviškų VI 
llų bei Velnių. Pasakos surinktos d-n 
J. Basanavičiaus, ėi^je knygoje teld 
keli šimtai gražių pasakų, apie rojj 
(dangų),! čyščlų, peklą; apie giltinl 
marą, cholerą; apie dvasias (dūšias] 
velnius, jų valdlnimąsi Ir tt Pasakų 
užrašytos tokioje tarmėje, kokioje bu 
vo girdėtos. Panevėžy] — pagal tar 
mę panevėžiečių; Šiauliuose — paga 
tarmę šiauliečių; Suvalkų gub. — pa 
gal tarmę suvalkiečių; Prūsų Lieta 

tarmę Prosų lietuvių) 
pagal tarmę dzūkų ir tt

voje —
Dzūkijoj 
Chicago,

Audimo

Waukegan, 111. šiuomi prane
šu giminėms ir pažystamiems^ jo^ 
Domicėlė Gečienė po< trumpai li
gai 4 dieną gruodžio pereitų me
tų pasimirė. Jinai paėjo iš Kau
no gub.,' Raseinių pav., Žvingių 
parp., Gorainių sod., Amerikoje iš
gyveno 10 metų,* 7 metus išgyveno 
savo nuosavame name. Paliko vy
rą su mažais vaikais dideliame nu
liūdime. Artesnėms žinioms reikia 
kreiptis adresu: ~ 11;.

Vincas Kubaitis, .. - 7. d 
1418 Lincoln av., Waūkėgpn, IU.

cago, III.

No. 
Apie 
moklnim

Ii mano atsiminimų. (Su 
*▼.) Parakė Dr. Vincas 1 
ludon parengi d-ras J. Ba 
Platus bljografifiki apipa 

ai-kurių Lietuvos vietų. C 
1906, pusi. 301. .U.. ....

Ii Gyvenimo Sąmojį 
inkus ir kiti naudingi

Karte Laukuos*. (K 
rolod

No. <8 
atsiminimai.) Parakė
Vertė A. Lalls. Užima 
kų karte 1----- -  .
go, Iii. 1906, pusi. 1



į No. 67 Lietuviško* pasako* įvairi©*. 
Surinko Dr. J. Basanavičius. Dalis I. 
Čia telpa 141 labai gražių. Juokingų, 
i hnintingų ir žingeidžių pasakų. Chi- 
cago. III. 1903, pusi. 280......... ’.. 81X5
Drūtai apdaryta..................... 81

Na 68 Lietuviško* pasako* įvairios 
Surinko Dr. J. Basanavičius. Dalis II 
Čia telpa 205 labai gražių ir juokingu 
pasakų, bovijaučių kiekvieną skalty 
tojų ir klausytoją ir labai naudingos 
.Chicago, III. 1903, pusi. 330............$1.25
Drūtai apdaryta................................ $1-5C

' |No. 331 žilė galvon — velnlaa vuo- 
degon. Komedija viename akte. Pa
gal lenkiškų sutaisė M. P—is. Chi
cago, IU. 1902, pual. 31. ...................10c

No. 381 Gyvybė (kantatas) ir kitos 
trumpos poemos. Parašė Jonas Vis- 
koška. Telpa čia eilės: Gyvybė, Iš
tvirkėlis, Vylius, 3 sonetai, Proverbai 
ir Jautimai. Chicago, III. 1907, pus
lapių 41........................................  15c

No. 397 Keplos kančios. Gilės. Pa
rašė Liepukas. Chicago, III. 1909, pus
lapių 28...........................................  10c

mėje. Tūlų sutvėrimų atrado člelus, 
nesugadintus kunus, užklotus kelioli
kos sieksnių storio žemės eile. Jie 
yra šiandien išstatyti įvairiuose mušė
juose, iš kurių žmonės mokinasi pa
žinti, kaip sena yra musų žemė. Mok
slinčiai, pagal storumų ir senumų že
mės sluogsnių, kuriuose tų sutvėrimų 
kunus randa, gali spręsti, kaip sena 
yra musų žemė ir kaip seniai žmogus 
ant Jos atsirado. Chicago, III. 1900, 
pusi. 370.  ............    81-00
Apdaryta............................................ 81-25

No. 907 Kaip žmonės su ponais ko
vojo? Sodiečių tauklltmal Ispanijoje 
XV amžiuje, Anglijoj XVI amtluje.

pusi. 34 10c

No.
bar. Parašė P.
N—as. Telpa čta£ I. Senovės pagonų 
labdarybė, II. VV»knp« ir vienuolių 
labdarybė ir III.*Burtitazų labdarybė. 
Chicago, III. 190f4 pusĮ* 36. . . 10c

Verti M.

žinystės mokslo. Formatas 6x9 co
lius, ant viršau* apdarų koioriuotas 
paveikslas burtininko ruimo. Chlėa- 
go, 111.1904, pusk 412................... 82.50
Apdaruose............... .......... $3.00

NO.K8B1 Kražių skerdynė. Paveik
slas ano balsaus atsitikimo 22 d. lap
kričio 1893 m. Kražių miestelyje, Ra
seinių pav., Kauno gub. Miera 22x28. 
Kaina............. .. .... .... ...... ^bc

SERIJA V. Susideda iš 12 maišyto 
gatunko paveikslėlių pundelyje, 
na pundeliui. .... . ... ...»

Kal-

' No. 69 Lietuviškos pasakos įvairios 
Ejurinko Dr. J. Basanavičius. Dalis III 
čia telpa 202 dar gražesnės ir juokiu 
gesnės pasakos. Chicago, III. 1904. 
jusi, 333........................................  81-25
Drūtai apdaryta................................81-50

No. 436 Revoliucijos dainos. Suran
kiotos iš visur 24 dainos naujos ga
dynės iš revoliucijos atbalsių. Chica
go, III. 1908, pusi. 30. ................ 15c

Na 569 Svieto pabaiga. Iš rusiško 
vertė Pr. Siūlelis. Kas nori atsižino- 
tl, kada bus svieto pabaiga, tegul per
skaito šią knygelę. Chicago, Iii. 1902, 
pusi. 31......................................   • • • • 10c

Na 925 Moterių Ir jos vista žmoni
joje. Parašė J. L»ukįą. šita knygelė 
aiškina moterų klausimų, todėl yra 
akyva perskaityti moterims ir vy
rams. Kalbėtojai joje atras sku daug 
medžiagos. Chicaįe, UI. 1908, pusi. 47. 
Kaina...................................   15c

Na 1521 Paslaptys Magijos bei Spi
ritizmo šviesoje mokslo. Pagal sve
timus šaltinius lenkiškai sutaisė F. X 
Lietuviškai vertė J. Laukis. Yra tai 
išaišklnlmaa monų darymo, šioje kny
goje atrasite visas monų ir burtų pa
slaptis ir jas suprasite, nes kiškiai 
aprašytos ir paveikslais 'parodytos vi
sos slaptybės ir budai jų darymo. Chi
cago, III. 1903, pusi. 262............ 50*
' d ‘ i

. No, 1525/jilBnkvedis gromatu rašy-

Na 8766. Gedemlna*, Didis Lietuvos 
Kunigaikštis apima Kijavos pilį 1318 
metais, o maskoliai puola prieš jį 
ant kelių ir paduoda Jam duonų ir 
raktus. Miera 17x24..................... 30c

SERIJA VI. 12 telp-pat maišyto ga> 
tanko paveikslėlių pundelyje. Kaina 
pundeliui.................j .... ...... 500

No. K820 Martin Luther. Miera 
22x28..............................................  50c

No. 899 
šeimyna.

Martin Luther su visa savo
Miera 22x28.............  50c

No. 70. Lietuviškos pasakos įvairios. 
Sadnko'Dr. J. Basanavičius. Dalis IV 
Chicago, III. 1905, pusi. 299. Šioje da 
lirjė, teip kaip ir pirmesnėse dalyse 
I>ro. J. Basanavičiaus surinktų paša- 

ikų, telpa keli šimtai užimančių Ir juo- 
Įtringų pasakų. Kiekvienas, nusipirkęs 
E paminėtų knygų I, II, UI ar IV 
HklV turės per visų savo amžių neiš- 

semamų pasakų turtų....................81X5
Drūtai apdaryta.-..,.  .................81-50

Na c71 Laikrodininko atminimai. 
Pasak Erkman-šatrijanų sutaisė S. M. 
Paveikslas iš Napoleono I paskutinių
jų kariavimų. Chicago, III. 1907, pus
lapių 44......................  15c

No. 442 Svajus arba vaizdas sieki
mo augštybės. Tragedija-poėma. Pen
kiuose aktuose. Parašė Jonas Visk ož
ka. Yra fantastiškas piešinėlis, para
šytas sceniškoje formoje. Chicago, III. 
1907. pusi. 135.................   40c

Na 471 Akyvi apsireiškimai sviete, 
j kuriuos žmonės nuolat žiuri, bet jų 
gerai nesupranta. Su 7 paveikslėliais. 
Labai naudinga knygelė tiems kurie 
nori sužinoti, iš ko darosi žaitmi, 
griausmai, lietus ir sniegas. Kas yra 
debesiai, ant ko'jie laikosi ir tt. Chi
cago, III. 1894, pusi. 79..............    25c

No. 597 Žvėrys 1r žmogus. Pagal 
Schmehl’l sutaisė šernas. Mokslas 
apie subudavojimų kūno visokiu žvė
rių, paukščių, sųnarkojų, žarn^pilvių 
ir žmogaus. Kiekvienas žvėris, arba 
gyvis aprašytas kas sau su visomis jo 
ypatybėmis ir kokių gyvūnų giminę 
jis tveria. Su paveikslėliais. Chica
go, IU. 1906, pusi. 313............  81-00
Apdaryta......... ........................ 81X5

No. 606 Airija. Lapai iš istorijos 
Airijos. Parašė A. Janulaitis. Chica
go, III. 1908, peši. 53. .... .... 15c

No. 946 Priedeli* prie lietuviško 
klausimo. Raštelis gvildenantis lietu
vystės reikalu* po valdžia Rusijos ir 
po įtekme lenkystė*. Chicago, III. 
1905, pusi. 38.    10c

gimines.
,m(u prieš
gus, vyąK
mos ypat*
jų'rtietų, d
kituose atal

No. 76 Maxim Gorklj. Pasakojimai.
11 rusų kalbos vertė A. L—is. Turi
ny*: Giesmė apie sakalą. Nenaudėlis, 
Makaras čadra. Rudenyj, Dvidešimts 
šeši ir viena. Chicago, III. 1906, pus
lapių 103........................... • «• • • 25c
FI *

No. 90 Olltipa. Graži apysaka iš 
winj~ savitarpinės karės šiaurinės 
Amerikos indtjonų. Vertė A. Olšev- 

Įgfcls. Antra pataisyta laida, ęhicago. 
ImO06, pusi. 95................

^^^■97 Pamokslai išmintie 
išguldinėti galvočių visų am- 

■5|. Betuvos vaikeliams. Parašė kuu.
Trečia laida, čia telpa 128 

H^Bgų. bet išmintingų Ir pamoki- 
pasakaičių mokinančių dorus 

H^Einries. Chicago, III. 1899, pus- 
................................ 50c

ko atsiranda ant dangaus jvai- 
šviesos ir šešėliai, ir daugybė 
(vairiausių ore apsireiškimų. Pla- 
ir labai suprantamai paaiškinta,

No. 472 Apsireiškimai' atmosferoje 
arba meteorologija. Pagal profesorių 
Vojeikov’ų sutaisė Šernas. Aprašo, iš 
ko susitveria ore žaibai ir griaustiniai, 
nuo 
rios 
kitų 
čia!
kaip galima sužinoti oro permainas ir 
daug kitų {domių dalykų. Kiekvie
nas aprašymas, aiškesniam suprati
mui, parodytas ant paveikslo. Norin- 
tiemą, arčiau susipažinti su oro ypa
tybėmis, verta perskaityti. Chicago, 
III. 1907. pusi. 238............................ 75c
Apdaryta..........................  81.00

No. 630 Ethnologlj* erba mok*le* 
apie žemės tauta*. Pagal Dr. M. Ha- 
berlandų parašė šernas. 9u paveikslė
liais. Yra tai svarbiausia moksliška 
knyga apie visks musų pasaulės žmo
nių veisles. Ji parodo visų viešpatys
čių, visų žemės kraštų ir net mažiau
sių šalelių žmones Ir jų paveikslus. 
Aprašo jų kilmes, parvų, tikėjimų, pa
pročius, užsiėmimų ir abelnai vlskų. 
Kas nori pilnai pažinti žmonių isto
rijų. tegul perskaito šių knygų. Chi
cago. III. 1903, pu*l. 667............. 82.00
Apdaryta............................ .............

Na 970 Tautiėkos Politikos Knygy
nėlis. Telpa čia Rusijos policijos vieš
patavimas, persekiojimą* ypato* lais
vės, draugijų ir susirinkimų, laisvės 
žodžio Ir sąžinės. Ir kame išgan/mas. 
Chicago, III 1907vpus|. 4L .... 10c

No. 1102 Auginimas Ir maitinimas 
mažų kūdikių. Parašė Dr. J. Kulis. 
Chicago, III. 1907,' pusi. 28. .... 10c

No. 1135 Hygiena arba mokslas apie 
užlaikymų sveikatos. Pagal Bernesų, 
D-rų Noll ir kitus sutaisė šernas. Kas 
jų su atyda perskaitys, pataikys ap
sisaugoti 
čielybėję 
vo amžių 
tus savo 
pusi. 132.

nuo visokių ligų, užlaikyti 
savo sveikatų, pailginti sa- 
ir užauginti sveikus ir tvtr- 
vaikus. Chicago, III. 1897, 
..................  35c

^8 Pragaro atgijimas. Parašė 
Įstol. vertė Z. A. Kritiškas pie- 
Fdabartinės draugijos tvarkos, 
riškai parašytas. Chicago, III. 
pusi. 22................................   • • 10c

No. 473 Apie žemę ir kitus svietus* 
Jų būvį ir pabaigų. Pagal Heilpernų. 
Falbo ir kitus sutaisė šernas. Aprašo, 
kas yra žemė, iš ko ji susideda ant 
ko laikosi ir kaip sukasi. Kas yra sau
lė, žvaigždės, mėnulis, planėtos, ko
metos ir kitos retai matomos žvaigž
dės. Su 30 astronomiškų paveikslų. 
Yra tai vienatinė knyga, iš kurios 
žmogus tikrai gali apsišviesti. Chica
go, III. 1896, pusi. 255. ............  75c
Ta pati apdaryta......................../ 81-00

L 100 Pasaka apie kantrių Alenų, 
ęrj turkų ciesoriaus Antonijaus. 
Į per 22 metus vaikščiodama po 
!ų, daugybę bėdų ir vargų išken- 

Antra laida. Iš lenkiško vertė 
Hsevskis. Chicago, III. 1902, pus- 
I 66............... < ....................-•» 20c

No. 480 Biologija arba mokslas apie 
gyvus daiktus. Pagal profesorių Nus- 
baumų sutaisė šernas. Mokslas, ko
kiu budu radosi gyvi sutvėrimai ant 
musų žemės, kaip jie vystėsi, pradė
jus nuo mažų vabalėlių, iki daėjo lig 
paukščių, žvėrių ir paties žmogaus. 
Su paveikslėliais. Chioago, III. 1991, 
pusi. 147. ............................................ 40c

ir įpyli- 
1 ponus, kuhl-

.ir kitas, aiigšios lilo- 
jtsteikinfmai ant Nau- 

cjs varduvių, gimimo Ir 
__ ____ _ htimuosė. Chicago, .111. 
1895,^pusl IŪ/jį.v .1..,. «5c

Na K9 
rozo, nuo 
ono XIII.

Visi Popiežiai ant vieno ab- 
plrmutlnio šv. Petro iki Le- 
Miera 24x30. ............... 81-25

No. K853 Išpanlja priima Kolumbų 
mieste Barcelonoje 15 d. balandžio 
1493 m., kada sugrįžo, atradęs Ame
riką. Miera 28x42........................ 81.50

^Ko. 103 Pasaka apie Adomų ir Jie- 
Priedas Jįrfi*1 sulyginamosios my- 

■blogijos. parašė Paul Lafargue, pa- 
& vokiškų vertimų lietuviškai sutal- 
Vp. Mišria. Chicago. Jll. 1908, pus- 
Kpių 31.  ■?7-‘IDc

■ No. 114 Ponas Ir bernas. Apysakė- 
B L. Tolstojaus iš gyvenimo masko- 
K kaimiečių, žingeidi norintiems su- 
■dažintl su buviu. ir sąlygoms masko- 
Kųl kaimiečių gyvenimo; ji verčia 
skaitytojų drauge jausti su vargo pri
slėgtais žmonėmis.. Cįtricago, III. 1904, 
pusi. 60.......................... 15c

No. 490 Dvi Kellonl j Tolimų šiau
rę. Sutaisė S. Matulaitis. Labai žin
geidus ir naudingas aprašymas iš ke
lionės į šiaurės poliusų. Chicago. III. 
Kaina......................    20c

No. 507 Gamtos Isterijs Pagal Bert 
vertė Dr. A. Bacevičia. Knyga su dau
geliu vabalų, žuvlų. žmonių, medžių 
ir akmenų paveikslėlių; trumpai, ai A 
k lai ir suprantamai išąiįklna gamtos 
istorijų, ypač tuos dalykus, į kuriuos 
žmonės žiuri, bet Jų gerai nesupranta. 
Chicago, Iii. 1903, pusi. 209.......... 50c

Na 124 Robinzonas Kniziu*. Graži 
hndrališka pasaka. Antra pataisyta lai- 
,da; Chicago, Iii. 1903, pusi. 83. ... 25c

Na 130 Revoliucijos žmonės. Para- 
ė A. Niemojevski, vertė K. Puida. 
P ei pa čia sekanti apsakymai: 1. šun
akiais, 2. Viesulą, 3. Motiejus Balta, 
L Laisvės šventė, 5. Juras, 6. Redak- 
orius, 7. Paukštis, 8. Ponas Jėzns 
faršavoje. Knygelė įdomi kiekvienam. 
Ibicago, III. 1908, pusi. 76. ...... 20c

No. 508 Gamtos pajlego* Ir kaip Iš 
jų naudotis. Pagal Bitnerį sutaisė 
šernas. Svarbios moksliško* vertės 
knyga, su daugybe 'paveikslų įvairių 
mašinerijų ir kitokių prietaisų išnau
dojimui gamtos pajiegų. Chicago, Iii. 
1904, pusi, 238.......‘........... ;.............50c

No. 516 Iš kur atsirado musų nami
niai gyvuliai ir auginami augmenys? 
Pagal Lunkevičių sutaisė šernas. Su 
paveikslėliais. Chieago, 111. 1901, pus
lapių 73............................:....... 20c

I Na 134 Sidabrinis kryželi* arba dai- 
pė ii Nazareto. Apysaka iš laikų 
Lnkinimo Kristaus. Eugenijus Su*, 
"ertė J. Laukis. Chicago, III. 1906, 
usl. 169. (šitą knygelę Vilniaus vys- 
upas uždraudė lietuviams skaityti.) 
būna ................-.................. 50c

*No. 185 žmogus neplluškis. Vertė iš 
redlško Nėris. Labai graži apysakė- 
L kaip turtingo prekėjo sūnūs apsi- 

su varginga mergiha ir laimin- 
K gyveno už kitus, apshęedusius su 
p-tingoms. šita apyi 
Mvlenų jaunų Vaikinų ir merginų ir 
Bkina žmogiškos doros. Chicago, 
Bl899, pušį. 23................... .... 10c

te užima

Jo. 200 Akis už akį, dantis už dsn- 
Jdokai viename akte. Perdirbta iš 
:iško. Chicago, 111. 1907, pusi. 29. 
[na........................................ .... 10c

p210 Dėdė atvažiavo. Komedija 
me akte. Pagal lenkišką šutai

B—a ir M. P—is. Chieago, III.
62. ............................... ... 20c

o. 225 Geriaus vėliaus, negu nie- 
l Komedija viename akte. PagaJ 
kiškų sutaisė K. B-^a*ir M. P—is 
hago, III. 1902, pusi. 48............ .' 15c

1.257 Kun. Gramulo* raštinyčio- 
Komedija viename akte. ^Parašė 
Fr. Hudor. Gražiai parašyta ko 

:d ja, tinkanti perstatymai. Chica 
, UI 1906, pusi. 1L ................ 15<

ln

14.262 Mindaugis, Lietuvos kara 
t. .Istoriškas paveikslas 5-se aktuo- 

Lenkiškal paraše Julius Slovrac 
“i vertė V. Kapsas (Dr 

-- --------- Chicago, 111.
|.\{Lietuviškai

Kudirka). C 
bil 86.............

1900, pus 
. .... 25i

Drama ke 
ftr. Varg C C parašyta "iš revoliucijot 

etuvoj. Chicago, III. 1909 
F-................... .. i.............. 20<

U<j. 286 Pirmi žingsniai, 
rtdse veikmėse. Parašė

■ Piotro Caruso. Vieno veik 
ha. Parašė R. Bracco. Verti 
L Veiksmo vieta —Neapolis 
L ktsitikimas. Chicago, III 
K 32................    10<

Na 641 Geografija arba žemė* ap
rašymas. Pag»l Gelkie, Nalkovskį ir 
kitus sutaisė šernas. Su paveikslė
liais. Aiškiai ir suprantamai aprašo 
musų žemę, jos pavidalų, didumų ir 
platumų; jos kalnus, jų vardus, augš- 
tj. ynlkan.ua, metančius iš savęs ug
nį; Iš kokių sluogsnių susideda žemė, 
kur ir kiek joje yra anglių, geležie*, 
aukso, druskos ir kitų gėrybių; klek 
marių, ežerų, upių, jų vardai, plotis, 
gylis; kokie kurtuose vandenys: sū
rus, prėski, kartus; kokie juose gy
vena gyvūnai ir tL žemė aprašyta da
limis: išskaitytos visos viešpatystės,- 
karalystės, kunigaikštystės, respubli
kos ir tt. Klek kurioje žemėje yra 
gyventojų; kokie jų tikėjimai, kalbos, 
papročiai, užsiėmimai, pramonės, iš
darbiai, ir tiesos; kokie miestai, su 
kiek gyventojų, fabrikų, pramonių; 
kur kokie orai: šalčiai ar karščiai, ■ 
lytus ar giedros; kur koks Ilgis die
nos ir nakties. Knyga didelė 6x9 co
lių. ant geros standžios popleros spau- 
dinta. Chicago, III. 1906, pust 469. 
Kaina.................,................  $2.00

Ta pati apdaryta audimo apdaruose,, 
parašai ant nugaros ir šono.........82.50

No. 525 Kkip gyvena augmenys? 
Pagal Lunkevičių ir kitu* sutaisė šer
nas. Su paveikslėliais. Yra tai apra
šymas apie įvairius musų žemės auga
lus, jų sudėjimą ir atmainas, gyvį ir 
plėtojimąsi nuo pat menkiausių pavi
dalų iki didžiausių ir tobuliausių. Chi
cago, III. 1901| pusi. 129. ................ 35c

No. 526 Kada ir kokių budu svietas 
sutvertas. Parašė Prof. Dr. M. W. 
Meyer. Iš vokiečių kalbos vertė J. 
Ilgaudas. Aprašyta, kokiu budtr tve
riasi dangiški kūnai ir kaip musų že
mė susitvėrė, teipgi, kok. J budu atsi
rado ant joe gyvybė. Su paveikslais. 
Chicago, IU, 1906, pusi. 140............. 35c

No. 527 Kada ir kokiu budu gali 
svietas kada-nors pasibaigti. Parašė 
Prof. Dr. M. Wilh.Meyer. Iš vokiečių 
kalbos vertė i. Ilgaudas. Knygelėje 
aprašyta svieto pabaiga. Kas nori at- 
sižinoti, kada ir koktu budu gali svie
tas pasibaigti, tegul i perskaito šitų 
knygelę. Chicago, BĮ. 1906, pusi. 135. 
Kaina. 35c

No. 545 Nematomi priešai ir drau 
gal žmonių. Pagal Bitnerį sutaisė šer 
nas. Aprašymas smulkiausių bakteri
jų, gimdančių visokias ligas pas žmo
nes, jų susekimas, vystymusi ir tt. 
Su paveikslėliais. Chicago, III. 1905, 
pusi. 113. 30c

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

No. 553 Paėjimas organiško svieto. 
Pagal Bitnerį sutaisė šernas. Knyga 
didėlės moksliškos vertės. Ji aprašo 
tvėrimus! viso sutvėrimo ir visų gam
tos sutvertų daiktų;'parodo, pagal se
niausius ir giliausius žemės sluogs- 
>iuę, daug milijonų metų atgal gyvc 
nusius ant .žemės augmenis;'vabalus, 
žvėris, paukščius ir tt. Su paveikslė
liais. Chicago, III. 1905 pusi. 137. 35c

k šiaurės Karžygiai. Keturiv 
^tragedija. Parašė H. Ibsen 
Inkų ir vokiečių vertimų ver 
Ba. Veikimas atsibūva Nor 
Mirėje karaliaus Eriko Kru 
^vio laikuose. Chicago,. III ’ 
*7.........1............................25i

No. 1140 Išsivystymą* vaisiau* gy
vūnų. Parašė Dr. J. Kuli*. Su dau
geliu paveikslėlių i* embriollogljo*. 
Chicago, III. 1907, pusi. 21............. 10c

MALDAKNYGES. 2 .

Mažas Aukse Altorius — Katalikiš
ka Maldų knygelė.

Šios 7 knytfelėtf yra naujausio spau
dimo ir gražesnės už seniau spaudin- 
tas. Popiera balta, slidi, drukas stam
bus, didumas knygelių 3x4% colio. 
Maldas: rytmetinės, vakarinė*, prie 
spavlednės, kęmunijos, mišių, mišpa
rų, ir daugybė kitų. Mišių maldos su 
abrozėlial^ mišparai lietuviški ir lo
tyniški. Keletas lotyniškų giesmių, 
giedamų prie išstatymo M. Sakra
mento, procesijų, pakrapinimo ir tt. 
6 Litanijos, psalmės 8v. Marijos P. 
Ir Karaliaus Dovydo, aktai,' rašančiai, 
stacijos, karunka, keliolika šventų 
giesmių ir

No. 1101 
auksintais

tt.

Prastais, drūtais apdarais, 
kraštais, be apkalimo. 50c

x No. K704 Kolumbo paveikslas. Mie
ra 22x28................. 50c

No. K867 Nikaloju* Kopernikas, ku
ris atrado, kad žemė sukasi aplink 
saulę, o ne yaulė aplink žemę. Mie
ra 22x28..............................  50c

No. K649 Visi Suvienytų Valstijų 
Prezidentai ant vieno abrozo, nuo Jur
gio Washingtono Iki Roosevelto. Mie
ra 22x28...............    .... .... .... 50c

No. K765 Wllliam McKInley, prezi
dentas Buv. ValsL šiaurinės Ameri
kos, kuris tapo nušautas 1901 m. Mie
ra 22x28.............................................. 50c

Ne. K1006 Too. Rooseveft, 8uv.,Val. 
buvęs prezid. Miera 22x28. 50c

No. M77 Dr. Vincas Kudirka, kurio 
vardų daugybė lietuviškų draugysčių 
šiųdlen nešioja. Miera 19x24. ... 35c

Na 1157 Koks privalo būti valkų 
auklėjimas? Rauktas rašt|. parašytų 
D-ro J. šliupo. CMeago, III. 190A pus
lapių 91...............ii i,.......................... 26c

No. 1176 Pameta* Visokiai Refor
mai. Vadovas sveikatai, turtui ir lais
vei. Popullariškas raštas apie klausi
mą valgybos. Parašė Otto Caręue. 
Bu raštininko leidimu vertė J. Lauki*. 
Knygutė nurodo, kad mėsa ir kai-ku- 
rie kiti, telp pa vėdinti- dilginanti val
giai yra netinkančiai* išmonėms mais
tais. Chicago, 111.. 1907,. pusi. 113. 30o

O. /U
Na 1209 Anglliko* >C*lbo* Vadovė

li* tiems, kurie nęrj triųnpu laiku pra
mokti angliškai ęuaika^bėti kasdieni
niuose reikaluose. Sutaisė J. Lauki*. 
Antra pataisyta laida,, Chicago, UI. 
7908, pusi. 9Q. ................25c

1* -U

No. 1802 
auksinta ta 
briaunoms 
su kabute.

Prastals, drūtais apdarais, 
kraštais, . apkaustytoms 

pasidabruotoms blėtelėma,

No. K645 Napoleonas I, garsiausias 
Prancūzijos ciesorius. Miera 22x28. 
Kaina........................................ 50c

No. K860 Chlcagos Miestas 1779 m. 
Miera 22x28............................  50c

Na 1803 Moroko skuros minkštais 
apdarais, apvaliais kampais, auksinti 
kraštai, parašai ir auksuota kvletka 
ant vieno šoną ............................. 81-25

No. 1804 Prancūziškos slidžios ska
relė* minkštais apdarais, apvaliais 
Kampais, aukso kvletka, kryžius, pa
rašai ir kraštai................................ 81-50

No. 1805 Apdėta baltais slonlaus 
kaulais ir celųloida, 3 sidabriniai me- 
dalikėliai kabo ant lenciūgėlių, akso
mo nugara, apkaustytos briaunos si
dabruotomis blėtelėmls. su kabe, auk
sinti kraštai.......................J. 81-25

No. K1033 Maskolių su Japonais ka
rė prie Liaoyang tvirtovės M and žiuri- 
joje, rugsėjo 1—10, 1904 m. Miera 
22x28............................................. 50c

Na 655 Istorija sbelna. Dalis Ii 
Nuo seniausių laikų Chinijos — 2800 
m. pr. Kr. iki galutiniam išdalinimui 
imperijos Aleksandro Makedoniškojo 
146 m. pr. Kr. Surašė Dr. A. Bacevi
čia. Su paveikslais, parodančiais tų 
laikų piramides, sienas pilių, tvirto
vių; typus kunigų Ir kareivių. Hiero
glifus Akkadų rašto ir tt. Chicago, III. 
1904, pusi. 498................. .... 81-00
Ta pati tvirtuose apdaruose. ... 81-26

Na 667 Istorija Suvienytų Valstijų 
šiaurinė* Amsrik** nuo atradimo ir 
dar prieš atradimą Amerikon iki 1896 
m. Aprašo, kaip Kolumbas atrado 
Ameriką, kokie čia tada žmonės gy
veno. kokie žmonės pirmiausiai iš 
Europos pradėjo plaukti į Ameriką, 
kokios karės buvo, iii ką kariavo ir 
kokiuose metuose; klek buvo J*exl" 
dentų, kokie ir kiek kuri* gero štai 
šaliai padarė. Prie galo knygos telpa 
Suvienytų Valstijų Konstitucija, kuri 
yra reikalingiausia žinoti kiekvienam 
žmogui, gyvenančiam šioje šalyje. 
Chicago. III. 1896, puaL 364...........$1X0

Ta pati audimo apdaruose, aukso 
iitaro* ant nugaros ir šono......... $1X5

No. 566 Senų gadynių išnykę gyvi 
sutvėrimai. Pagal Hutchlnsoną sutaisė 
lemas. Su paveikslėliais. Aprašo se- 
iĮaustų gadynių įvairius sutvėrimus, 
gyvenusius ant žemės dar prieš atsi
radimų žmogaus, šiandien tų sutvė
rimų kūnas žmonės, kasdami giltus 
miinius, kanalus, arba imdami iš da
nės anglis, randa giliai palaidotus že-

No. 1210 ArltmętlkųL Sutaisė 8. 
Skačkauskas. I^ęžvas nudas išmokti 
Skaitliuoti (rokuoCT), Khyga padalyta 
| penkis skyrius//Skyrius I — Apie 
skaitlius. Skyrius II — Trupiniai. 
Skyrius III — DMHtažtnlal trupintai. 
Skyrius IV — I^UygUdmai ir propor
cijos. Skyrius V — proporcijų prieva
rtinės. Chicago, III. 1897, pusi. 104. 25c

No. 658 Istorija Chlcagos Lietuvių, 
jų parapijų ir kun. Kraučuno prova su 
laikraščiu “Lietuva”, buvusi balan
džio mėnesyje 1899 m. čia telp* ap
rašymas: kiek lietuvių yra Chlcago- 
je, kiek lietuviškų draugysčių, su ko
kiais vardais ir siekiais; chronolo
giška peržvalga Chlcagos lietuvių dar
bų nuo pat čia jų atsiradimo iki pa
baigai 1900 metų; istorija jų parapi
jų ir prova kun. Kraučuno su “Lie
tuva“. Chicago, III. 1901, pusi. 580. 
Kaina......................................   81-00
Apdaryta............1........................... 81-50

Na 678 Lietuvių Protėviai Mažoj* 
Azijoj* nuo senovės iki jie pateko po 
valdžia Persų. Parašė Lietuvos My
lėtojas (Dr. J. Šliupą*). Knyga turi 
283 puslapius ir 4 dideles mapas, pa
rodančia* vietas, kur senovėje gyve
no lietuvių protėviai. Aprašo lietuvių 
padėjimų dar 800 metų prieš Kristau* 
gimimų. Chicago, Iii. 1899.......... 50c

No. 722 Trumpa **nobės istorija. 
Pagal prof. R. Vlpper vertė Iš rusų 
kalbos D. Su paveikslais senoviškų 
liekanų ir 5-iaie spalvuotais žemla- 
pials (mapomi*). Yra tai tikriau*!* 
svieto istorija nuo seniausių laikų, 
daug metų prieš Kristaus gimimų iki 
nupuolimo Rymo viešpatystė*. Chica
go, III. 1904, pusi. 305.  .......... 81.00
Drūtuose apdaruose.................... 81X5

No. 1806 Baltos celuloldos apdarai, 
vienų ornamentai kaip ant šio pa
veikslo, kitų gi graži aukso šakelė ir 
aukso litaroms .knygos vardas at
spaustas. su kabute, auksinti kraš
tai..............................._...................81A0

. N*. 1807 Baltos cMulotdos apdarai, 
ant vieno šono kvietkuotas k Įeit kas, 
su kauline kabute, auksinti kraštai. 
Kaina..................................................81.75

No. 1300 Rankvedys angliškos kal
bos. Pagal Ollendorfų. Harvey, Max- 
well ir kitus surašė J. Laukis. Yra* 
tai praktiškiausia knyga išsimokini
mui angliškos kalbos pačiam per sa
ve t>e pagelbos mokytojo. Chicago, UI. 
1906, pusi. 307. U........................ 81-25
Apdaryta..................  81-50

No. 1326 žodynas lletuvlikal-angllš- 
kos kalbos. (Dalis I.) Sutaisė A. La- 
lis. čia rasi visus lietuviškus žodžius 
išguldytus angliškai. Košnas žodis pa
ženklintas kursyvoms literoms prie 
kokio gramatikos skyriaus Jis priguli. 
Knygos formatas 6x9 colius. Kieti 
audimo apdarai. Chicago, III. 1902, 
pusi; 381 .............. .. .... ...... 82-00
Popieres viriais. .......................  81.76

Katalikiška Maldų Knygelė Paves 
ta Katalikiškai Lietuvos Jaunuomėnel.

Knygelės miera 2%X8% coi- Pus
lapių 140, storis % col. Mažiausia, 
gražiausia Ir smagiausia maldaknygė 
neštis bažnyčion. Mišios, mišparai Ir 
suplikacijos yra dviejose kalbose: lie
tuviškai ir lotyniškai. Turi visas rei
kalingas maldas ir kalendorių, teip 
kaip didelė knyga. Balta, plona, ge
ra poptera. čia yra jų paveikslėliai Ir 
kainos:

No. 1901 Juodi, kieti,-drūti audimo 
apdarai. Išrodo kaip akurlnial, gražus 
išspausti išmarglnlmai, lapų kraštai 
raudoni......... _.......................................36c

No. 851 Apie turtų iėdlrblmų. Pa
rašė Schram. Vertė 8. M. Veikalas 
gvildenantis politiškų ekonomijų. Ko
kiais keltais tš8idlri»a turtai, kaip jie 
susikrauna ir kaip atsiliepia ant gy
venimo draugijos. Chicago, III. 1900, 
pusL 139. ...............................  35c

No. 856 Aukoė Karės Dievui. Para- 
šė Jonas Gražys, ši knygelė aprašo, 
kokios kada buvo karės, kas buvo Jų 
priežasčia, kiek blėdles padarė ir daro 
žmonėms Ir kas į jus žmoniją stumia. 
Chicago, UI. 1902, pusi. 40. .... 10*

No. 861 Dr. J. Basanavičius. Lenkai 
Lietuvoje. Iš rusų kalbos vertė V. 
Gintautas. Nurodymai, kaip lenkiška 
kalba sunaikinę ir sudemoralfzavo 
Lietuvą ir kaip ji kenkia lietuvystei 
sulyg šiai dienai. Chicago, I1L 1903, 
pusi. 4L...............................................15<5

No. 1827 žodynas angį Iškal-lletu v li
kos kalbos. (Dalis II.) Sutaisė A. La- 
lis. čia rast visus angliškus žodžius 
išguldytus lietuviškai. Prie kiekvieno 
angliško žodžio kabėse yra pridėta 
tarmė, kaip žodžiu* angliškai tarti, 
teipgt kiekvienas žodis paženklintas 
kursyvoms lltaroras prie kokio gra-- 
matikes skyriaus jis priguli. Knygos 
formatas 6x9 colius. Gražiais drūtais 
apdarais, nugara ir kampai drūtos, 
gražios moroko skuros, šonai audimo, 
ant nugaros parašas aukso Ii tarom b, 
lapų kraštai marmuruoti.............84.00
Ta pati knyga popleros apdar. 83.00

No. 1328 žodynas lietuvlšksl-an gi lė
kęs lr anglIėkaMistiivlėkos kalbų (abi 
dalys — I ir II, t.y. No. 1396 ir No. 
1327) vienoje knygoje. Yra tai reika
lingiausia knyga norintiems gerai pa
žinti angliškų kalbų, 
darai tokie pat kaip

Formatas ir ap- 
No. 1327. $6.00

No. 1329 Žodyną*.
No. 1328, tik pilnai 
gi*, gražia moroko skura. (čia audimo 
nėra nė blskto.) ....ib...........i $7.00

D T9\
No. 1420 Tlkybšf^r^moksla*. Tlkė- 

jimiški, moksližki dr įraugiškai-poil- 
tiški tyrinėjimai, 'surankioti D-ro J. 
šliupo: Antras pataisytas Ir padidin
tas spaudimas. CNėago, III. 1901, pus
lapių 211.................  50c

Tas pats 
apdarytas

kaip 
bran-

Na 1428 Vaišės (-Kristaus pas po
piežių Pijų* IX. Farašt;Viktoras Hu- 
go. Antra laida.; Chlęago, Iii. 1907.' 
Kaina.....................-rrt* i1.............. 10®

in CJ-
Na 1467. Dangaus Augštumas Ir 

žmogaus Senumų*; Anykščių šllsll* 
ir daugelis naudingų žinių. Sutaisė 
P. M. Pusi. 112.........................  16c

No. 14M Lietuviškas Sapnlnykas. 
surinktas iš daugelio svetimų sapni- 
nykų Ir sutaisytas pagal tikrų persiš
kai - egiptiškų sapptnykų/ "bu aprašy
mu planetų atspėjimo ateities. Ge
riausiai išguldo visokius sapnus, ko
kie tik žmogui prisisapnuoti gali. Chl- 
cago, III. 1896, pusi. 206............  50c
Tas pats drūtai apdarytas........... .. 66c

No. 1615 Nauja* pilna* Orakulas 
arba knyga burtų, mouų tr visokių pa
slapčių ir praktiška C. C. St. Germain 
Delnažlnystd. su paveikslėliais. Su
rinko ir išguldė iš svetimų kalbų J. 
Laukis. Yra tiži didžiausia ir praktiš
kiausia monų Įmyga, burtų Ir delną-

No. 1902 Juodi, kieti, drūti audinio 
apdarai, išrodo lyg skurtnial, grąžys 
išspausti išmarglnlmai, auksuotas kry- 
iutis ant šono, auksuoti lapų kraštai.

Tautiški Lietuviu
Paveikslai.

Papuošimui savo kambario, yn 
gražus tautiški paveikslai:

1. Didis Lie|. Kunigai štiš Algirdas,
miera 22X28 colių. Kaina.......... ..35c.

2. Didis Liet. Kunigaikštis Gedemi- 
nas, miera 22X28 colių. Kaina.. 36a

3. Didis Liet Kunigaikštis Keistu
tis, miera 22X28 colių. Kaina...1.350

4. Mdis Liet Kunigaikštis Vytau
tas, miera 22X28 colių. Kaina.. 35a

5. Dr Vincas Kudirka, miera 19X24
colių. Kaina............ J............ . Rfa,

6. Simnas Daukantas, Lietuvo* Is
torikas, miera 23X29 colių. Kaina 36c.

7. Gediminas, D. L. K. apima Kija
vos pilį 1318 BL, miera 17X24 colių. 
Kaina.............. .. .............................. 30c.

8. D. L. K. Vytauto prisiek*, miera
20 X 25 colių. Kaina.L........ .  30a

9. Kražių Skerdynė, 1893 nu miera
22 X 28 colių- Kaina .1....................60a

Pinigus siunčiant su užprašymų, ad
resuokite teip:

A. Olszevvskl
3251 B. HalstedBL, Chioago, HL

No. K1034 Japonai atima Iš masko
lių tvirtovę Port Arthur, 1 d. sausio 
1905 m. Miera 22x28. .... . .T... 50c

No. K419 Popiežius Leonas XIII ir 
visi Amsrikos Katalikiški vyskupai 
ant vieno abrozo. Miera 22x28. 50c

■ No. M784 Didis Lietuvos' Kunigaik
štis Vytautas. Miera 22x28.......... 35c

Na. M78ė Didis Lietuvos kunigaik
štis Keistutis. Miera 22x28.......... 35c

No. M78G Didis Lietuvos Kunigaik
štis Algirdas. Miera 22x28. 35c

Mokinkimes Patys!
Gramatika angliško* kalbos mo

kintis be mokintojo (apdaryta) 81-00
Valkų Draugas arba kaip mokintis 

skaityti ir rašyti be mokintojo 15c.
Naujas Budas mokintis rašyti be 

mokintojo 10a
Aritmetika mokintis rokundų be 

mokintojo (apdaryta) 35c.
Pinigus siųskite per Monoy Order 

šiuo adresu:
P. Mlkolalnts,

New York City.

šiuo

Bom

Na M787 CNdl* L lėto v o* Kunigaik
šti* G*d*mina*. Miera 22x28. ... 35c

No. M788 Didžio L. K. Vytauto pri
siek*. Miera ■ 90x25..........   30c

Ne. 8790 8lmana* Daukantas, Lie
tuvos isterikas. Miera 22x28......... 35c

Stereoskopal arba Teleskopai

. Ne. 1907 Baltos celuloldos gražus 
apdarai,. Išrodo kaip balčiausias slo- 
niaus kaulas, čysta, slidi, žvilganti po- 
piera; ant šono graži kvietkos šake
lė su aukso ir sidabro lapeliais, auk
so literoms knygos vardas atspaustas, 
lapų kraštai apsčiai auksinti, ant vi
durio kabutė.....................................$1X5

No. 1903 Juodos francuziško* sku 
relės kieti lygus apdarai, auksiniai 
parašai ant šono ir nugaros, lapų 
kraštai apsčiai raudonai auksuoti, 
rundini kampai............................  75c

Kas tai yra Teleskopai Ir 8tereo- 
skepalt

Teleskopas yra tai prietaisą su pa
didinančiais stiklais, kaip matote ant 

'Virė padėto paveikslėlio, per kurio 
stiklus kad žiuri ant mažo abrozėllo, 
tai abrozėll* žymiai- pasididina Ir ja
me ataiskirsto ypata nuo ypatoe, trio- 
ba huo triobos, medis nuo medžio ir 
jau tada matai ne abrozėlį, bet gyvų 
paveikslų, naturallškų regyklų, telp 
kad pats esi toje vietoje arba toje 
trioboje ir aplikui save vlskų matai, 
kaip kad ten būdamas.

KAINA TELESKOPUI $1-00.

GAISRAI.
Kaip paduoda laikraščiai, Chi- 

ca^oje viena diena buvo suvirs 80 
gaisrų, kurie padarė abelnai apie 
$800000 nuostolių. Jeigu peržiū
rėtume visų .metų statistiką gaisrų 
viename mieste Chicagoje, tai pa
matytume kokią daugybę namų su
ėdu ugnis. Kada* ugnis pakįla ko
kioj vietoj, tai su viena valanda 
paverčia visą turtą į pelenus — 
turtingus žmonės į ubagus. Vie
nok nebaigi yra ugnip tiems, kurio 
turi nusipirkę apdraudimo nuo ug
nies raštus. Už pinigus gautus 
iš apdraudimo kompanijų vietoj 
senų sudegusių namų gali pasista
tyti naujus, puikius namus^.o vie
toje sudegusių daiktų, gžti nusi
pirkti naujus, puikius daiktus. Ap
draudimo raštas duoda užtikrinimą 
kiekvienam žmogui, kad jo turtas 
niekada negal žūti, nors jį ug
nis sunaikins. Kiekvienas žmogus, 
kuris nori turėti savo ateitį užtik
rinta, ir savo turtą apsaugotu, rei
kalauja nusipirkti apdraudimo rai
tą, ar tai namams, jeigu juos turi, 
ar tai naminiams daiktams. O 
jeigu jau kiekvienam pridera tu
rėti apdraudimo raštas, tai geriau-^ 
šia vieta nusipirkti tokį raštą 
yra pas lietuvį, kuris parduoda ap
draudimo raštus nuo ugnies visų 
geriausių apdraudimo kompanijų. 
Nelaukite pakol jums turtas su
degs, bet ateikite kuogrei&ausiai 
j musų ofisą ir nusipirkite apdrau
dimo raštą.

A. O!szewskį, 
3252 S. Halsted st., Chicago, I1L

No. 1904 Juodos francuzlškos lygios 
skurelės, minkštai iškimšti apdarai, 
kampai išmarginti, auksiniai parašai 
ant nugaros Ir šono, raudonai apsčiai 
auksinti lapų kraštai, rundini kampai 
Kaina.............................................  81-00

Na 1906 baltos skurdės kloti drū
ti apdarai, gražus išspausti išmarglni- 
mai, auksuoti lapų kraštai.............50c

No. 1906 Baltos skarelės minkšti 
apdarai, per abudu galu auksuotos 
juostos, auksuotas kryžius ir ant nu
garos parašas, auksuoti lapų kraštai, 
rundini kampai.................... .... 66c

Litografuoti Abroaal, Vienoj* Spal- n 
U* _  Juodai ant Balto. Plotis 22. klvoje-------------- ----------------- .

Ilgis 28 col.
Kaina 50c. Vienam.

Na K638 Tedas Kosciuška.

N0.K868 Kasim. Ptilaskla.

No. K686 Jonas Sobieskis.

Na K877 - Juo*. Poniatovskį*

kljos Karalius, sumuša Turkus ties 
Vindabona 11 Rūgs. 1883 m.

No. K760 Dabartinis Popiežius Plas 
X-el*. Miera 18x25. .... K... .... 36c

No. K928 
paveikslas.

Anluolaa sargas, gražu*

8TEREO8KOPAI.
Stereoskopal yra tai paveikslėliai, 

arba abrozėliai, kurie dedasi į Tele
skopų ir į juos žiūrai per Teleskopo 
padidinančius stiklus. Stereoskopai 
su Teleskopu yra ta! gražiausia ir ge
riausia soborą. Su jais gali ns tik 
pats gražiai pasibovyti, pamatyti sve
timų žemių miestus, bažnyčias ir ki
tas gražiausias ųiebas, daržus, sodus 
Ir puikiausias viso svieto vietas, bet 
gali gražiausiai užborytl ir savo drau
gus, svečius ir didžiausių susirinkimų 
Stereoskopal interesuoja visus, vyrus 
ir moteris, jaunus ir senus, didelius ir 
mažus gertas kaip koks teatras. Esa
te girdėję apie Rymų, Jerozoiimų, Pa
ryžių ir kitus gražius miestus, bet 
juose niekad nebuvote, jų nematėte. 
Nuvažiuoti juos pamatyti imtų per
daug laiko ir kaštų. Todėl nusipirk 
Teleskopų su Stsreoakopais, o juose 
pamatysi viso svieto miestus teip ge
rai, kaip kad ten nuvažiavęs ir nė lai- 
;u, sė kelionė tau nekaštuee.

čia paduodame Stereoskopų gatun- 
kus ir kainų.

8ERIJA 1. Susideda iš 12 Stereo- 
skopiškų paveikslėlių pundelyje. Kai
na pundeliui........................................ 40c

8ERIJA II. Susideda 11 25 Stereo- 
skoplėkų paveikslėlių dėžutėje. Kai
na dėžutei.........................  85c

SKRIEJA III. Susideda Iš 25 Btere- 
oskopiškų paveikslėlių U Kristaus gy
venimo. Kaina dėžutei. .... .... 76c

SERMĄ IV. Susideda Iš 100 Steree- 
1 skopiškų paveikslėlių dėžutėje. Kat 

50c na ėėėntaL .... . ...............$2.00
• i -i a y/utį h -i

PIRKIMAS IR STATYMAS 
NAMŲ-' 

Svarbiausiais reikalais žmogaus 
gyvenime yra maistas, drabužis it 
triobos. * Be tų pirmųjų gyvenimo 
reikalų nė vienas žmogus negali 
apsieiti isskyriant laukinius žmo
nės, kurie šiltuose kraštuose že
mės gali apsieiti, be drabužio ir 
triobų, gyvendami pliki tankiai be 
pastogės. Bet sakesniuose kraš
tuose tokių žmonių nėra, nes oras 
pats prispirta ir apdarą turėti ir 
triobų.

Maistą ir drabužius kiekvienas 
žmogus sau nusiperka ar tai už 
savo locops pinigus, ar už pasko
lintus, vienok su trioboms tankiai 
yra kitaip.. Žmonės vietoje turėti 
savo locnus namus, skolina juos 
nuo kitų, mokėdami be paliovos 
brangias palukas, už kuria* galė
tų sau locnus namus nusipirkti. 
Randauninkas namų išmoka savi
ninkui randa tiek pinigų, kad savi-, 
ninkas randa išrenka visus pini
gus, kiek jam namas kaštuoja, ir 
dar turi sau namus, kurie jam 
atneša ir tolesnį pelną.

Randauninkai namų yra patys 
didžiausiais savo priešais, nes jie 
nuskriaudžia ir save ir savo šei
myną išmokėdami aukštą randą, 
kas mėnesis, ir galų gale neturi 
nė pinigų, nė savo locnos pasto
gės. Vienintelis išsiteisinimas iš 
tokio pasielgimo žmogaus yra sto
ka pinigų nusipirkti arba pasista
tyti sau locnus namus, bet ir tas į 
išsiteisinimas nėra užtektinas, nes 
šiuose metuose nereikia daug pi
nigų, kad sau trtobą nusipirkti. 
Užtenka turėti nuo $500 iki $1000, 
kad nusipirkti sau gana geru* na
mu* ir niekam paluku už namą 
nemokėti. • Kas nori statyti, sau 
naujus namus, t«s, žinoma, turi
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turėti daugiau pinigų,' nes dabar 
statymas naujų namų brangiau at- 
seina negu pirkimas gatavų namų, 
kurie savininkui jau randa pinigus 
išmokėjo, ir kuriuos dėlei tos tai 
priežasties savininkas gali pigiau 
parduoti. Vienok męs matome 
kad nuolatai nauji namai yra sta
tomi ir pigus ir brangus, ir tokiu 
budu pastoja didžiausi miestai. 
Statydami naujus namus męs gali
me pastatyti tokius, koki yra ge
riausi, musų nuomone, o pirkdami 

■ gatavus namus galime pasiskirti
j- . tokius kurie mums geriausiai pa

tinka, tokiu budu nedaro didelio 
’ skirtumo, ar perkame gatavus na

mus. ar statome naujus. Galima 
surasti ir pigius gatavus namus, 
ir pigius Jotus pastatymui naujų 
namų. Ar šeip, af teip visgi ge- 

- riau yra įgyti locnus namus, negu 
mokėti begalinę randą, ir dar ne- 

’ turėti nė jokio gerumo. * . '•
Kad pirkimas ir statymas namų 

.wyra gerai apsimokančiu daiktu, tai 
matome iš to, jog daugybė žino- 

_ nių turi ne tik vienus namus sau 
gyventi, bet stato ir perka namus 
parsamdymui kitiems. Namai at
neša paprastai nuo $6.00 iki $10.00 
pelno nuo kiekvieno šimto įdėtu 
pihigų, kuomet bankos moka dau- 
gaiusiai vos $3 nuo šimto. Taigi 
skirtumas pelno terp taupomų pi
nigu bankose, ir įdėtų į namus 

t yra aiškiai matomas, ir todėl tik 
/ priešai savo naudos gyvena ran-

• duoj amuose urmuose. Kas nori 
turėti savo lovmus namus, ir turėti 
didesnį pelną nuo savo pinigų, te
gul kreipiasi į mus. o męs paro
dysime, kokfrt lengvu budu kiek
vienas gali nusipirkti sau namus. 
Žemiau paduodame -surašą musų 
fiarduodamų namų, iš kurių kiek-

• Meuas,. gjli sau' pasirinkti tokius, 
Icoki' jam geriausiai patinka.

Skaitykite šitą surašą musų par
duodamų namų:

VVallače SL, terp N Ir 30 ui. 
lubų, 4 flatų mūrinis na

mu ..............................................88000.00

2
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Waliaęe SL, prie 37 ui. \ 
lubų, 3 flatai ir 1 Storas mūri
nis narnai .............................. 87500.00

31st Place, terp Morgan 
Ir Musprat ui. 

lubų, 4 flatų mūrinis na
mas ............................................. 33000.00

THROOP ST. Tarp Lyman ir Archer 
Avė. 2 lubų mūrinis namas, lotas 50x 
125. Kaina........................................32600.00

Auburn Avė., arti 34 Place.
Vi ruimtt medinis namas, aukštas 

ponamis. Lotas 25x130 pėdų. 
Kaina ................................... $1.600

Laftin St., arti 46 gat.
2 lubų medinis namas. Krautu

vė ir 4 gyvenimai. Randa $43 į 
ųięnesj. Turi būti parduotas grei
tai. Kaina tiktai ..........  $3.200.

Laflin, terp 47 ir 48 gat.
4 ruimų medinis namas ant 2

lotų. Turi būti greitai parduotas. 
Kaina ...............  $1.300.

Pameti Avė., arti 37 gat.
‘ 7 ruimų mūrinis namas. Lotas

25x125 pėdas. Kaina tiktai $1.500.
2 lubų medinis namas 2 gyveni

mai po 7 ,ruimus. Lotas 25x125 
pėdas. Kaina .................. $1.900.

Throęp St„ terp 28 ir 29 gat.
2 lubų . puikus mūrinis namas, 

akmenų pamatu. Kaina .. $3.800.
33 Place. arti Halsted St.

5 ruimų mėdinis- namas. Lotas 
25x147 pėdas. Kaina tiktai $1.700 
Union Avė., terp 33 ir 34 gat.

2 lubų mūrinis namas ant stul
pų. Lotas 25x125, 2 gyvenimai. 
Kaina .................................4. $1.800.

Union Avė., arti 36 gat.
• 2 lubų puikus mūrinis namas, 16 
ruimų. Maudykla. Kaina $4.500.

Parnell Avė., arti 32. gat.
• 2 lubų mūrinis namas su visais 
naujausiais įtaisymais. .'. $3.300. 
Ant 37 Place, arti Kedzie Avė.

Medinis namas, lotas 25x125 
pėdės. Kainą tiktai .......... $750.

Ant MORGAN 8t. arti 63-člo*.
Puikus, 2 lubų mūrinis namas, ak- 

goeninis pryšakis, ir laiptai. 2 gy
venimai, 6 ir 7 ruimai. Maudynė ir vi
si naujausi {taisymai. Lotas 25x125 
pėdų. Tiktai 3 metai . kaip statytas.

■ Atneša randos 8600 { metus. Arti Og- 
den Parko, labai gražioj vietoj. Atsi- 

'ėjo pastatyti 86700, lotas 1200, sykiu 
atsiėjo 87900. Turi būti greitai par
duotas. Numažinta kaina tiktai 85700. 
Iš kalno reikia {nešti tiktai 32.500. o 
lyk} ant išmokestiea Vienatinė proga 
aesipirkti puikų namų pigia kaina.

Ant WALLACE St., arti 32 ga£
Mūrinis namas ant stulpų. Lotas 

15x125 pėdas. Kaina tiktai ....31.200.

Ant AUBURN Avė., arti 33-čio PI.
Mūrinis namas ant stulpų. Lotas 

25x140 pėdų. Kaina.!.... $2.000
Ant 33-čio PI., arti Auburn Avė.

Medinis namas. Lotas 25x146 pėdas. 
KainaUiktr.i.................. .... ....31.500

2

2

2

Flsk St., terp 33 Ir 34 ui. 
lubų, apačia medžio, viršus 

muro, Storas ir vienas Datas 2000.00

Grant Work* ant 
lubų, ant’ 2 lotų, 6 

.Storai, "“medini* namas, parsi
duoda su atoro fixtur*s... .$8500.00

14 ui. 
Datai, 2

' ' -Grant Worka 49 ava. 
lubų, 3 flatai ir ’ Storas, me
dinis namas ........ i.... .35200.00

t luboms, E gyvenimais, po 5 rui- 
Mus medinis namas ................ 32.000.

2 lubų mūrinis namas, 4 
arti 36 

Kaina 
. 33.500

Puikus 
gyvenimai; ant Union Avė., 
gat. Randa 3444 J metus, 
tiktai ..................................................

Murinls namas ant 87 gat
1240 J metus. Kaina..................

Randa
82.00U

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 8612 J 
metus. Tramvajai eina pro pačias du
ris. Arti 33 gat. 96.100

NUMAŽINTOS KAINOS, 
lubų mūrinis namas, 14 ruimų.

25x147. Randa 330. Kal-Lotas 
na ..................................     .*,............. 33.000.
Tas namas yra ant 38 ui. terp Au
burn Avė. fr Gage St

Halsted St., terp 56 Ir 57.
Medinis namas lubų ir pona

mis. Randa 815- Kaina............ 32.800.

Lowe Avė., arti 33-čio* ui.
Mūrinis namas, akmenų pamatai.

Randa 324. Kaina ..................... 33.200.

2 lubų medinis namas .»>.t 38 Ir 
Gage ui. Kampinis. 8 ruimai. Lo
tas 33xl47!£. Randa 816., Gera 
vieta vaizbai. Kaina ................ 32.000.

2 lubų mūrinis namas, ant Wallace, 
arti 33 ui. Kaina ..................... 82.700.,

Marshfleld Avė. arti 85 SL
2 lubų, 16 ruimų, medinis namas. 

Pulkus. Kaina ....:...........  83.500

37th arti Wallac* SL
Mūrinis namas. Krautuvė ir 4 rū

mai. Kaina ....................................... 82X00

Lotail
GERI BIZNIUI LOTAI.

Ant Halsted St., arti "Lietuvos" na
mo. 50x137 pėdas. Specijališko* rin
kliavos už gatvę užmokėto*. Tėmykit 
ilgumų lotų, 12 pėdų Ilgesni, negu pa
prastai. Kaina ............................. 82.500

Ant Halsted SL, arti "Lietuvos” na
mo, terp 33 ir 34 gat 24x125 pčdas. 
2 rinkliavos už gatvę užmokėtos. Kai
na .................................................... |800

Ant Western avė. bulvaro terp 43- 
člos ir 46 ui. puiku* lotai ant rezi
dencijų. Kaino* nuo 82<u.00 Ir aug- 
ščiau. Pirk šidos lotus dabar, nes 
kainos jų netrukus pasidvejoa.

Teipgi turime daugybę visokių ki
toniška namų ir lėtų ant pardavimo 
visose pusės miesto Chlcagun.

Lotas ant 69 place terp Hoyne Av. 
ir Leavltt St. arti tramvajų linijos, 
pirkšnių šalygatvis, vanduo, gazas, 
srutyne. Kaina tiktai ................ 8300.

Artimesnėms žinioms kreipkitės 
pas <

A.OIszewskl
3252 S. Halsted SL

BURNSIDE, III. Ant L«xington Avė.
2 mediniai namai ir staidas. Randa 

4288 j metus. Lotas 50x125. Namai 
‘tik 3 metai kaip statyti. Kaina tik
tai .......... .. ........................................12.5001

HARVEY, III. Ant Lexington Avė.
Puikus 2 lubų namas. Akmenų po- 

/ narais. 2 gyvenimai 6 it 5 ruimai. 2 
maudynės ir visi naujausi {taisymai. 
Lotas 25x172 pėdas. Randa 3360 j me- 

tus. Kaina tiktai.............. ....33.300

Ant MORGAN gat. arti 35-toa.
Mūrinis namas. 7 ruimai.* Lotas 

86x150 pėdų. Kaina .... .... 82-700

Pulkus medinis . namas, 2 gyveni
mai ; ant Lowe Avė., arti 38 gat. 

Randa' 8264 J metus. Kaina tik
tai .............................    81.700

2 lubų, pusė muro, pusė medžio na
mas, betupi. gyvenimai; ant Poplar 
Avė., arti 31 jat Randa 3360 j me
tus. Kaina................... .................. 32.500

2 ir 3 lubų mediniai 
Kme'ald Avė., 
nuo 
nuo

namai ant 
arti 32 gat. Randa 

8300 iki 8472 j metus, Kaina 
.................................. 83 000 iki 83.500

mai; ant Lowe Avė., arti 36 gat. 
Murini* namas. Krautuvė ir I rūmai. 
Kaina...................................... k........ 82-00C

Wallace SL, tarp 28 Ir 29 ui.
Į lubų, 8 flatų Berinki na- 

nas .85300.00

KAIP PADARYTI MONUS
Yra tai kant* apratanti kaip pa 

darvtl S3 imru* be jokių aparatų 
Ir didelio ijtoiiavinimo. Moti u* guli 
kiekviena* padaryti ir iedg^ai už
dirbti dideliu* pinigu*. Dauguma* 
Msimokiaiitių i* *oe knygo* utdifba 
po *10 ir |30 ant vakaro. Tam i* ta ir 
gali tiek uždirbti, jeigu tik to nori. 
O kodM nenorti!, jeigu galima? Nu- 
tlplrk litų kn vgų ir uždirbsi lengvai. 
Knygo* preke tiktai 80e. Pin'gu* 
*ių*k Money Orderiu arba markėm*.

J. 1LGAUDAS
3311 S. Iabt*4 8L, CKKAGO.ILL

Mare Laukienė
Atsakanti Akušerka

3252 S. Halited St. Chicų«,Ul.
T*l«phoM* Yard* ggSS

Duoda visokia rodų ltg«riaa*ia pagelba mot*. 
rt=u jųligote. Pasekmingai atlieka darbų pri* 
gltudy ko ir dašiurl atsakančiai po gimdjmo OS- 
■a* ir gyvenimą* oi*M«*kto name JSS* S. Sabtrt <

lai 7 akmenų
Golzfcelinis Laikrodėlis,

Sttebellu užrakama* ir 
nustatoma*, vyriško ar 
moteriško didumo. SO 
n*t* ••kautai* mltuotal* 
dvigubai* medžiokli
niai* lukštai*, puikiai

pritaikytas

ta laikiodė.į kJiriu ns- 
bak adiusu C. O. D. M.7S lt psrsluatimo lėšos 
su tiesa pilno Ištyrimo. Jsi astma toks, kaip pa
persNU uiaol^iį." 
pirksi jį pas kokį *ankrovi»talr|. Labai paikus

.. Exce!sior VVatch Co.
•00 Athenasum Bldf^ Chlsago.

BGERA
NAUJIENA i 

n Kenčianlieins

MUSUS
DRAUGAMS
LiatuviamlB

NH Skaitytojau, jeigu esi apimtas kokios ligos ar painiais nesveikumai*, M 
S B1 užaimokš* tau atsišaukti į Chloago Modica) Cllnle, 344 So. Stato 8L S 

prieš Pjimų gydyti* kur kitur, nes jie užtikrina tau nuoseklų ir laikantį iš- A 
gydymų kožnos ligos, kuri} prisiima gydyti. Ar esi nerviškas ir nualmi- mE 
Dęs, silpnas ir nuilsęs, pavargę* rytmečiais, trūksta noro, be gyvybe*, leng- M 
vai nuvergsianti* ir neramus? Ar atmintis tavo prasta, gėdysi draugijos, H

V trūksta energijos irtvirtumo, akys įdubusios ir nečyalos, pajuodavę paakiai, N 

» spaugai, plštmai ar kitokį išbėrimai ant odos, nemoraliiki ir 
gj Nusilpninanti Sapnai, Patrotytas Vyriszkumu, Sekliazka Silpnybe 
■r nesuaugusios fr šaltos dalys, nusistojima* šlapume paliktame per naktį, 9 
M pienėtas šlapumas, skausmai strtnose, turi nesveikumf pūslės ar inkstų? M 
M Išsipūtimų Gyslų Maišely]; Užseodinių Puletekį; Užakimų Varpakyle*; By- K
■ filitiškų Užnuodyjimu Kraujo, ar kokių kitokia gėdingų nervų, odos, kraujo Kl 

K ar užsendintų ligų? Ar skruostai įdubę, žymus rūpesčio išreiškimas ant 
Svaido, neramus naktyje, mainančio ūpo, silpna* vyriškumas, turi užkurdu- JĮ Nrajaū&riud.

*m dalis, priešlaikinį nykimų, skausmu* kauluose, puolimų plaukų, skau- 9 pildo &ktratjJ 
damų gerklę ir tt. ? U

_ Jeigu turi, tai Chioago Medical Clinic
užtikrins tau pilnų ir laikantį ant visados išgijimų, jeigu jie nuspręs, kad įN 

9 tavo liga yra išgydoma. Jausi pagerėjimų iš pirmo* dketeoe. Ir neužilgio |d
atrasi save karalium tarp vyrų ant kūno, proto ir širdiea Niekas taip ne- N 

N sunaikina Jaunus ir pusamžfaius vyrus kaip išbėgiotai saldos naktie* laike, 9 
M arba slaptinga* nubėgimas sėklos su šlapumu. Ta* padaro žmogų netin- U 
M kančių prie darbo, ženatvė* ir smagumo. Nedaro skirtumo, ar ta* paeina dl 
dr nuo Jaunystes blogų darbų, naturalilko silpnumo ar nuo pertankaus užga* 0
■ nėdinimo lytiškų geidimų. M

Męs tlICYai tave ižgydyaime.Kfl Mus gydom ir išgydom Mtlos nubėgt****, s^rvų susilpnėjimų, ušssnėjusį potetekį, »yfllį. BN 
nenatarellšlia* bėgimu*, pstžsgyatų, lakstau pa*Ms lig**, telsybų rakant, visa* Vyrų

JH Liga*. Vteos kliūty* laimingam žsnybintam gyvenime bu* prsšailntoa. Tukliausiu* jaunų V, 
D puramžlnių vyrų kasmet prieš laikų nušluoja į grabų jaunyste* Išdykumai, per tanku* M

M *u*lkuopininral Ir kraujo ilgo*. Jeigu turt nors vienų U viri panifąšSų ženklų, prairodavyk 
su murai* pakol da nėra per vėlu. 10

Reda tau nieko nekaituo|a, * gali uišMyti daug keRilItaių.

Valandos priėmimo ligaaiu: nua 10 ryte iki 4 pa pi**, Ir aw S Mtl 7 vakare. H 
Nadiiiomi* ir kitomis SvonSome dlonems: aus 1S ryt* Iki 1S vai. pietų tiktai. Įp

I CHICAGO MEDICAL CLINIC
a 344 SO. STATE STREET CHICAGO, ILL. fl

“RAISTĄ” (Tie Jitgll)* DUODU DOVANAI
Skaitytojams “Lietuvos" te “Vienybė* L.", kurie dar tos knygUSteoturl ir nėra skaitę.

Jei knygos ■ RAIKTAS” nėši dar skaitos, tai visai mažai težtaal AMSriko* g u d r y bes, 
suktybe* ir, teip vaduianiųjo*. gero ve ir negali Iš* išaugo* «ao visokių pinklių, nes 
neturi gana patyrimo. "RĄItrrAS,Ttol knyga patyrimų.

Perskaltų* "RAIST4” telppat žino*! vis* lutvarkyms dalartta* asnmonijo* Ir kodėl 
bedarbė* kila. o tuonil ir kaip galima turėti visuomet darbas ir įf ten tflkimlngsL

„RAISTAS" dėl llnašumo savo idėjų yra teip pageidaujam* Knyga* kad yr* išversta į 
visa* kalba*.

"RAISTAS”, kurt* «uAr b Ino Amertktte ir Europos parlaineatna. yra didelė, 366 pasle
piu knyga ir svarbi t uotai, kad aprašo gyvenimų lietuvių Amerikoje, -v

"RAISTO” kaina >1.00, perkant paštų knygų. Prežumerat*. leiktaUių “Lietuvo*" ar 
“Vien. Liet." metam* >2.00. Bet ka* naujai ušviaaki* "Lietuvų**ar "Vien. Liet." metanu, 
p risiu adam a* man >2.00, apturės metam* vienų šitų lalkrašilųSi "RAMTĄ' dykai.

Siuntimui prenumeratos adresas: A Neufoka*. Madteoa 8»»ea ISO, Now York. N. Y.
! Ktekvtena* lietuvy* inteligentas pripažins didelj vertj knyfS* “Rašsta*”. -

■

Tabako Naudotojai
Padekit mums apgarsinti musų tabaką tarp savo draugų, o mus 

duosim jums šitą fonografų DYKAI.
Nėra tei koks InstraniMtes žaistel kaip lankiai kiti iidirM|al yra papratę duoti kaipo 

prsmllą, ko', tikrai gera H kiekvieno atžvilgio kalbamoji mašina (grafofonas)
Kada panorėsi *al0sl turėti savo namuose kon* 
eertų dykai, ne koncertų kokie* sukierustes 
armonikos ar smuiko cypimų, bet konoertų di 
dėlių benų arbu orchnCru dama* rar»tau»lų

1 <1*inlų juokib*n* Ir uMmMuii i*
k, kt tik norėtum «<i*atl salima pntai»)tl 
pMK ’"r*k artymiaurtej niuiiki.iškų .h.tu

Kr. kh .. - *t»un
po JI 5 00.

Mų* prislųųjme jns* vteokio tatako po bltkį. A u*trliko, BosniNt*. |«r«ogllko. Turkiiko 
Ir Rusiško. Viso syki a už >6.00. Jų* tengvtel tų tabakų' galit* parduosi savo draugam*, ne* 
tai yra gtriansla* tabakas, kokį kur galima gaptt-

Aplaikf* mų« tabakų rekomenduok jį savo draugam ir jei ji* jtem* patiks, duok jtem* ku 
aų anreaų ir tokiu budu pad*sl mum* apgarsinti. Užtai mų* du**lm ta* vteal dykai mu* ' Klng1' 
fonografų. Yra tai vtenlnUM proga gauti dovanų.

•Įtaikyk juo* sau.
Pinigu* sagrųžtnsime kiskvteaam. kuri* bu* neužganėdintas.
Psssma. Tu dovanos dnoslme tik taip ilgai, kol n* e* nepersitlkrlnsims, jog mus kompa

nija yra gana apgailint*. T«M1 patartam* neatidšltoti. >1 norite gauti mų* fonografų dykai.
Adresas: KUROPEAN TOBACCO CO. 38 Leenard Si.. Degt 71, New York, N. Y.

D-re Marija Dowlatt-Sass
Moterų it Valkų Ligų Speciali*!*. 

•AS, 74R W. 8t. RMėTAB, •••! W. Narrtsen St.

Valakvo*; Nuo*:SQ iki 11:80ryt* 
Nuo 1:36 iki 1 va), vakar*.

Nedėld •□lai*: Nu*»:S01kl tJ vai. tik.

M

Dabar yra Geriausias Laikas 
Drapanos Pirkti.

Po Kalėdų męs numuieme visų žie- 
minių Drapanų kataaeapie 15 procen- 
tų padarymui vietos pavasarinėms 
Drapanoms.

Siutus, kurie bu«o pardavinėjami po 
>25.00, dabar pirksit* Už $22.00.

Siutus, kitur pardavineiamus po J"2, 
pas mus dabar pirksite už $18.00.

Overkočius, kitur pardavinėjamus p<> 
825.(»0, pas mus dabar pirksite už $21.25 

Teipogi žymiai sumažintos likosi kai- 
nos Šiltų apatinių marškinių, kėlimų - 

dt*pa-

■ nų. W.
Todėl pasinaudoki-

. '-V, te iš šitos progos ir
H pasiskubinkite kolai

n The Bridgeport 
^ClothingCe., 

3248 S. Halsted si.,
(kertė 33-čloag<L) 

Cblci|i, III.

-Oi

Notary Public
(Lietuviškas Notaras)

Išdirba visokias legaHškas popieras, 
kaip tai: Plenipotencija*, Kontraktus, 
Bill of Sale, Testamentu*, AffldaviU ir 
kitonišku*. Inkorporuoja draugystes. 

J. J. Hertmanovvicz
Ofisas

A. Olszevvski’o 
32S2 St. Btlrted, Ctr. 33rd St 

Chlcago, III.

Lietuvių Gydytoj** ir Chirurge*. 
3255 80. Halsted 5L, Chlcago, III.

Gydo -vitokiM Ilga* moterų, valkų D vyrų. 
Teipgi turi didete praktikų ir gydo pa^kmn'ipi 
vteokia* limpanti**, atiiaenSjuiia* fr paalapUa- 
ga* vyrų liną*. Daro operacija* pasekmingai.

A. J. Zimontas (listuvys)
3252 So. Halsted sU Okzewskio name.

TranizUi dantis b* skausmo, išgydo Skorbuta, 
Neuralgija suded * naujus vieton išpuoluslų, pri-

ikiOvak. Nedėliotus: nuo

Naujas Išradimas 
Suttiprialmul ir užlaikymui plaukų. 

SEMK Tukitanėliii plikų žmonių atgavo put 
kini plauku*, sulaiko si ink imu plaukų 
galvos labai trumpame laike. Vietoje 

•enų atauga nauji, gražu* plaukai. Visokia la» 
formacija dykai. Artesnėm* žiniom* reikia ra- 
Ij ti {de3ant kra»o* ženklelį.

PROP. J. M. BRUNDZA

t
 VISAI DYKAI 
Prl*ių*k mum porų markių, *avo 
tikrų vardų, pravarde ir adresų, o 
me* tam 1*tai nudųslme Na 3 kata
logą, didžiau*!* lletuvliko je kalboje, 
M dideli puilapeL Jame telpa teisin
gi apralymui apie suvirti 200 visokių 
kunlėkų nesveikumų, vyrų, moterų 

valkų. Ilalėkiua pradžių, prieža*- 
Ir pasekme* ligų ir pasako kokia* 

gyduole* naudoti, kiek jo* prekiuoja ir kur ja* 
Siūti. Telpa paveikslai D prekė* visokių nau- 

usių elretro-gydaniių aparatų. Hoberinių 
liktų. Magilkų aparatų, Brukuojamų ir Ra- 

iomų ą<ažinų> Stereoskopų ir jiem Paveikslų, 
Armonikų, Koncertinų^itritvų^r daugel kito-
JOHN’S SUPPLY HOUSE

28 PtLSBN STATtON CHICAGO, U-L.
i somų-ųtasmi^ Mereo«Kop<| ir Jiem l'avetks
I Armonikų, Koncertinų, iirftvųlr daugel ki 

kiu kuinam reikalingų daiktų. Matyk tuoju 
John I. itagdžiunas, Propr. Adresuok tei

Ai

VYRAMS TIKTAI
Kas gali būt matytu

GALERIJOJ MOKSLO 
344 S*. State St CHICAGO, ILL 

arti Harriaca |atv<* 
IREJIMAS DYKAI!
Žingeidumai Pathologijos 
Žingeidumai Osteologije* 

žingeidumai Grotnullavimo Organų

Tyriaik pradžių ir iirivystymų 
žmogiškos rasos nuo lopšio iki grabo, 
pamatyk keistumu* gamtos, žingeidu
mus ir milžiniškumu*.

Tyrinšk įtskaų Ilgo* ir paleista vyst ės, 
perstatyta* gyv didum figūrose, sveikuose 
ir ligotuose padėjimuose. Lavų*išrodinėtoje* 
stsakinėj* visokiu* klausimu*. Didžiausi* pro-1 
ga tavo gy/knime.

INŽKNOA DYKAI!

LIUOSA GALERIJA MOKSLO
544 S. State Si. Chieago, 111.

Vienatini Lietuviška Sankrova
ir agentnr* literatūra* ant “Nortb Side” Chicagoj. 
Čion galima gauti moksliškų, svietiškų D dvasi
škų knygų, vaSanUų. škaplierių, abroztlių, viso-

. kių telkraššių, Aaoerikos te Europos ir popierų 
groinatote*. Taipgi užlaikau visokio tavoro: juo
dyto, paišelių, plunksnų,drukuojamųmašinukių * 
brltvų. storeoskopų te daugelio kitų daiktų. No- 
nšmirtkit* atsilankyti, o busite ušžanė^intL

Potrss M. Kaltis
"'•^ssvsiAo. *

Tetefona* Yarda 3162

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

Dr. G. M. Glaser
Šiuoml pranešu gerbiamai publikai, jog esto 

seniausiu gydytoju ant Bridgeporto, praktikuo-

3149 S. Morgan 8t.
Kampas 32ros gatvia

Mano oflaa* aprūpint** n*u>n*tei* budai* gydy
mo. Vis** ligoniu* stengsiuosi užganėdinti, kaip 
ir lygiiol. Pasitikėdamas, jog garbiam* publika 
Ir toliau* mane rum*. estu namie ant kiekvieno 
pareikalavimo dienų ir naktį. Esiu specialistas 
ligose valkų, moterų Ir vyrų ir utateudintose ligo- 
**. Darau visokių op*rneijų. Liekuosi ra pagarba- 

TelefenM Yards 687.

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

F. P. Bradęhulis 
iTTMNIY t COUMSELOB lt U*

►

CHICAGO, I LL. 
ffiLKPRSRt ■*(■ 3S42

Lietuvy* advokatas, baigę* mokslų 
juriapredanctjoa Čla-Amarikoj; Veda 
visokia* pro va*, civiliškas ir krimina- 
liikaa, visuos*' teismuos* (suduos*).

Męs Apdraudžiame
.Nuo UghlM visokį turų, ar tai būt, damai, naminiai 

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

Nuo Mirties.

Męs apdraudžiame VISKį ir nuo VISOKIŲ NELAIMIŲ I
Kiekvienoj nelaimėj pinigai yra reikalingi, todėl nusipir-' 

kitę pas mus Apdraudimo Raštą (Insurance Policy), o atsi
tikime ar ugnies, ar ligos, ar mirties, ar kitokios nelaimėe, 
nereikalausite rūpintis £pie pinigus. Apdraudimo Kompa
nija išmokės jums tiek pinign, ant kiek jus busite apsidraudė.

Apsidraudimo kainos yra labai mažos. Su apdraudimo 
reikalais kreipkitės pas

A. OLSZEVVSKI
3252 S. Halsted St. Chicagę.

Serganti Vyrai!
Jauni ir pusamžiai, kurie 

kenčiate nuo ligų, nenusimin-HįĮ|Bf 
kitę. Susiraminkite! Geibški-fg^ Jygjy 
te save! šaukitėsi prie mus!

Eikite ten, kur busite gy-^9
domi sanžiningai ir greitai J
sveiksite! Sučėdysi laiką irf•"< <
pinigus eidamas į VVesternB
Medical Dispensary. Patari-Į 
mas dykai

Sutinimai ir kitokį nMvaikumrt'yra išgydomi trumpu laiku »u keliom* d:eno3^^N 
sųorigiualiėku budu gydymo. Atsakan'Ut pritaikytai musų gydymas yra tikriausiai i^^H 
d ieniausiai būda* ant svieto, pasiekimui nuodugnaus išgydymo. N'ejaiėink laiko ir oel^HH 
pavojui Savo tvelkato*. klausdamas patarimo pa* aptiekorlų ar draugų. Jelkėsi a'.sak^^H 
gydomas, tai gali būti tikras, kad ture.i tų ligų |>er visų savo amžių ir ji visuomet atgabe^^H 
rnUtai nelaimę ir tustkr.mt.mų. Męs išgydome tūkstančius tokiiį ligų, dėlto kad turime^^H 
y paUžk* gydymų. ,

UŽSIKIMfaMAS ARBA UŽAKIMAS VARPOS. _• . ^M'.
nuo užakimo varpos ir klek daktarų tomistų prigavo ir suv.-dfciojo, mu->ų gydy-n t* t 
r»i llgydyk. Su rainų gydymu nereikia jokio piaustyrao. Mu»ų gydymą* yra geriaasii^HH 
pasaulėj. be jokio skausmo ji* prašalina nesveikumų ant visados, j _ ■’

UŽNUODIJIMAS KRAUJO. Jei vartojai nuodingus-vaistas ir turi skausmast 
da* burnoje, gerklėj* ar pratruklmus ant kokios nors dalie* kūno, tai sergi nuo uųunod^^H 
kraujo, kurį gali išgydyti Weat*rn Msdieal Dispsnsary. Męs jiejkom - šankiausiai 
domų ligų prašiausiame padėjime. Mę» išvalysime tavo kraujų grynai rf prašalinsima 
kūno įvairius nevalumu* bei nuodus trumpesniu laiku negu kas kita* kokioj daly j pasaui-'^H

GUMBUOTOS IR SUSISUKĘ GYSLOS. Tokį padėjimų gyslų męs išgydoma 
gaišimo laiko, be jokio skausmo ir ant tuojau*. Musų gydimas prašalina visokius ligot:’.^^| 
dėjimu*, pagamina pilnų bėgimų kraujo, sugrųžlna greitai normaliėkų sveikatų ir tvirti^H 
Skausmai pranyksta visai.

MĘS iftGYDOME KUOMET KITIEMS NENUSISEKA.
Mg* teipgi išgydome trumpu laiku vism iiga*. kurios 1 apsireiškia tarp jaunų. sent^J 

pusamžių vyrų PASIKLAUSIMAS IR IČTYlIlMAS DYKAI! Viskų užte kome siaM 
bėję. Jai busi gydoma* musų, niekas to nešiuos. Mg* turime tam tikrų gydymų kiekvieJH 
ligai. B

$10.00 vertes Ištyrimas su X-spinduliais dykai.
Vyrai, mananti apsivesti, privalo atsišaukti pa* mus dėl Ištyrimo, 1d tu* Ainoti^ar .J 

tink* apstvedimui ar ne. Kitusyk gali būti kūne kokia liga, kuri kliudytų .aimingam 
ulmui apsivedusiems. *■ ,

Jeigu tarauta turi kokį nesveikumų kulte, paeinantį nso perženg-lž^i gamto* tiesų t«4 
ne migi n k jo užslėpti Senatve, ne* Senatvė tiktai gelbsti ligai įleisti šaknis giliau į kūnų, o t*dg 
tavo sveikata galutinai sūnyk*.

Atoiiauk ištyrimui į We*teru Medical Dispenaary oflsų ir užsitikrink sau, kad e*i t:k4
BpsiVGStl, *

IŠTYRIMAS IR PASITEIRAVIMAS DYKAI! J
Nereikalaujame pinigų pradžiai gydymo. ■ Jei negali ateiti pats, rašyk. 

VVestern Medical Dispensary 
91-93 E. VVashington Street t Chlcago, III.

VALANDOS MtlEMIMOt.mra 10 ryto iki 4 po piotų Ir mio 6 iki 7 vakaro.
Nodėldioniaia ir dvontadloniai* nuo 10 ryto iki 1 po pintų.

ISGYDAUIN 5 DIENAS
ligydsa kiekvfen| tergsntį Vartoocelg, Striktat*, ui*lkrfto»ln* kraujo uinnodyjiipu, 

nutilpnSjinu nervų, Hvdroclj arba vyrų lytiika* Ilga*. Šitokiu* pasiulymu* duodame vi- 
■teta* tiem*, kurte buvo gydomi t Kokių kitų daktarų b* jokio* pasekmė* Ir lidart pinigu* d y 
kai; todėl noriu jum* parodyti, kad mano būda* yra vieninteli* ir s* juo išgydysiu ant visudsj 

Nemokėkite už neiėgydymą, tiktai už Išgydymą)

PLAUČIAI.
. Sergantieji* dusuiln, bronchitu 

ir plautių Ilgomis išgydomi ga
lutinai naujausia mano metodą.

Slaptingos Vyry Ligos.
Ai ilgydau greitai ir ant visada 

kiekvienų slaptingų vyrų ligų; už
laikau vilkų didžiausio j paslapty j.

Visokios patarmių 
dovana II

Išgydau galutinai

rjjJrvyrjJĮSL

Moteriškas Liga*.
Patinimu* gimdei, akandėjimi 

pečių, bsitligę ir kitas, išgydau p 
sėkmingiausiai pagatmanomet 
dos sutaisyto* vaisto*.

Kraujo Užnuodyjimu: 
ir odos ligas, pavetzdan: išira 
mus, skauduliu*. planini n,$" 
kimus tr visokias kitas liga* 

išgydau ant visados^
Kalbu lietuviški

Dr. L. E. Zl NS, 41 So. Clark St., Chlcago,
Tarpo Lake Ir Randolph Street

PRIĖMIAU BALANDOS: nuo 8 ryto Iki 8 vakare. Nedėliotais: nuo 9 ryto iki 4 po |

Kodiel kianti paslaptaij
Lrašjrr.— esi seata, jaunu arba pusaf

ženiu. Mas galem ižgydldi I
Mušti spe<jaliŠkumu yra gyilimasl 

vatiŠku, nerthku ir chronišku liguE 
tyrinėjimas suvirš ao miatu. "

Ta šaka tįloksla medicinos ira tni 
amžių tyriu* 

Lygas, kai 
dom galutini

dienu klajdos, mas sugrųžiuotue gi. 
sveikata. I

Tirams po40miataamižio, katri jtu 
vyriškumą suniėkinima, mas priver 
smagumą su musu gydimu.

. Kraujo užnuodyjima, Varicocele, ir k 
(kidney) ir pūsles ligas, Rbeumatia 
Neuraigi*, pylva ir kepenų ligas, Hetn 
rhoidas (pilės), Ulcers, pasididinimi ] 
lės (enlarged glands), tr vyaas akuroėj 
gas, greitai ižgldom, į

iTiira,
Mas sntaisom vysua vaistus dėl musu ligoniu ir siuntom Jono iog vysa po^l 
Rašyk pas mus šendiena apsakydamas kas jums skaudžia ir reidalauk

ima musu naujausios ImigM, katra siuntiem dykai kožnam katras pad^EJ

*

Ja apMjemam 
ir u žema ap 
I, kaitri kienc

(

eunn, katri kenčia non vystu vyrišku ligų.
ijpe gali joną gyditi ęonmurie. ^lašyk ps*: 

DR JOSEPH LISTJJR CO ,
L. 75 22 Fifth A»*., Chlcago, UI.

(Al
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