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Prie Pagirių gelžkelių nuteisi
mo. Senatui atmetus nuteistųjų 
prašymą palengvinti jiems jų liki
mą, kai-kurie iš nuteistųjų buvo 
padavę prašymą carui dovanoti 
jiems jų kaltę. Caras to meldimo 
neišklausė.

ištraukti kuo didžiausią naudą, 
ypač žemės plotus abipusei kana
lo, Panamos respublikoj po pu- 
skiitinių prezidento rinkimų užgi
mė dideli vaidai terp politiškųjų 
partijų, kūne gali nueiti iki re
voliucijos, prie ko teip linksta 
visos mažosios vidurinės Ameri
kos respublikos. Apžiūrėti Pana
mos 
čias 
jas
Valstijų šjmet išrinktas' preziden
tas Taft, kurio brolį apkaltino teip 
negražiai senatorius Rainey. Ar 
prezidento Tafto atsilankymas pra- 
šalįs visus Panamos respublikoj 
vaidus, nežinia.

.1 . MASKOLIJA.
Caro policijos viršininkai jau 

nesykį susikompromitavo, o dabar 
kompromituojasi dar labiau. Teis
man pateko Maskvos policijos per
dėtais jenerolas Reinbott už. spati- 

■ dtmą kyšių nuo užlaikytojų pa- 
> slaptų lošimo ir paleistuvystes na

mų. Dabar Peterburge likosi su- 
. areštuotas dar augštesnis policijos 
įurįdninkas '— direktorius policijos 

» departamento prie vidaus ministe
rijas, Ijopuchin.’ Mat išėjo aikš- 
tėnl kad šitas urėdninkas buvo įr 
vyliausių policijos perdėtiniu, o

Idrauge tarnavo ir revoKucijonie- 
riams, jięms išdavė daug .paslap
čių 
dai 

ftu,
- ■. ryžiuj maskoliškųjų revoliucijonie- 

rių, 
dviem dievam — ir carui ir revo-

. 1 liucijonieriams, nežinia tik, ar jis 
tą ‘darė iš persitikrinimo,

' įmigus. !
Lopuchin ne jaunas caro 

tarnas, jis tarnavo jau prie užmuš- 
p.o vidaus ministerio Plehves. Bu- 

voj jis Latvijos gubernatorių ir 
i Rygoj pagarsėjo kaipo reakcijo 

nierius, it odei jį Plehve pąskyrė 
vykiausiu policijos perdėtiniu slo- 
ginimui visokių laisvės apsireiški-

‘ mi£ ■ Kada bus jo bylą, dar -nezi-j 
' I niaj, bet tye abejonės jęjejišeis aikš-i 

tėiį nemažai negražių maskoliško- 
sfas policijos darbų.

J . Pasitraukė nuo vietos maskoliš
kasis • iždo ministeris Kokovcev. 
Jį karas tuojauš paskyrė amba
sadorių Paryžiun. Nežinia, ar tas 
reiškia jo pakėlimą, ar nužemini- 

Jmaskoliškojo ambasa- 
panžiuj ne mažes/iė už 

ministerio, bet Paryžiuj yra 
^^Kuigiau lišlaidų. Jeigu ambasa-

■?rjus nori Paryžiuj turėti įtekmę, 
Hegįali pinigų gailėties.> Prieš ca- 
Mį ir sostą vienok KokovCevo nuo- 
Helnai ne maži;
Hrancuzijoj caro randui naują 

^^Hkslcolą. Jeigu jį dabar caras vėl 
Muįičia Paryžiun savo ambasądo- 
Ai, tai, matyt mano, kad reikės ir 

Prancūzijoj paskolų jieško- 
caras tikisi, kad Kokov- 

kaipo ambasadorius,“ mokės 
nuo prancūzų pinigų išmelsti

^^^^Kkymui braškančio 
sutrūnijusio caro 

^^^^■atyt caro randas 
■s ant tvirtų kojų, 

^^^^Klėdamas išnaudoti
• tautų nesutikimų, bijosi 

■įtikimų, stengiasi, kiek gali 
prašalinti. Žinoma, daro tą 
meilės santaikos, bet todėl, 

tų nesutikimų negali savo
Bai pakreipti. Kol tikėjosi, kad 

^^^^^Briskyrimo prie Austrijos Bos- 
ir Hercegovinos Turkija stos 

^^^^■rijos priešų pusėj, caro agen-
■rieš Austriją kėlė Serbijos ir 

^^^^■^enegro serbus; bet kada Au-
■ susitaikė su Turkija, jau ne- 

^^^^■a ant Balkanų pųssalio nau-
■legalėjo Maskolijai atgabenti, 

^Ktoti karau su Ąnį|triįa« Ser- 
■r ir Montenegro per silpnos, 

dabar Maskolija savo įtek- 
^^^^^■tmaudoja prašalinimui nesu-

I'
■iangi dėl pasigarsinimo ne- 

^^^^^^Binga Bulgarijos buvo už- 
■icleli nesutikimai terp Bul- 
■ ir Turkijos, kurie vos iki 

priėjo/ Maskolija pasi- 
^^^^^■utaikyti nesutinkančias pu- 

Už pasigarsinimą sa- 
■e Bulgarijos, kuri mo-

Turkijai metinį - mo- 
paskutinė pareikalavo $24-

Bulgarija pasiūlė tik
■pooo. Maskolija pasisiūlė 

reikalaujamą atlyginimą
^^^BHgti jai Berlyno traktatu pri- 
M^^^Btu nuo Turkijos atlyginimu. 
■fl^^BTurkija turi Maskolijai per 

■metų mokėti kas metai po 
■000. Maskolija* išsižada tų

^^^^■ių mokesčių tol, kol jie ne- 
■^^^Kigs to atlyginimo kokį Bul- 
■^^■a už pasigarsinimą neprigul- 

turi Turkijai mokėti. Bul- 
Maskolijos užmanymą pri- 

tik nežinia, ar jį priims ir
^^^^Bija, nes jai dabar reformų

■mui reikalingi pinigai. Jeigu
^^^^Bžmanymą priims ir Turkija, pigiais kaštais išgauti koncesiją dir-j i

■Pra^a^nB ir paskutiniai debe- bimui Panamos kanalo ir iš to sau žibėjo puikiai elektriką apšviestas.

ii; jis išdavė.ir Azevą, kuris, bu
mas politiškosios policijos agen- 

prisišliejo prie gyvenančių Pa-

Taigi mat Lopuchin tarnavo

darė iš persitikrinimo, ar už

tamsių žmonių

sys nuo Balkanų p.ussalio padan
gės.

Laikraščiuose buvo jau rašyta 
apie pasimirimą garsaus stačiati- 
kiško pranašo,
šventu laikomo, popo Jono iš 
Kronstadto. Nors paskutiniuose 
laikuose išėjo aikštėn daug to 
šventojo ir jo pasekėjų negražių 
darbų, už ką jie net. teisman pa
teko, Bet ir tas tamsuolių miniose 
nesumažino minėto ' popo įtekmės. 
Todėl tai jo likusiai našlei tapo 
paskirta pensija po 2000 dol. kas 
metai. . 'j

‘ ABISINIJA.
Afriką jau veik visą pasidalino 

terp savęs Europos tautos. Už 
jos žemės plotus .keli metai atgal 
be mažo neužgimė karas terp An
glijos ir Prancūzijos, kada pran
cūziškas oficieras Marchand buvo 
užėmęs Fašodtf, kurios anglijonai 
norėjo. Dabar Afrikoj liko dar 
neprigulminga Abisinija, ir neva 
neprigulmingas Morokko sultana- 
tas, į kurį vienok jau įsiveržė 
prancūzai. Tikrai, neprigulminga 
liko Afrikoj tik viena Abisinija. 
Seniąu joje nesiliaudavo kruvini 
kari terp atskirų provincijų val
donų, bet dabartiniam ciecoriui 
Meneiikui pasisekė tuos vąklonus 
suvaldyti ir dagi išplatinti ypač 
pietų ir vakarų link Abisinijos ru- 
bežius. Bet jam pasimirus, pro
vincijų valdonai gali vėl maištus 
sukelti. > Šiądien vienybę viešpaty
stės palaiko vien Meneliko vardas, 
kuris, ištikto, kiek galima, sten
gėsi savo pavaldiniams ir gerą da
ryti, kartais net su aštria prievar
ta nes dar tamsus, pusiau lauki
niai abisiniečiai ne viską gali su
prasti, kas jiems yra reikalingu.

Pereitą sativaitę Europon atėjo 
žinia, jog pasimirė Abisinijos val- 
dons Menelik. Žinia ta, rods, pa
sirodė neteisinga, bet visgi atėjo 
žinia kad jis sunkiai serga, kad 
galima laukti jo mirties, o paskui 
ir -sukilimo atskirų provincijų.

; juk jis išmeldė*. 4V........... ri 41 r T. . Kadangi Abisinijoj yra diktai sve-

nuolatos 
sosto.
nesijaučia
todėl jis, 

kituose

tinstančių, ypač prancūzų, kurių 
inžinieriai dirbdina gelžkelius, ren-, 
gia telegrafus, tai Prancūzija su
tarė 511 turinčioms rubežiuojančias 
su Abisinija &vo kolionijas, 
Italija ir Anglija, ką daryti, 
jeigu pasimirus Meneiikui, Abisi
nijoj užgimtų maištai. Ištikro 
maištai butų pavojingi pačia: Abi
sinijai, nes Europos tautos laukia 
tik progęs pavergti ir šitą dar iš
likusią neprigulmingą Afrikos vieš
patystę. Ji gi gana turtinga, jos 
dar neištirtose kalnuose yra ir 
auksas, kurio teip 
zuotos tautos.

Abisinija yra tai 
kalnuotas kraštas,
Egipto, prie Raudonųjų jūrių; gy
ventojų turi apie 6 milijonus; gy
ventojai krikščionys. Jie turi is 
savo vpati^ką raštą. Abisinija il
gai buvo mažai pažystamu kraštu; 
ji labiau pagarsėjo, kada sumušė 
ir tai biapriai į jai prigulinčius že
mės plotiis įsiveržusius italijonus. 
Tik paėmus valdžią į savo ran
kas ciecoriui Meneiikui europiečiai 
ypač prancūzai ir šveicarai pradė
jo ten platinti civilizaciją ir išnau
doti gyventojus.

geidžia civili-

gana didelis, 
j pietus nuo

PIETINE AMERIKA.
Paėmęs valdžią Venežuelėj į sa

vo rankas;- prasišalinus Europon 
prezidentui Castru, Gomez, sten
giasi prašalinti visus valdant pre
zidentui Castro užgimusius su ki
toms viešpatystėms nesutikimus. 
Ypač dideli buvo nesutikimai su 
Holandija ir Prartcūzija; ne maži 
buvo ir su Jungtinėms Šiaurinės 
Amerikos valstijoms, su kurioms 
teipgi buvo pertraukti dipliomatiš- 
kiejie ryšiai Gomez išsiuntė Eu
ropon specijališką pasiuntinį 
tarties su Holandija ir Pran
cūzija ir kaip tasai pasiuntinys 
užtikrina, tarybos eina užganėdi
nančiai, yra viltis, kad greitu lai
ku buš prašalinti visi Castro pa
gimdyti nesutikimai. Prasišalinęs 
Castro y ta dabar Vokietijoj, bet, 
kaip matyt, jis nesirengia grįžti 
Venezuelėn, nes .Vokietijoj pirko 
sau gražią villę.

Amerikonų sutvertoj tyčia, kad

kanalą ir taikyti nesutinkan-
Panamos respublikos par- 

Panamon iškeliavo Jungtinių

Lietuvių moksląeivių Varšavoje 
yra du universitetuose, vienas po
litechnikoje, konservatorijoje 4 
jaunikaičiai ir 1 mergina, veteri- 
norių institute trįs. Yra dar keli 
vadi namie jie save lietuviais, bet 
lietuviškai nei kiek nemokantiejie 
ir labai palinkę prie endekų len
kų. Tų skaičiaus čia nepaduodu.

JAPONIJA.
Japonija visokiais budais sten

giasi platinti savo įtekmę. Chi- 
nuose. Chiniečiai rods ne labai 
myli japoniečius, jiems ne labai 
užsitiki, bet politiškiejie reikalai 

‘jungia Chinus labiau su pusbro
liais japoniečiais negu su visai sve
timais, vasada vien juos išnaudoju-; 
«iais europiečiais, arba ameriko
nais. Nors terp Japonijos ir Chi- 
nų būva gana dideli nesutikimai; 
bet Chinai žino* jog jeigu ant jų 
užpultų kokia Europos tauta, ja- 
poniečiai ir nenorėdami, turi jiems 
padėti. Nesutikimai su Chinais 
pasitaiko vienok gana tankiai.

Štai ir dabar Japonija pareika
lavo nuo Chinų leidimo padirb
dinti gelžkelį terp IIsjemintonz7r 
Fakumcn ir kad paskui visi pail
ginimai tos linijos butų leisti dirb- 
dinti tik patekusiam japooiečiams 
po karui nuo inaskolių Mandžuri- 
jos gelžkeliui. Jeigu Chinai duotų 
tokią koncesiją, tai visi gelžkeliai 
nuo Fakumen butų japoniečių 
rankose ir tuom pačiu jie Chimio- 
se turėtų didžiausią įtekmę. Chi
nai vienok atsisakė tokią koncesi
ją išduoti.

PIETINE AFRIKA.
Pietinėj Afrikoj, mieste • Cape 

Town susivažiavo delegatai visų 
pietinės Afrikos angliškų kolioni- 
jų apkalbėti kokiu budu galima 
būt, sujungti visas tas kolionijas 
vienon krūvon. Tarybos traukiasi 
jau antra sanvaitė, bet iki šiol ne
nužengė arčiau prie išrišimo, kadan
gi kiekviena kolionija nori, kad 
ji turėtų pas savę visas cėntrališ- 
kas valdžias. Negalint parinkti 
vieną centrą visoms valdžioms, už
manyta jas sekančiai paskirstyti: 
kad mieste Cape Town butų par
lamentas, Preorijoj — administra
cijos centras, o Blumfonteine — 
centras teisos. < Nors ir ant • to 
susirinkę dar nesutiko, bet 
viltis, kad tas užmanymas ant 
lo bus priimtas.

IŠ LIGOTOS.
IS VLNIAUS.

žinia, jog Vilniaus 
pavietuose žmonės

ytai 
ga-

ir Aš- 
pajuto 

Kai *ku-

Yra 
mėnos 
mažą žemės drebėjimą, 
riuose namuose net langai išbyrėjo.
Tas. drebėjimas tvėrė vos keletą 
minučių.

“Šiaur-vakarinio krašto” sodžiaus 
atstovų (rusų) suvažiavimo ant
rame posėdyje buvo svarstoma, 
kokiu budu platinti apšvietimą tarp 
sodiečių. Tam tikslui nutarta ge
riausiai įkurti kokį valdišką laik
raštį rusų kalba “Šiaur-vakarinia- 
me krašte”, valdžia užvis geriau 
mokėsianti laikyti laikraštį toje va
goje, kuri daugiausiai naudas so
džiui atnešianti. Be to buvo dar- 
rupintasi kuodidžiausią atidžią at
kreipti į tai, kad j valsčiaus val
dybą pakliūtų viefi rusai. Susirin
kimas pasiketino visomis jiegomis 
naujo įvedimo rėikalauti.

Posėdžiui besibaigiant, susirinki
mas gavo telegramą nuo mi- 
nisterių pirmininko Štolypin, pa
skui dar antrą nuo jo paties caro 
vardu prisiųstą, j. Tą paskutinę te
legramą perskaičius iš yisų suva
žiavime dalyvavusiųjų kmtinių iš
siveržė “ura”, paskui rusiškas tau
tiškas hymnas, paskui vėl “ura”! 
Per visą tą laiką caro portretas

• - ••n_ * •_ *. _ _

Ant.

Augštosios Vilniaus 
atidarymo komisija pradl 
rinkties ir tarėkauties s|

mokyklos 
sianti vėl 
usio mė-

nesį. - .

Vilniuje J. Paulaučius; (iš šiau-
lių apskr.) ketina įsteigti sodi

ninkystės mokyklą. Valdžia tai
mokyklai žadanti duoti 2000 rub. 
pašelpos kas metai. Miesto val
dyba skiria tai mokyklai 1000 rub. 
kaipo vieno sykio pašelpą, įr žada 
duoti darbą visuose miesto soduo
se, parkuose, 
mokiniai turės

bulvaruose, kame 
plačiai užsiėmimą.

Į Pasirodžius.
“Rieč” lietuvių paaiškinimui Lie
tuvos lenkų politikos bažnyčios 
dalykuose, staigu atsjliepė vienu 
balsu gangreit visi lenkų laikraš
čiai. Tiek pažangieji, tiek naci- 
jonališkoji jų spauda kaltino lie
tuvius ir teisino lenkus. Nieko 
nuostabaus nebūtų, jeigu savųjų 
teisinimas ir svetimųjų kaltinimas 

(butų pamatuojamas gyvenimo ap- 
Įsireiškimais, kuriuos lietuviai iš
kėlė aikštėn savo sjmįoje. Len
kų dienraščiai išsisukd nuo pada
rytųjų jiems prikišimų. Užuot iš- 

Į rodinėję, ar buvo tokie ir tokie 
atsitikimai, dėl kurių lietuviai kal
tina Vilniaus dvasiškiją ir lenkų 
nacijonališkąją visuomenę; užuot 
perkratinėję, ar teisingai lietuvių 
apšviesti tie atsitikimai spaudoje; 

Į pagaliaus, užuot tokiu budu išty
rus lietuvių prakišimą, kaltinti ar 
teisinti vienus ar kitus, — lenkų 
laikraščiai iškarto, be jokių tardy
mų, pasmerkė lietuvių siekimus, 
nudažę juos visai svetima spalva, 
būtent lenkų mylimąją nacijonalis- 
kąją spalva. Lietuviai, girdi, nori 
prigimtosios kalbos bažnyčioje ; na, 
tai jie imperijalistai, šovinistai. 
Lietuviai nori gaivinti užmirusią 
sodiečių tautybės sąmonę; na, tai 
jie agresistai, lenkų kultūros 
skriaudėjai, • (oje!) autonoinistai 
(teklausai, kas tę žodžio šiandien 
nemėgsta!).

Suprantama tokia lenkų taktika. 
Jie žino, jogei pradėjus iš apačios 
tyrinėti lįetuvių skundus,reiktų len
kų apgynėjams nutilti, jogei dėl 
tos priežasties reiktų, rasit, pasi- 

I traukti nuo užimtųjų pozicijų. 
I Bet poziciją apleisti sunku, taigi 
ginama jos kitaip, būtent tuščiais 
išvedžiojimais, kaip štai: lietuviai 
nori Vilniaus tik lietuviams. 
Varsa vos “Slowo užpuola ' ąnt 
lietuvių, kad jie “reikalaują Vil
niaus”. Žinoma, jogei ta't negerai 
esą, nes Vilnius esąs “lenkų mie- 

Į stiečių centras ’. Ne kartą, 
lenkai patardavę lietuviams “pa
sitenkinti Kaunu ’. Dabar gi lie
tuviai tyką užimti lenkų miestie
čių centrą Lietuvoję. Patariama 
pasilikti lietuviams Kaune ir ne
liesti Vilniaus. Iš Kąunę, kiek ži
nome, lietuviai vėl varoma, net 
draudžiama per dvbininkų (šv. 
Juozapo draugijos) susirinkimus 
kalbėti lietuviškai. Kas išeitų, jei
gu lietuviai paklausytų tokių “bro
liškųjų” patarimų? Tur-but, visi, 
bevarinėjami iš vienos vietos ki
ton, galų-gale turėtumėm išsikrau
styti iš Lietuvos. Tuctnet tik nu
rimtų musų ponai lenkai.

Męs gi nenorime nri užiminėti, 
nei skirstyti miestų tartoms. Vfl; 
niUS tiek yra lietuvių f^ vybės cent
ras, tįek gali būti baltarusių cent
ras. Dėl Vilniaus su balta; 
rūsiais nesiriesime, įmokėsime su
tilpti krūvoje dėl to, kad nei. vieni 
nei antri neturime agresivinių sie
kimų. Kas kita lenkai: jie buvo 
ir tebėra agresistai. Išvarė lie
tuvių kalbą ir bažnyčios daugumo-

; l' jį---.

rusų laikraštyje

je Lietuvos parapijų, o kada lie
tuviai reikalauja, kad ji butų su
grąžinta, skelbia juos šovinistais, 
imperijalistais.

Ne, ponai lenkai! Nepasiseks 
jums apdumti akįs nei rusų visuo
menei, nei kitoms tautoms, su ku
riomis jus turite skaičius.

Naktį gruodžio 29 d. policija 
apsupo namus N 21 prie Karolinos 
gatvės, kur slėpėsi plačiai žinomas 
plėšikas. Policijai pareikalavus, 
kad įsileistų, plėšikas, duris pra
vėręs, ėmė šaudyti iš mauzerio, 
sužeidė 2-sios nuovados anstolį* 
Berbaną Ir 4 miestasargius. Pasi- 
šaudžius apie ketvirtį valandos, 
plėšikas išnyko. Tik išaušus'po
licija atrado jo lavoųą trečiame 
kieme. Pilvan sužeistas antstolis 
vargiai beišgys, nors kulką 
išėmė. Gaila butų, nes buvo ge
ras žmogus. Pilvan pašautas, nors 
lengviau, ir miestasargis Dzidaras 
Rimeika, lietuvis, rodos,‘nuo Pa
pilės. Kiti trįs sužeisti lengvai. 
Suimta alininkas, pas kurį jjįęšiko 
gyventa, ir kiti.

Petras Baltuška.

pat apie algos jam padidinimą, 
bet tasai klausimas atidėtas toles
niam laikui. Mat, p. Kuprevičius 
nori apsigyventi prie Biržių val
stiečių ligonbučio. Kaip jis dar 
darys — nežinia. Valstietis.

I> KAUNO.
Kauno Katedros bažnyčioje rin

ko aukas nukertėjusiems nuo že
mės drebėjimo Italijoje.
kalėdų dieną surinkta 98 rub. 78 
kap

Pirmą

Kasžin-kokie kareiviai *Šančuo- 
se užmušė merginą M. per kalė
das. Mat, kam tarnavo, nuo to 
ir galą gavo. 114.

Vilniaus teismo rūmų posėdyje, 
luomų atstovams dalyvaujant, tarp 
kitų bylų negrinėjo Kauno Barto 
šenko (Kauno pavieto viršininko

kaltinamas nclegališkos literatūros 
laikyme ir agitacijos vedime tarp 
kareivių. Bylą teismas nagrinėjo 
prie uždarytų durų. Teismo rūmai 
pripajund Bartoėenko kaltu, bet 
jo atviras prisipažinimas prie kal
tės ir didelis jo išreikštas gaile
stis privertė teismo rumus pripa
žinti reikalingu sumažinti bausmę. 
Bartošenko liko nuteistas aštuo- 
niems mėnesiams tvirtovėm

Nubaustojo tėvas paduoda 
meldimą dovanoti jo sunui 
mę.

Miestietis Kaupas buvo
tinamas priklausime revoliucijinei 
draugijai. Teismo rūmai nuteisė 
jį vieniems metams tvirtovėn, 
skaitant 
rius jis 
Įėjęs.

1. - ;}.2ŽL
IŠ PINAVOS, 
Panevėžio pav.

Gruodžio 21 d. buvę čia viršaičio 
rinkimai. Dar už <rijų mėnesių 
prieš rinkimus Plukių T. ir J. K., 
o taip-pat Katkų K. pradėjo varyti 
priešrinktinę agitaciją. Kiekvie
nas jų, norėdamas tapti viršaičiu, 
girdė rinktinius, kad tik per rin
kimus balsuotų už juos. Prieš pat 
rinkimus T. didžiuodamasi sakė: 
“padėsiu 100, arba 200 rublių, 
bet busiu staršina”. Bet apsiriko.

Atėjo rinkimų diena. Susirinko 
rinktiniai. ' Prasidėjo magaryčios. 
Visi augščiaus minėtiejie kandida
tai į viršaičius, pragėrę po gerą 
juodbėrį, taip-pat atėjo raštinėm 
Prasidėjo rinkimai. Rinkimas raš
tinėje pasidarė nežmoniškas: vieni 
rėkia už senąjį viršaitį, kiti stato 
naujus kandidatus. Kilus tokiam 
riksmui, valsčiaus raštininkas, rin
ktinis Kupstas (buvęs 2-sios v. 
durnos narys) ir kiti pertikrino 
sueigą, kad geriau bus slaptu bal
savimu viršaitis rinkti. Visi rinkti
niai sutiko. Bet kad nebuvo tam 
tikros skrynutės, taip liko pada
ryta : pastatyta ant stalo dvi to- 
rieli su ženklais, skiriančiais vie
ną nuo antrosios, ant tų torielių 
padaryta uždangtis panašus į bu
delę, iš po kurios nesimatė torie
lių. Vieton kamuolėlių balsavi
mui paimta skaitliavhno įrankio 
(ščoti) rituliukai. Tų rituliukų 
paimta tiek, kiek buvo rinktinių, 
prasidėjo slaptasai balsavimas ritu- 
li tikai s.

Pabaigus balsuoti, suskaityta, 
kiek kuris kandidatas gavo balsų. 
Daugiausiai balsų, kaip pasirodė, 
gavo Justinas Kulbis, kuris ir 
liko išrinktas viršaičių,
žmogus doras, turtingas, negirtuo- 
klis, tat, galima tikėties bus geros 
viršaitis. J. Besparnis.

Iš NEMUNĖLIO RADVILIŠ
KIO, 

Panevėžio apskr.
Užėjus šalčiams, o mokykloje 

nesant nei pagalio malkų, jau 
gruodžio 15 d. vaikai buvo paleisti 
namo, tkol valsčius atveš malkų. , 
Mokykla nebekūrenama jau 2 san- 
vaiti, o sušildavo tik nuo tirštai 
prikimštų vaiięų.

■ i

• Radviliškėnas.
(“V-tis”).

IŠ LIEPOJAUS. -r
Neseniai Liepojuje rado nebegy

vą, nuo šalčio sustingusį milijonie
rių Vetvagį, kurs buvo labai šykš
tus. Jis mirė nuo šaldo savo 
namuose, nekūrentame kambaryje. 

(“V-tis”).
. r , . . • • 7 -i ■ -

didžioji 
kurioje 

ištisiems

Kulbis

carui 
baus-

kal-

tuos šešis, mėnesius, 
jau pirmiau buvo

(“V. 2.”)

pri- 
ku- 
ka-

žmonių, kurie sutinką tar- 
už 200 rub. ir dar magary- 
duodą. Tarp tų norinčių 
viršaičiu ir kilo varžytinės, 
daugiau balsų gaus. Atida-

IŠ RADVILIŠKIO,
' Šiaulių pav.

- Sausio 9 d. ugnagesių kuopos 
naudai buvo vaidinama čia fri- 
veiksmė Keturakio kęmedija “Ame
rika pirtyje”. Vaidinimas, galima 
sakyti, nusisekė gerai. Geriausiai 
atlikta Agotos (Sosnauckaitės) ir 
Antano (K. Zubauckas) rolės; 
neblogai taip-pat atlikta Bekam- 
pienės (Gamytė) ir Vinco (Gar
nys) rolės.

Po vaidinimo vietinis choras, p. 
Raubiškos vedamas, padainavo ke
liaudamas. Geriausiai sudainuota 
“Ipėtuva, tėvyne musų” ir “Ant 
kalno karklai siūbavo”, kurias, 
publikai reikalaujant, choras turė
jo atkartoti.

Žmonių buvo susirinkę arti 400 
ir dar arti 100 turėjo sugrįžti at
gal, nes nebuvo jau vietų ir bi
lietų.

Žmonėms' šis vakaras labai pa
tiko ir, jiems reikalaujant, vėl bus 
atkartotas sausio 17 d.

Ilgaskv.

IŠ BIRŽIŲ, 
Panevėžio pav

Gruodžio 10 d. Medeikiuose bu
vo viršaičio rinkimas. Dauguma 
norėjo rinkti senąjį viršaitį, ku
ris jau 6 metus tarnavo ir daug 
kam patiko, bet jis nesutiko tar
nauti už 200 rub., reikalavo pri
dėti dar 100 rub. Rinkikai nesu
tiko , pridėti, kadangi atsirandą 
tokių 
nauti 
čias 
tapti 
kuris
daryta keturios (o gal ir daugiau) 
slaptos smuklės; kur tik žmogelis 
pasisuksi, visur sodina tave prie 
stalo, gerk kiek tiktai nori, geri, 
išgėręs išeini, niekas tavęs užrno-* 
kesčio neprašo; stebies žmogus, iš 
kur čia tokia brolybė.

Išgėrę, užkandę, kaip reikiant 
pasistiprinę, nuėjo rinkikai val
sčiaus butan ir, nu, vienas po 
antro rėkti: “Nausėdžių Joną Da
gį!” Kiti vėl: “Kraniškių Stasį 
Ausiejų!” Balsuojant viršaičiu iš
rinkta Nausėdžių Jonas Dagys, ku
ris gavo iš 135 balsų 84, 
bininku išrinkta Kraniškių 
Ausiejus, gavęs 36 balsus

Kalbama, kad rinkimai
pakeisti, nes rinkimai neteisingai 
atlikta; mat reikia, kad viršaitis 
ir jo pagelbininkas butų išrinkti 
dviem trečdaliais balsų, tuo tarpu 
pei "vienas jų tiek balsų negavo.

Toj pačioj sueigoj paskirta 1000 
rub. Biržių dvikliasei mokyklai. Po 
to Dr. Kuprevičius kalbėjo apie 
reikalingumą pataisyti ligonbutį ir 
apie ligonių priėmimo tvarką, taip- 

- j.-* ■

pagel-
Stasys

Imsią

I§ ONIŠKIO, 
Zarasų pav.

Pirmiau vietinėje pradinėje mo
kykloje abudu mokytoju buvo ru
su ir viskas buvo mokinama, ži
noma, rusiškai; lietuvių kalbos lek
cijų nebuvo. Nuo rudens tačiau 
vyresniuoju mokytoju paskirtas 
lietuvis A. Kudirka, pagelbininku 
jam rusas Soloveckis. Mokykla 
dabar net perpilna vaikų; daugelis 
vaikų dėlei vietos stokos turėjb 
pasilikti už mokyklos sienų. A. 
Kudirkai atvažiavus, išguldinėjama 
ir lietuvių kalba

Lietuvos Žolvnėlis.
(-V. 2.”)

Į I§ ŠEDUV OS 
Šiaulių apsk.

Šeduvos miestelio gyventojai 
padavę prašymą, kad valdžia lei
stų įsteigti ten vyrų keturkliasę 
progimnaziją. . Mokyklai jie žadą 
atiduoti nemažą sodą, kursai pri
klauso, visam miestui.

įv. (“V-tis”). \\\

_ IŠ ROKIŠKIO, 
Ežerėnų apskr.

Gruodžio 17 d. buvo 
valsčiaus rinkikų sueiga, 
buvo aptariamos išlaidos
metams. Svarstė šiuos dalykus:

1) Persamdė valsčiaus krasą. 
Stojo trįs pasiulytojai: Kavoliu- 
nas, Sabaliauckas' ir Maurauslds. 
Pigiausiai apsiėmė Murauskis, to
dėl jis ir pasiliko valsčiaus kra? 
sininku. Nauju; kontraktu krasi- 
ninkas turės duoti arklius kuni
gui nuvažiuoti tikybos mokyti į 
visas naujai atidaromas Rokiškio 
valsčiuje mokyklas.

2) Žemiečių viršinikas, dėlei dau
gumo darbo, pasidinusio iš prie
žasties metrikų perrašinėjimo, no
rėjo raštininkui algą padidinti, bet 
čia valstiečiai labai aštriai susi
rėmė su viršininkų. _ _ - -
“ponas padidini darbą, tai ponas, 
pats ir mokėk”. Žemiečių virši
ninkas, užpykęs ant jų, pagrasė 
jiems gubernatorium. Vienok val
stiečiai nenusigandę pradėjo saky
ti jam: “Jei ponas turi tokią galy
bę, kad gali pats padidinti algą, 
kam gi musų besiklausi?’ 
ir pasiliko alga sena.
J3) Dėlei daugybės muštynių, 

peštynių, galvažudysčių, atsitinkan
čių iš priežasties monopolių ir 
dviejų trakfiernių, nutarė valsčius 
juos * panaikinti, žemiečių virši
ninkas taip-pat pritarė šiam nuta
rimui. Visiems sutinkant, vienas 
tik Pagrundžių Spaičys užprote- , 
stavo šiaip: “Vyrai, alines galime 
naikinti, nes jos, greit nepasige
riant, brangiai mums apsieina, bet 
prašykime valdžią, kad monopolių 
steigtų kuo-daugiausia”. Visas 
valsčius gardžiai iš jo pasijuokė.

4) Rokiškio valsčiaus mokyklai 
pertaisyti į dvikliasę ministerijos 
mokyklą paskyrė 250 rublių.

5) Kamajų magazinui perdirbti 
į mokyklą paskyrė 500 rub. Šių 
dviejų namų perdirbimas bus iš
statytas takson: kas pigiau apsi- 
ims, tam darbas ir bus pavestas. 
Jei Kamajų mokyklos butui pa
rengti nepakaktų paskirtųjų 500 
rublių, tai nutarta tada kreipties 
į Jūžintų valsčių, kurs yra Rokiš
kio valsčiui skolingas 200 rublių 
su viršum, kad atiduotų skolą Ka
majų mokyklos namams pataisyti.

6) Kad miestelėnų galvijai ne- 
sivalkiotų po miestą ir neėstų pa
šaro keleivių, atvažiavusių miestan, 
nutarė sueiga uždėti bausmę — 
už pagautą galviją 3 rublius .

7) Baušiškių Kalniečiui atsisa
kius nuo pinigų rinkimo dėlri pi
gaus užmokesnio, jo vieton išrink- . 
tas Butėnų Mainėlis

8) Valsčiaus dangčiui pataisyti 
paskirta ido rublių. Norėjo vai-, 
stiečiai dar pašalinti iš miestb vi
durio visokių prekiautojų bude
les, bet vėlyvam laikui esant ne
bebuvo kada tarties- apie tai. Tuo

pasibaigė sueiga.
P. Kama j iškis. d

(“V-tis”).

‘Jei”, sako.

Taip

V

i 4i
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ir

IS TAURAGNŲ, 
Ežerėnų apskr. j 

rudenį toje apielinkėje

J
*<

Si
įsiutę šunįs aprieję keletą žmonių. 
Visi buvę nuvažiavę Vilniun įsi- 
čiepyti, kad nesusirgus ta baisiąja 
liga, tik Antabaltos sodžiuje vie
nos šešerių metų mergaitės tėvai 
nevežė Vilniun, o gydžiusi ją kas- 
žin-l^kia boba, duodama valgyti 
“majupkas”. Bet ką gali tie va
balai padėti? * Taigi ir mergaitė, 

| trims mėnesiams praslinkus, susir-
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MUTILATED
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guši ta baisiąją liga ir pasivargi- 
nus numirusi. ■

I§ PAPILIO, 
? j, Ežerėnų apsk.

Pas mus ne vien <arklius vagia, 
bet ir.... mergaites. Rengiama 
buvo Papilyj “Amerika pirtyj , 
o čia ištikrųjų išeis .“pėsčias iš 
Amerikos” “Papilio Vincas” su 
savo “Agota”. Sako — negalė
ją išvažiuoti Amerikon: jaunikis 
javo akis gydąsis Panevėžy j, o 
“Agotuka” sėdinti kasžin-knr so
džiuje. Tuo tarpu tuodu “du 
šimtu” išnyksią ir.... reiksią grįž
ti pėstiems namo, “Raulo” varo- 
miem. Dar nelaimė, jog “Vin
cą” skundžia sudeginus “Antanui 
klojimą iš pavydo, jog tas keti
nęs vesti “Agotą”. ■ *-

Jei Papilio “Agotėlė” butų ma
čiusi, kaip “‘Vincas” vežė jos vie
na vardę Amerikon, gal butų iš sa
vo matulės neėmusi pinigu ir iš 
namų neėjusi.

Mykolas Indriulis.
(“v-tis’). L

TELŠIŲ MERGAICŲ PROGIM
NAZIJA. Į

“Mokyklų, mokyklų kuo-dau- 
giausiai!” girdisi išvisur balsai. 
Mokyklos dygsta, šviesa skleidžia
si, atskiri žmonės deda savo moks
lą, laiką, turtą ir visomis pajiego- 
mis stumia sunkiai pradėtą darbą 
— o visuomet^ dažnai ir žinoti 
nežino apie jas.

Tokią tatai “negarsią” tarp mu
sų mokyklą aplankiau neseniai Tel
šiuose. Sakau “negarsią”, nes ne
buvo apie ją nei šnekų, nei rašy
mo, nei‘ ginčų.-

Yra tatai ponios Narutavičienės 
įkurta mergaičių progimnazija. 
Ši progimnazija vos antri metai, 
o jau- atidarytos trįs kliasos, mo
kinių daugiau kaip 70; darbas 
varomas nuoširdžiai mokytojų, 
baigusių augštąjį mokslą.

Mergaičių progimnazija pačioje 
Žemaičių širdyje — Telšiuose. 
Kaip gi įdomu! P. Narutavičie
nė leido man aplankyti mokyklą 
ir dargi paklausyti lietuvių kal
bos lekcijų trečiojoje ir antrojoje 
kliasoje.. Buvau už tai gerbiama- 
jai viršininkei labai dėkinga, ir no
riu pasidalyti įspudžaic ir suteik
tomis žiniomis su skaitytojais.

Poniįl Narutavičienė baigusi 
augštąjį mokslą Zuericho universi
tete. Sumaniusi įkurti Telšiuose 
mokyklą, turėjo pergalėti daug 
kliūčių, ir vos pernai gavo leidi
mą ir atidarė dvi kliasas mergai- 
čų prognhnazijos. šįmet ati
darė trečiąją, ateinančiais metais 
atidarys ketvirtąją, ir tuomet-Tel
šių mokykla turės jau valdiškas 
teises, t. y. baigusios tą mokyklą 
mergaitės galės stoti į penktąją 
kliasą visų Rusijos mergaičių gim-

žemaičių, o gerbiamoji progim
nazijos įsteigėja, visiems vaikams 
duodama lygias teises, labai prie
lankiai kalbėjo apie musų krašto 
apšvietimą ir, matomai, musų že
maičių dukterįs neišeis iš ten su 
iškreiptomis nuomonėmis. Moko
si visos prigimtosios kalbos po 
tris valandas per sanvaitę, ir „tai 
ne vakarais, arba rytmečiais, kaip 
daroma kitur, bet lekcijų valando
mis. Bet girdėjau ir tokių atsi
tikimų, kad tėvas žemaitis,’ atvežęs 
dukterį, išradęs visai nereikalinga 
esant mokyties prigimtosios kal
bos: netoli, girdi, su ja tenuva- 
žiiuosi; bet išgirdęs, kad mergai
te,. pabaigus mokyklą, jeigu ne- 
siinokys žemaitiškai, negalės užim
ti mokytojos vietos — sutinka.

į Kaip maža dar tarp musų su
sipratimo, bet tokiu ar kitokiu tiks
lu, tegu' tik veža žemaičiai kuo- 
daugiausiai savo dukterų. Mieste
lyje pragyvenimas nebrangus, už 
mokslą 60 rublių per metus, po 
ketverių metų mergaitė mokės ne
tik duoną sau pelnytiės, bet ir 
visuomenei prisidės vienas apšvie- 
stesnis žmogus.

Ir tarkime širdingai, ačiū tiems 
visiems, kurie mums prie šviesos 
takus atidaro ir naudokimės .tais 
takais! Sofija Kymantaitė.

IŠ ŠAKIŲ, 
Šuva Ikų gub.

Praėjusiai metais buvo paduotas 
valdžiai prašymas leisti įkurti vaka
rinius kursus nemokantiems skai
tyti Komaro dvarų darbininkams, 
įleidimas parėjo tik kovo men., 
jau prasidėjus laukų darbams, to
dėl, žinoma, tuo leidimu nepasi
naudota.

šįmet, be paliovos 
valdžios duris, spalių 
gauta leidimas ir nuo 
20 d. jau susirenka iš 
Augustavo palivarkų 34
khi-antrininkai (12 mergaičių ir 
2? vyru), kuriuos vyresnysis mo
kytojas p. Vitkauskas, su p. Ko
maro dukters p-lės Marijos pa- 
gelba, nuo 5 ligi 7 vai ✓vakaro mo
kina skaityti ir rašyti lietuviškai 
ir rusiškai ir išguldinėja visą pra
dinių mokyklų mokslą.

Mikų Dėdė.

' - a ■ < '

tinę, dabar rūpinasi išgauti tiesą 
taisyti sugedusius vagonus ir tt 
Apie įtekmę musų žmonių tarpe 
ta šanjunga gali nei nesapnuoti, 
bet šiaip ar taip, vistik reikia sa
kyti, kad užkovojusi tokį punktą 
kaip Virbalis, kad yra Puriškevi- 
čiaus sanjunga ne menkniekį pada
riusi. Valdžia sanjungą, žinoma, 
remia, o karijeristams tatai, pui
kiausias atestacijų lizdas esąs. ,

Kame gi apsireiškia mūsiškių 
ūpas ir veiklumas? Savitarpinės 
Paš. Darb. Dr. skyrius nesmar
kiausiai auga. “Žiburys” patsai 
savaimi užgeso, net jokios švento
sios ant scenos neparodęs. Truk- 
šmo ‘pridirbti, na tai to užteko. 
Viena kas džiugina čionykščius gy
ventojus, tai Virbalio vartotojų 
draugija, kuri nebeužilgo pradė
sianti veikti. Kybartietis.

klabinant 
mėnesyje 
lapkričio 
šakių ir 
darbinin-

Iš KYBARTŲ.
Nevadolės sodžiuje buvęs baisus 

atsitikimas. Pas ūkininką Janevi- 
čių gyvenęs pargryžęs iš Amerikos 
giminė Deraitis, žmogus pamišusiu 
protu. Sausio 3 dieną Deraitis 
pradėjo “šumavoti”. Tos pačios 
dienos vakare pačiame įmigyje 
žvėriškai užmušė vienturtį šeimy- 
ninko vaiką.

“šviesai” išnykus, apšviestesnių-
nazijų, 'galės mokytojauti ir nau-- žmonių tarpe prasidėjo tokia
doties visokiomis valdžias pripa
žintomis teisėmis. Progimnazijo
je darbuojasi p. Vanda Chrząstau- 
skaitė (lietuvė, baigusi Peterburge 
Bestuževo kursus), p. Eugenija 
Labodz iš Peterburgo Leshofto 
kursų. Geografijos ir istorijos, 
įstatymais, turi mokyti rusė,- taigi 
atlieka tai p. Vorochobina. Tiky
bos moko kun. Ruskis, lietuvių 
kalbos — p. Veitas (gražiai kal
bąs žemaičių tarme). Stačiatikėms 

‘ ateina popas, o p Narutavičienė 
moko lenkų kalbos. Lekcijos tę
stais nuo ę jki 3, o kartais iki 4 
▼aL, bet per tą laiką kiekvieną 
dieną mokinės turi paskirtą yieną 
valandą gimnastikai ir pasivaikš
čiojimui. Tie pasivaikščiojimai 
kaį-kurioms motinoms labai nepa
tikę, dargi prikaišiodavusios: “męs 
už mokslą x pinigus mokam, o 
poni musų vaikus po laukus, va
rinėja!” Sunku esą visiems įtikti, 
ir suprantama aiškiai, kad musų 
darbštiems žemaičiams išmintingas 
rupesnis, kaip auklėti vaikus, kad 
nenusilpnėtų prie knygos besidar
buodami, tai nežinomas ir nerei
kalingas dalykas. Kai-kurios vėl 
ateidavusios klausti: “kun jus da
rot su musų vakais, kad ,anim 
tiap tink prie junsų mokyties ir 
junsų klausyti?.... Ir,jnęs no- 
rietume tiap tada....” Ir to nesu
pranta musų smarkios žemaitės, 
kad nuo mokslo vaikas ir atsi
traukti nepanorės, jeigu tas moks
las jam bus nesunki 'bausmė ir 
prispaudimas, bet šviesus takas, 
kuriuo taip malonu žengti r

Per porą valandų būdama pro
gimnazijoje, stebėdamos ii vaikus, 
pajutau, kad moka jie liuosai žai
sti ir rimtai darbuoties; mokyto
jos pačios pasakojo, kad vaikai 
labai prie mokslo Širdingai įmąsis. 
Žvalgiaus klausinėjau apie viską; 
Juk tai musų mergaičių progim
nazijai. Tiesa, yra ten ir rusių,nazija! Tiesa, yra ten 
ir lenkių, ir žydžių, bet

kas- 
tru- 
per- 
nors

tyla, kurią beregint, vienybės apaš
talai, rodosi, turėtų džiaugties ir 
dieną ir naktį. .Nei tau jokių pla
tesnių kalbų apie visuomenės rei
kalus, nei tau jokių viešų apta
rimų I Visi iškriko, kai tos žy
do bitelės. Tie žmonės, kurie no
rės ir mokės naudoties šių dienų 
prityrimu, rasit bent ateityje su
pras ką reiškia tokie žodžiai, kaip 
*draugija”, “viešas darbas”, “ben
dra kova už savus principus”. Ne
bemano, jog legalinis darbas jo- 
kiuo budu nesąs galimu, taigi tuo 
prityrimu dar reikės pasinaudoti 
visiems geros valios žmonėms. To
je gadynėje, kai Kudirka skyrė šių 
dienų pirmeiviams veikėjams takus, 
visoje Suvalkijoje vos 2 inteligentu 
tebuvo, šiuo, tarpu, bent musų 
apygardoj, žmonių prasilavinusių 
nestinga. Gaila tik, kad tų žmonių 
energija, “šviesą” uždengus, virto 
vandeniu visiškai mums svetimam 
malūnui. Nesmagu priminėti bent 
kam-savas priedermes, bet išdrį
siu sakyti, jog plakimasis prie ky- 
bartiškių valdininkų kliubo nebsu- 
tinka nei su musų uždaviniais, 
nei su musų inteligentijos tradi
cija, tamsiai susirišusią su liaudies 
labu. Kiek labo teikia sodiečiams 
kad Kybartų darbininkams kliubo 
“seredų” šventės — jus patįs labai 
gerai nusimanote. Jums užmiršus 
organizacijas, teisingiau bendro 
veikimo reikalą, nors ir mažiau- 
siame musų dirvos sklypelyje, p. 
Puriškevičius itin gerai įsikalė gal
von organizavimosi būtinumą.

Jis jau sutvėrė Kybartuose “My
kolo Archaniolo” skyrių, prie kurio 
prisidėjo, apie 60 žmonių. “Myko
las Archaniolas” kovoja ir kardu 
ir rubliu. Jau kelioliką sykių su
sikeitė telegramomis su augštąją 
valdžia, šiomis dienomis tariasi įsi
gysiąs nuosavą vėliavą. Rublį “My
kolas Archaniolas” didžiai bran
gina, nes veržte veržiasi prie ko
mercijos; Norėjo uždėti savo arba-

MAŽŲJŲ REIKALUOSE.
Mokslo troškimas giliai įsisprau

dęs žmonių susipratimam Visi jau 
supranta, jog tas, kuriam pasi--1 
sekė peržengti mokslo slenksti, — 
jau ar šiaip ar taip apsigįs nuo 
daugdio vargų ir ne mažai mo
kės pltamauti savo visuomenei.

Tačiau mokslas dabar žymiai pa
brango. švietimo ministerijos ir 
valdžios politika tartum gniaužte 
gniaužia kiekvieną mokslo žingsnį, 
kiekvieną švietimo įstaigą. Užtat 
dabar labai tinkamas laikas ru
pesniam mokslo įgijimui....

Kas jau visur atras sau užda
rytas jduris — teeina savamokslių 
keliu. Tai kelias, kuriuo žengiant 
lengva užmigti, bet užtat šis ke
lias labai daugeliui prieinamas. 
Labai nedaug tereikia valios tvir
tai pastatyti sau už tikslą: 
dien be |>ertraukimo nors po 
pūtį šį-tą parašvti ir šį-tą 
skaityti, priduriant dar ką
iš pradinio rokavimo arba iš ki
tos mokslo šakos. Jeigu toks ban
dymas prasitęstų metus — dvejus 
nenustojant, tai, be abejo, pa
siektų žymių pasekmių. Įgytas pa- 
protis mokytis tada pats atras 
kelius savo plėtojimui. Kiekviena
me žmoguje yra daug miegančių 
jiegų. Tokių jiegų, iš kurių pas 
žmogų galėtų susitverti nauja sa
vi stovi šką pakraipa ir darbštus pa
linkimai

Rašymas tegul sau bus pradė
tas nors nuo tokių mažmožių ,kaip 
užrašai kasdieninių pastebėjimų ir 
įspūdžių. Vis-gi truputis bus at
likta. Svarini tas, kad toks mėgi
nimas tiksliai ir nuosekliai prasi
tęstų ilgą laiką. Regįs butų labai 
naudingai, kad vedimas užrašų 
apie kasdieninius įspūdžius liktų 
musų pradinių mokyklų mokinių 
papročiu. Gimnazijų mokiniams, 
berašinėjant į savo sąsiuvinius vi
sokius mažmožius, neretai pasi
seka išmokti laisvai plunksną val
dyti.

Skaitymas' teatneša mažiemsiems 
naudą tiktai tada, kuomet jie pri
pranta apsakyti savo žodžiais, ką 
buvo perskaitę. Suaugusiam, tam 
pačiam tikslui pasiekti, kasdien 
reikia surasti progą, pasikalbėti su 
kitais apie turinį perskaitytojo 
rašto. Musų sodiečiams skaitymas 
yra dar svarbesnis negu kitos tau
tos žmonėms. Be spaudos męs 
neturime ant vietos jokio šaltinio, 
iš kurio butų galima semti mums 
reikalingą ias žinias. O žinių taip 
stoka I

Prisižiūrėjęs į daugybę “varg
dienių tautos” persekiojimų, skai
tytojau, beabejo ištarsi:

— “Lietuvis būtinai turi mo
kėti gerai rašyti, būti apsišvie
tęs ir iškalbingas".

Tas galima pasiekti tiktai per 
didelį

nepa®i»ėją» (kasžin ar tatai jam 
smagu butų minėti!) apie, pavyz
džiui, pasikalbėjimo užbaigą....

Ar šiaip ar taip, visuomenė jau 
žino, jog įvyksta lenkų ir lietuvių 
spaudos atstovų pasikalbėjimai. Ar 
jie ręikalingi?

Manom, kad taip..— Dabar ne
seniai ; paį)riežėm, jog spau
dai | karšęįuojantis, dar labiau 
karščiuojasi jos skaitytojai, šis gi 
užsikarščįapmas, minion įėjęs, daž
nai virsta .kitų tautų neapykanta, 
kuris dar labiau supainioja Lie
tuvos “lenkų ir lietuvių klausimą”, 
jau nekalbant apie tai, kaip skau
džiai jijė atsiliepia šalies kultūro
je”. ... Pamokslų istorija puikiai 
patvirtina musų nuomonę apie 
spaudos svarbumą — iš kibirkšties 
kilo dideles gaisras.... Kiek spau
doje prirašyta, o dar labiau — 
kiek kalbų žmonėse! Spauda nu
rims, vieni-kiti faktai ir priešų bus 
suprasti ir atšaukti ar bent nuty
lėti,. bet kalboms, vis augančioms, 
besiplatinančioms, apie butus ir ne
būtus atsitikimus — kas užkirs 
kelią ? %

O kas, galų galais, kaltas, kaip 
ne toji pati spauda! Męs visuomet 
stengėmės kuoatsargiausia judinti 
lietuvių ir lenkų klausimą ir vis
gi tie kam rupi sukelti kuosmar- 
kiausią “kovą” tarp lenkų ir lie
tuvių, mokėjo mus išnaudoti sa
viems tikslams. Ką gi kalbėti apie 
tokią "Viltį” ar “Goniec Wilenski”, 
kuriuodu tiek, rodos, težino, ką 
apie “litvomanų” ir “lenkų” (“Vil
ties” kabės) “nedorybes” berašyti 
(teisybė, “Viltis” dar ir apie “pir
meivių pirmeiviškumą”, irgi kabė
se jos įstatytąjį!).

Jeigu vienon pranešus per laik
raštį vieną kitą nesusipratimą ir 
tuo įkarščiuoti plačias minias, 
apie tai abiejų pusių rimtai ir at
virai bus pasikalbėta ir* išsiaiškin
ta visuomenė iš to netik ką nieko 
nenustos, bet nemaža ir pelnys, o 
patįs laikraštininkai nustos žiūrėti 
į kits kitą kaipo į kito “gatunko” 
paukščius ir dėl kiekvieno žodžio 
ar žinelės kibti sau į plaukus.

Tiktai, musų nuomone, kol abi 
pusi neapsipras tarp savęs ramiai 
tarties, reiktų labai atsargiai elg- 
ties apip pasikalbėjimus pranešant: 
arba pranešti viskas kaip buvo 
arba vjsaį tylėti, nes kitaip ir šie 
pasikalbėjimai gali virsti nauju 
barnių šaltiniu. Tokie ponai, kaip 
“Glos Warszawski” korespondentai, 
šiame 
dingi, 
dapL

Konst. Vilimavičius.. 11 r 
Dvasišk. Akadem. studen
tai ... .................. .. 102 r.

Petronė Cesnavičiutė 10 r. 
Kun. Bainskis, kun A. La-

stauckas, Mykolas Prušin- 
kis po 9 r.,........ ^27 r. — k.

Kun. Vėgėlė, kun. Šimkū
nas, V. Talačka — 
po 5 rub. .......... 15 r.

Kun. Vizbaras, kun. Gaiga-. 
las kun. M. Karosas, kun. 
A. Bajorinas, Kun. P. 
Vilūnas, Dr. VI. Mongir- 
das, P. Tikuišis, Dr. K. 
Jarašius, J. Jablonskis, 
J. Baronas, K. Graužinis, 
Dr. . J. ' Staugaitis — 
po 4 rub...... . .....  48 r.

Vienas — 3 r., .11 — po 2 
r., 29 — po 1 r., 3 — 
po 50 kap., i-į6o k. 56 r.

T

k.

k.

Išviso 685 r. 42 k.
1908 m. gruodžio 28 d.
Pirmininkas J. Bagdanavičius. ■ 

Sekretorius Liudas Gira.
f (“V.‘ 2">

įžvilgyje vargiai bebus nau- 
pasikalbė j imuose daly *au-

VY-
APY-

“VILNIAUS AUŠROS’
RIAUSIOSIOS KASOS 

SKAITA.
(Nuo kovo 19 d. 1907 m. iki gruo

džio 14 d. 1908 m.)

Gauta:
Narių mokesnių ...» 407 r. —
Aukų ...................... 685 r. 42
Pasiskolinta .............  23 r. —
Už kvitų knygas.......... 2 r. 40
Herbo markėms pirkties 8 r. 25

Iš viso gauta 1,126 r. 07

mokslo troškimą ir darbą. 
A. Nokutis.

20-

vys-

ATSARGIAU SU VIEŠU 
D2IU.

Sausio 3 d. pas Vilniaus 
kūpi jos valdytoją kun. Michalke
vičių buvo jo paties įrengtasai vie
tinių lietuvių ir lenkų kalba laik
raščių redaktorių pasikalbėjimas. 
Nors abi pusi buvo prižadėjusios 
apie tai niekur nieko neminėti, ta
čiau turbut ačiū tam, jog laikraš
čio “Goniec Wilenski” “leidėjas ir 
atsakomasis redaktorius” apie sa
vo "nuopelnus” prieš lenkų visuo
menę “negalėjo tylėti”, jo pranešta 
apia -pasikalbėjimą Variavęs lenkų 
laikraštyje ’“Glos Warszawski” 
(1909 m. N. 7). Surišti žodžiu, 
męs ir dabar negalim plačiau pra
nešti apie šį įdomų pasikalbėjimą, 
juo labiau,. kad “G. War.” kores
pondentas (“Goniec WUenski” lei
dėjas Ir atsakomasis redaktorius”) 
tik šį-tą iš jo ir tai savaip pranešė, 
tą tiktai, kas jam reikėjo priešais

k.
k.
k.

k.

k.

' Išleista:
Draugijos įsteigimas.. 16 r. 60 
Spauzdinimas įstatų, at

sišaukimų, kvitų.. 62 r. 15
Raštinės reikalai ir pa

tarnavimas ...... 58 r. 68 
Korespondencija, ’ mar

kės  ............. 56 r, 52
Vilniaus lietuvių moky

klai ...................... 625 r. —
Sugrąžinimas skolos .. 23 r. — 
Sugrąžinta kandidatams į

narius ........ 25 r. — k.
Duota pašdpos.......... 23 r. 25 k.

k.

k.

k

k. 
k.

Išviso kleista 890 r. 20 k. 
Lieka kasoj ‘'gruodžio 14

dieną . J . J...... 235 r. 87 k. 
. .Likvidacija.1'Gruodžio 14 d. Li- 
kyidacijosBkomisija, peržiurėjus ir 
patvirtinus Vyriausiosios “Viln. 
Aušros1 . , 
sius 235 rĮjb.?&7 kap., draugijos 
įstatų § 36-uofti, paskyrė Vilniaus 
Lietuvių 2-kliafiai mokyklai ir ati
davė Mokykloj Komiteto kasieriui 
Dr. A. Vileišiui .

. Pirmininkas J. Bagdanavičius. 
Sekretpriūs Liudas Gira.

m gruodžia 28 d.
("V. Ž.*)

įsiosios “Viln. 
apyskaitą liku-

1908

“VILNIAU3 AUŠROS” 
KOS.

(Prie apyskaitos)* 
Iš kun. Pėžos ir (R. š. K.) 

ir Dūdos išAmerikos 359 r. 
Rymi^ katalikų Federaci

ja ................  100 r.
Pranas Markūnas .... 24 r.

AU-

72

lietuviui apversti, nei žodžio gi \'alent Urbonavičius 24 r. —

ELGIASI “BROLIAI- 
LENKAI”.

Perskaitęs “Vilties” N. 148 ži
nelę iš Vyžuonų parpijos apie pa
maldų tvarką, negaliu susilaikyti 
nepranešęs panašių žinių iš Suval
kų pusės ir nepaprašęs Vilniaus 
lenkų dienraščių, lAip anasis Vy
žuonų korespondentas, perspaus
dinti šias žineles žodis po žodžio.

i) Suvalkuose yra apie 500 lie
tuvių. Jie buvo kreipęsis į savo 
kleboną, prašydami, kad jiems 
nors rytmečiais butų .skaitoma 
evangelija ir. sakomi pamokslai 
lietuviškai. Klebonas buvo suti
kęs. Išgirdę apie tai “broliai-len- 
kai”, pranešė jam sukeistą triukš
mą bažnyčioje ir daužysią langus, 
ir mušią žmonės, jei tik- busią 
skaitoma lietuviškai evangelija .

Kad išvengus suirutės, iki šios 
dienos Suvalkų lietuviai pasilieka 
parapijos bažnyčioje be Dievo žo
džio. Taip tai daro “broliai-len- 
kai”, rėkaudami savo laikraštyj 
“Tygodnik Suwalski”, kad “litvo- 
manai” neduodą jiems čionai ra
miai gyventi ' .
’ 2) Kučiūnuose, Seinų ap., nau
jai atsiskyrusioje nuo Beržininkų 
lietuviškoje parapijoje, 
atsiradusių čia lenkų 
lenkiškai evangelija.
tam visai nesipriešina

Taip, mat, daro “litvomanų” ku
nigai, taip elgiasi tie, kurie “po- 
ganską” kalbą tebevartoja!

3)1 Beržininkuose, Seinų !ap., 
nežiūrint to, kad tenai pasiliko 
daugelis lietuvių, lietuviškai evan
gelija neskaitoma,- ir neduok Die
ve, kas butų kunigui pabandžius 
ją paskaityti! Kiltų didžiausias 
triukšmas, riksmas ir naujos peš
tynės. Mat, “kulturiškiejie” len- 

taip garsiai visur reikalaują 
teisybės, tik lietuviams nenori 
nckuomet pripažinti.

Lenkų draugas.

KAIP

saujalei 
skaitoma 
Lietuviai

sau
jos

VISOS RUSIJOS MOTERŲ 
SUVAŽIAVIMAS.

Visos Rusijos moterų suvažiavi
mas! Kas nori įsivaizdinti tą su
važiavimą, teparistengia įsizaiz- 
dinti, ką butų kalbėję ir sakę bau
džiauninkai, jei prieš jų išliuosavi
ntą butų jiems kas leidęs sueiti ir 
laisvai ir atvirai savo jausmus iš
lieti.

Visos Rusijos pirmasis moterų 
suvažiavimas, galima aiškiai saky
ti, — tai milžiniška rauda, tai ne
išsakomo skausmo klyksmas, tai 
vergo pasiskundimas!.... Tik ver
go pajutusio jau savo galę ir savo 
stiprumą ir besistengiančio, bepra
dedančio mėginti sutraukti jį var
žančius pančius ir kiton pusėn są
moningai pakreipti savo likimo 
valtelę.

Kuomet atidęngimo dienoj or- 
ganizacijinio komiteto pirmininkė, 
senutė šabanova (ne tik viena iš 
senųjų Rusijos moterų gydytojų, 
bet ir iš veikliąusiųjų visuomenės 
veikėjų) ištarė paprastus tokiuose 
atsitikimuose žodžius: “moterų su
važiavimas atidengtas” — tai šim
tus skaitanti moterų minia nevien 
iš susijudinimo delnus plojo, bet į 
tą plojimą įsimaišė neviena neiš
sakomo džiaugsmo ašara.... džiaug
smo gimusio iš to pajautimo, jog 
jau pasisekė moterei atsistoti ant 
ilgai pageidautojo slenksčio kurs 
ją netrukus atskirs nuo tamsios 
praeities ūkanos.

Tautų Ir luomų skirtumas toje 
trumpoje valandoje visoms iš akių 
išdilo, pasijuto visos moterįs yt 
nutverusios milžinišką vienybės ir

susipratimo kūjį ir trumpinančios, 
skaldančios amžius tvėrusius pri
spaudimus ir prietarus.

Spustelėjo man širdingai ranką 
sėdinti šalyj manę spjauna mergelė. 
Atsakydama lygiai širdingu dėlno 
suspaudimu, susitikau su pro aša
ras žiūrinčiomis juodomis pietų 
šalies moters akimis: — “Likimas 
mus greta pasodino toje brangioje 
ir svarbioje mums moterims va
landoje, pasisakykim bent viena 
kitai, iškur atvykome švęsti tą 
šventę. Aš atkeliavau nuo Juo
dosios juros, iš Coši miesto”.

Dagi pavardžių sau nepasisakėm, 
bet jutomės nuo tos valandos ypa
tingu kokiu ryšiu surištos ir viso 
suvažiavimo laike .jieškojom vien'a 
kitos dalindamosios įgytais įspū
džiais, viltimis ir abejonėmis.

Suvažiavimo darbavimos išsi
skirsčius į sekcijas (skyrius), ant
roji ir trečioji labiausiai traukė 
prie savęs savo turinio svarbu
mu.

Antroji sekcija svarstė moterų 
ekonomiškąjį padėjimą ir etikos 
klausimus šeimynoj ir visuomenėj. 
Perdaug svarbus klausimai, kad 
prie jų dar skyrium nesugrįžtume, 
bet tuo-tarpu pasistengsiu vien 
duoti Apskritai paties svarstymo 
bėgio paveikslą, storais ruožais pa- 
briežtą.

Daug kas gali čia pasirodyt per
daug nepaprastas, perdaug drą
sus. ... Paaiškinimui galiu tik pa
sakyti, jog suvažiaviman ir rinkosi 
moterįs narsesnės, pasiryžusios sto
ti atvirai į kovą su visu tuo, kas 
jau perdaug žmonijai užkerta ke
lią prie bent-kokio tobulinimos.

Visųpirm turiu pažymėti, jog vi
sų susirinkusiųjų nuomonėje mote-’ 
rė, • norinti tapti laisvu žmogumi, 
turi būtinai pati sau uždarbiuoti 
duoną, nes kol moterė bus užlai
koma vyro, tėvo arba brolio — tol 
ji tenekalba apie savo asmens iš- 
liuošavimą. Laisvas žmogus yra 
tuomet, kuomet pats sau duoną 
uždirba ir tas turi būti taikoma 
lygiai prie vyro, kaip ir prie mo
ters.

Toks galutinis nusprendimas, o 
pirma visas pavyzdžių pragaras, 
ypač baisiausiųjų šeimyniškųjų 
santikių, plėšančių gaižiais dažais 
visų luomų neterš vergės šeimy
noje padėjtm^ j

Nejudįsiu čia visur moterims 
mažesnes ' kaip vyrams mokamas 
algas už tą patį darbą, nejudįsiu 
visiems žinomų juridiškųjų teisių, 
sulyg kurių duktė tėvui mirus 
gauna nejudinamojo turto vos 14 
dalį, broliui gi pasimirus — nieko.

Kalbėsiu vien apie santikius, 
kurie “mandagumo” dėlei lieka 
spangoje ir viešame gyvenime pa
prastai nejudinami.

Klausomės, kaip kalbėtojai pie
šia liūdną darbininkių ir valstie
čių gyvenimą, kaip aprašo tas 
kančias, kurias jos kenčia nuo sa
vo girtų vyrų: “Tie vyrai jas 
dagi muša”.... išsitaria kalbėto
ja.. .į.

Tie žodžiai puola yt kibirkštis 
į parako sandelį. Sėdinčių intefi- 
gęnčių moterų minia vienu teisiu 
klyksmu atsiliepia: — “Inteligen
tai vyrai pasigėrę taip-pat elgiasi! 
Inteligentai vyrai girti muša savo 
Ihnonas'l" ' >•

Toliau kalbama apie vyro su 
žmona persiskyrimą. Minima- jog 
katalikų bažnyčia visai persisky
rimo neduoda. Rusų moterų esąs 
padėjimas geresnis, nes pravosla
vų bažnyčios persiskyrimas yra 
duodamas.;
| Atsistoja tuomet ant estrados 
senutė žilaplaukė ir pasakoja tyliu, 
nuvargusiu balsu, jog ir pravosla
vų bažnyčioje persiskyrimas ne
lengvai įgijamas. Ji pati visą tą 
pakėlusi ir sykiu su persiskyrimo 
byla patyrusi neišsakomą nužemi
nimų ir kliūčių eilę. Priduria dar, 
jog tnusų laikų vyrai-inteligentai 
taip jau išauklėti, jog jie nei 
nenumano, kaip ir kuomet jie nio- 
terę žemina ir jos jausmus žei
džia

Senutė istorikė Sčepkina, orga
nizacijos komiteto narė, pataria 
neužmiršti to istorijos patvirtinto 
įstatymo, jog vergavimas kiek že
mina vergą, tiek pat demoralizuoja 
vergų valdonus.
f Tarytum tam įstatymui patvir
tinti,’ tarp kito-ko pasakoja kita 
senutė turinti labai inteligentišką 
pažįstamą vyrą, kurs laisvės me
tais narsiai stojo į kovotojų už 
laisvę eiles. Dabar, atsėdėjęs ka
lėjimu, liko ištrėmiman nuteistas. 
Tas -karžygis paraše savo žmonai

dėl meldžia lukterėti, kol vaikas 
pagis. Ir kokį atsakymą susilaukė 
ta žmona nuo savo vyro laisvės 
metų karžygio? — Jis liepia jai 
tuoj keliauti, nes, sako, dėkų Die
vui Rusijoje tebeveikią dar įsta
tymai leidžiantiejie vyrui savo žmo
nas etapu atgabenti....

Tos antrosios sekcijos posėdžiai 
kasdien buvo piešiami kruvinais 
mindžiotų moterų širdžių ir sielų 
paveikslais. Moterįs jau nesidrovi 
savo baisiausias opas viešai ati
dengti, balsiai jas skelbti gyvu ir 
spauzdintu žodžiu ir Šaukti prie 
pasikėlimo dar tebesųaudžiančias 
savo seseris-verges. . Atit estrados 
pasikelia rūstaus veido Senutė. Di
delio užsidegimo liepsna* muša jai 
iš akių. Jos balse * maišosi gilus 
skausmas, lydimas stipria valia 
stoti narsiai į 1 
venimoj slogučiais.
kosi ji esanti gydytojas, ilgus me
tus bežiūrinti į didelius miesto gy
venimo verpetus ir bedugnes. Bal
sas kaskart jos skamba rūsčiau, 
rankos į kumštis susigniaužia, visa 
stpvyla ima išrodyti yt keršto, arba 
atmonijimo deivės. Kumščiais taip 

juose su-

kovą- stj visais gy- 
ais. Vitų pirm sa-

gražuodama, yt turėdama 
gniaužusi liepsnojantį kąrdą, šau
kia:

ge su juo istremiman keliautų. 
Žmona neatsisakcf keliauti, tik pra
neša jam, jog vienam vaikui su
sirgus, ji negalinti nei jo vežties, 
nei ligonį be apbveizdos palikti, to

Trumpą • laiką teleidžiat 
man kalbėti, bet aš trui ipai pasi
stengsiu ir pasakyti. Miisų mote
rų pirma ir svarbiausioji prieder
mė yra išauklėti ateinančią kartą 
kitaip,,negu ligšiol buvo- vaikai 
auklčj%tni. Ir tą priedermę neati
dėlioti tolesniam laikui, bet tuoj 
Imti pildyti, nuo šios dienos vy
kinti ir tai nevien aavo šeimynoje, 
bet ir visur ir visuomet; tos savo 
priedermės neužmiršti. Pamačius 
skaudžiamus, arba pikdinataus vai
kus bent-kur, ar kieme, ar gatvė
je, ar kokiam bute, tuoj už tuos 
vaikus užstoti Nepaisant į tai, 
kad ir policija gali mus už tai į 
nuovadą patraukti, eikim į nuo
vadą, nebijokime, tik vaikų reika
lus visur ir visuomet užstokim, 
stengkimės visus vaikus grynus 
ir dorus auklėti.

Žinom visos gerai šių enų vy
rų Ištvirkimą, todėl n yirim,
jog užstodamos vaikus se pa
mestus, užstosim nesykį vyro,
brolio>4ėvo, o gal ir sunaū’^*T‘’ 
ką! *-*

Vyras pąsirinkęs vieną iš rda« 
gybės savo^žmonų, vadina ją savi 
žmona, ir jos vaikus savo vaikai 
ir tik ta savo viena žmona ir ti| 
jos 'girędytais vaikais tesirūpini 
juos globia, auklėja.... visus 1(1 
tus koja paspirdamas.... I 

Męs, vadinamosios jų /Tonos til 
rim nei akimirksniu neužmirši 
jog dėl musų ramumo ir dėl mu J 
laimės kenčia kitos, musų vyn^M 
viltos moterįs, musų vyrų nustflH|| 
pamesti vaikai-našlaičiai! Męs,B|| 
rėdamos nors mažą dalelę tų 
skaudų atlyginti, turim pngl^H| 
bent vieną iš tų vaikų, kurie MM 
sto suterėnuose gyvi pųva, mfl|| 
gatvėse visokių ištvirkimų nniB 
ir .visur ir nuolat badą ir 
kenčia I Nors męs pačios sa^HI 
ir dešimtis vaikų turėtumėm,Mg 
kiam našlaičiui turim vietą pad^H 
ti savo širdyje, už _ savo -stal<^H 
savo namuose!”

Čia kalbėtoja iki augščiai^^B 
laipumui išsikarščiavusi kreipiMgl 
vyrų būrelį, sustojusį vienamtMB 
lės kampe:

— “O tų visų vaikų-našb^K 
naudai jus turit mokestį moHI 
Jums visiems nevedusiems tur^K 
ti mokestis paskirtas! Aš tą
1- gilaus persitikrinimo, pa>ireM|| 
ma nesuskaitomais prityrima^M 
kurna o žiurėjau gydytojo ak^H;-: 
tie vaikai pamesti rūsiuose, gMgg 
se, suterėnuose — tąi jūsų v.-^M 
Ir jus turit jais fupinties!
giau nieko nebeturiu pasali/ a j 
užbaigė senutė įkaitusi, visH|Į||| 
bedama ir balsiai kvėpuodai^^M 
didelio sujudimo.... o nesiM||| 
delnų plojimas rodė kaip 
žodžiai bitvo raute išrauti Ogf! 
sedvje dalyvavusių moterų HH 
nių.

Viename iš tolimesniųjų 
džių iškįla jau nebe rauda, MH 
skausmas aikštėn, bet visai ^ll 
gyvenimo banga. Jaunutė,' 
beveik dar, mergelė giedri irMg| 
santi kaip pats pavasaris aifll 
ramiai: — Aš pripažįstu tik 1HH 
meilę. Tati esu tokiu ryšiu MM 
jungusi.... Nebeįtikėdama į 
nyčios teikiamas formas, .s . MM

— Bažnyčią peikti uždraust^H 
šiurkščiu balsu pertraukė antstHI 
Kalbėtoja trumpai valandai nM| 
sta. Paskui vėl ima aiškinti 
“Aš pilnai suprazdama tą, ką S 
rau, esu tvirtai pasiryžusi keltiM 
sakomybę ui tą «avo pasielg®y

pasistengtų užstoti visur teis
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vaikų, kurie yra gimę nuo ■ tėvy 
- šliubo. neėmusių. |‘

Delnų karštas plojimas aiškiai 
parodo, kaip visoms susirinkul- 
Hijbms,^'l>rangios yra tokių vaikų

/teises. _ ■ į II
Istorikė Ščepkina steigiasi .įi- 

siims tiems balsams, sukilusiėips 
iš skausmų varžomų.krūtinių, duo
ti mokslišką išaiškinimą. Ji sako: 
Girdžiu nuolat tuos žodžius, šių 
dienų šeimyna netikusi, šių dienų 
šeimynos tvarka įra, o aš jums 
pasakysiu, pasiremdama istorijos 
žinojimu, jog šeimyna negali nei 
irti, nei gesti; šeimyria tik, gvverti- 
mui bėgant, maino savo formas 
(yidoizmieniajetsia).' Seniau buvo 
matriarvliatas, t. y. laikas, kuomet 
vąikai motinos vardą nešiodavo ir 
mptinai priklausydavo, paskui ma
tom ilgą laiką viešpataujantį pat- 
rilrchatą. Dabar tokia šeimynos 
forma daugumos neužganėdina, 
žmonija jau įieško ir atras naują 
frirmą, j kurią sulyg šių? dienų žmo
nijos išmanymo patogiausiai šei- 
mknos santykiams bus išsilieti .

' G. P.;i

I LIETUVIAI PARYŽIUJ. I.
IPernai susiorganizavo “Lietuvių 

sisivienyjimas Paryžiuje“, kurs 
pastatė sau tikslu vienyti, šviesto, 
lavinti ir paturėti tėvyniskumą 
tarpe vietinių lietuvių. Prie Susi- 
vienyjimo priguli daugiausiai 
mbksląeiviai ir darbininkai. Di
džiuma redakcijų prisiunčia mums 
savo laikraščius, už ką tariame 
jiems širdingą ačiū.

^Pereitų metų bėgije p. J. Gabrys 
perskaitė eilę referatų iš politikas 
iri literatūros sryties. Ypatingai 
dųlelį įspūdį padarė ant visų refe
ratas apie \ . Kudirką; ir Dėlkp 
Lietuva pateko į svetimtaučių nW- 
latsvę?” Pernai atsilankęs čion 
A. Žemaitis, Dailės draugijos pir
mininkas, turėjo keletą paskaitų 
apie'* lietuvių dailę, kuom teip- uja- 
žmgddivp musų Susivienyjimo 
narius, kad daugeliu įstojo į Dailės 
drau^ją. Be to dar, p. I r tisinis- 
Irii Jirėjo vieną paskaitą apie ti- 
Ąįk4 " .J
■fįmet musų būrelis Paryžiuj zW- 

Be pernykščių, api- 
sigyvveiK> čion žinomas dainininkas 
ir Ąkompozitorius p. Mikas Pet
rauskas. keletas jaunų dailininkų 
tepliorių, skulptorių ir keli darbį- 
(ntakiai užklydo čion, beeinant į 
įAmeriką, duonos jieškoti.

P; Mikas Petrauskas įstojo čion 
fį konservatoriją, idant išsitobu- 
Lliiit dar kompozijo?r šakoje. Kaip 
Ftelco girdėti, konservatorijoj J>. 
k Petrauskui sekasi, jis jau atkreipė 
Lnt savę< atidą žinomo kompoži- 
^M-i&us Vidoro, konservatorijos 
^■ofesoriaus, kursai atrandąs pas 
-B Miką Petrauską didelį knmpo- 
^Lrišką talentą.

1S AMERIKOS.
I ■ T---------tUDAVlCIĄ PALIUOSAVU 
■nuimtą Chicagoj ir čia teisino 
įmerktą išduoti maskoliškoms 
Idžioms revoliucijonierių Kristi- 
|ą Rudavičią, ministerįs Root 
■iuosavo. Manoma, kad Rudo- 
I sugrįž ir prie darbo Pullmane,
■ dirbo, prieš jo suėrnim^- 
■ima todėl laukti, kad ir Pau
las bus paliuosuotas^-
f PATIKĖJO PRANAŠUI. 

Pittsburg, Pa. Kadangi prana- 
I išpranašavo, buk kasyklose 
jtsburg-Buffalo anglių kompani- 
■atsitiko expliozija, iš 350 dirban- 
Itose kasyklose darbininkų, dar-
■ nusileido tik 80, likę gi susi- 
B-> ant netolimos kalvos ir lau- 
■jšpranašautos expliozijos, bet 
B- atsitiko.

KALTAS’ VALSTIJOS KASIE- 
RIUS.

Lansing, Mich. Prisaikintiejie 
rado kaltu buvusį valstijos kasie- 
rių Franką Glaner metimo valsti
jos pinigų ir prisidėjimo prie nusi- 
bankrutinimo Chelsea Saving Ban
ko, kurio jis buvo perdėtiniu. 
Glaner pastaytas po kaucija 10- 
000 dot

IŠTEISINO ANARCHISTE 
EMĄ GOLDMAN.

San Francisco, Cal. Čia tapo 
suareštiiota už anarchizmą Enimą 
Goldman. Prisaikintiejie teisėjai 
vienok ją išteisino ir net pats val
stijos skundėjas atsisakė ją kal
tinti.

UŽGRIUVO TRJS DARBININ-

South Bend, Ind. . Dirbant ka
nalą nešvarumų nubėgi mui, užgriu
vo žemė tris darbininkus. Atkasė 
du jau negyvu, o trečiasis buvo 
sunkiai sužiestas

KATALIKAI JUNGTINĖSE 
VALSTIJOSE.

Pereituose metuose Jungtinėse 
Valstijose būva išviso 14235451 
katalikas. Amerikos valdybose: 
ant salų Filipinų, Porto Rico .ir 
Havai katalikų yra 22474446^ Ka
talikiškų kunigų yra 32288, baž
nyčių 12928.

Washįngton. D. C. Kariškiejie 
daktarai, po ilgų mėginimų, įve
da ‘ apsaugojimui nuo šil
tinių, kareivių skiepyjimą, kaip 
tai daro jau seniai nuo rauplių. 
Mat daktarai mano, kad išrado 
apsaugojimo vaistą.

PASKENDO LAIVAS.
New Orleans, La. Ant Lake 

Ponchartrain paskendo laiyas \Vil- 
helm. \isi ant jo buvę žmonės 
prigėrė. Kiek vienok ant minėto 
laivo buvo žmonių, tikrai nežinia.

REIKALAUJA IŠTIRIMO.
Philadelphia, Pa. Čianykščios 

vokiečių darbininkų Organizacijos 
užgyrė reikalauti,
tirtų, kokiu buqu Maskolijoj galą 
gavo Amerikos 
Strombach. Mat
Maskoliją ir kaip sako, Kuršėj li
kosi suimtas ir pakartas laike bu
vusio ten revoliucijinio judėjimo.

kad randas iš-

ukėsas Fritz 
jis iškeliavo į

St Paul, Min. 29 d. sausio 
didelis gaisras išnaikino 
The White House krautuves ir 
kelias kaimyniškas triobas. Nuo
stolius gaisro padarytus skaito ant 
600000 dol.

Ardmore, Okla. Siautė čia gais
ras, kuris išnaikino keletą namų. 
Ugnyje pražuvo T. V. Littejohfr 
o jo moteris mirtinai apdegė. Abu
du buvo ką tik apsivedę jaunave
džiai.

Pittsburg, Pa. Sudegė čia 
Kendallio namai. Ugnyje pražu
vo ir ketvertas namų savininko 
vaikų. Pats namų savininkas ir 
jo moteris iššoko nuo apgštutinių 
lubų ir pavojingai apsikulė.

EXPLIZIJA. •;
Pittsburg, Pa. Sewikley anglių 

kasyklose atsitiko anglinių dulkių 
expliozija, kurtos du darbininkai 
likosi užmušti.

NELAIMES AN.T GEL2KE- 
UU.'

Louisville, Ky. Netoli New Al- 
baųy iššoko iš vėžių Southern 
gelžkelio traukinys. Prie to 
ypatų tapo sunkiai sužeistų.

>5

15 DARBO LAUKO
\Vashington, D. C. Svarbiau- 

siejie vadovai darbininkų organi
zacijų gavo užkvietimus 10 d. va
sario susirinkti darbininkų kongre- 
san, kuris atsibus ruimuose darbo 
departamento. ' •

Pereitą sanvaitę Amerikoj 
buvo 31 r nuslbankrutinimų, ant 
4 daugiau negu užpereitą sanvai- 
tę-

Atlantic City, N. Y. . Trau
kia čia iš visų kraštų baltparvius 
Kotelių kelnerius, nes Koteliai nori 
visus negrus kelnerius prašalinti.

LIETUVIAI AMERIKOJ
ANTRA AUŠROS PASKAITA.

Chicago. Sekantį septintadienj, 
7 d. šio mėn. p. J. Ridiko svetai
nėje skaitys advokatas F. P. Brad- 
chulis savo paskaitą, tėmon: Atei
ties tikėjimas. Kviečia visus at
silankyti. Komitetas.

Dabar męs norim siftverrf Taco- 
moj kokią pagelbiit^ draugovę. 
Tam tikslui šaukiamas susirinki
mas 7 dieną vasario, pn. 220 E. 
2Čth st. Kviečiame visus‘atsilan
kyti. LT J. ’Puišis.

jų ant žemo stovi laipsnio. Skai
tymą ne labai mėgsta. Ateina čia 
tik vienas egzepliorius “Lietuvos“ 
ir vienas “Saulės“.

Girios paukštis.

PUSIAU PERPIOVE. /
Oakville, Wash. Dirbanti lentų 

plovyklose du darbininkai, Meres 
Schifindr Arthur Gestland už ko
kį tėn mažmožį susibarė. Besiba
rant, Schifin pagriebė savo priešą 
ir metė ant besisukančios dietinės, 
kuri jo kūną pusiau perpiovė.

ATEIVIAI ATKAKĘ PERNAI 
Į' MICHIGAN VALSTIJĄ.
Pereituose metuose į MicKigan 

valstiją atkako >9279 ateiviai; ta
me 3212 buvo žemdirbių, 4162 
darbininkai, 1983 tarnai, 31 kuni
gas, 91 siuvėjas,. 23 agentai, 6482 
moterysi ir vaikai.

PASIMIRĖ IŠ BAIMES.
Philadelphia, Pa. Pasimirė čia 

iš baimės Albert J. Winner, pa
matęs ant gatvės šunį, kuris septy
nios sanvaitės atgal jį sukandzio- 
jo.

r VĖTROS.
Euid, Okla. 28 dieną sausio 

šitose aplinkinėse siautė smarkios 
vėtros, 
dirbo, 
daug
Mieste Carmep, užsidegus 
griautų

kurios daug nuostolių pri- 
Mieste Goltry sugriovė 

krautuvių ir dirbtuvių, 
su- 

; namų griuvėsiams, ugnis 
išsiplatino ir išnaikino pusę 
sto. 4

Iš SCRANTON, PA.
Sausio 12 dieną likosi užmuš

tas angliakasyklose Marvin Leo
nas Bunevičius. Paėjo jis iš Vil
niaus gub., Trakų pavieto, Butri
monių valsčiaus, kaimo Paliepių, 
26 metų. Buvo skaitytojas “Lie- 
tpvos”. Prigulėjo į draugiją Pet
ro ir Povilo. Tapo gražiai palai
dotas. •

Sausio 23 dieną buvo sušauktas 
susirinkimas šy. Juozapo lietuviš
kos katalikiškos parapijos apsvar
styt parapijos reikalus. Ant nelai
mės, suareštavo kiin. Kuro šali
ninkai parapijos prezidentą, Joną 
A poną: Susirinkimas turėjo pa
irti ! Prezidentas tapo paliusųo- 
tas tą patį vakarą. Turės būt 
šauktas antrą 1 sykį susirinkimas. 
Kunigo šalininkai, kaip tik įmany- 
dami, kankina prezidentą J. Apo- 
ną. .■ . |

Laukiame iš Lietuvos atvažiuo
jant ‘ kunigo, Kunigas Kuras, 
vaikščiodamas per žmonės doria- 
liauja, bet retą stubą užeina, kur 
jį maloniai priima kaipo kunigą. 
Nedėldieniais keikia žmonės airių 
skiepe, o šiokioms dienoms vaikš
čioja per tuos pačius iškeiktuosius. 
Mat lietuviški kunigai čigonų turi 
būdą! Bačių Juozas.

I§ PITTSBURG, PA.
Skaitydami laikraščius, matome, 

kaip kitų miestų lietuviai dirba, 
knita, veikia tautos labui pakėli
mui apšvietimo. ‘ - Bet kur Pitts- 
burgo lietuvių darbai, nors čia jų 
skaito su virš 10000? Pittsbur- 
giečiai nedirba nieko visuomenės 
ir savo labui, jie paskendę girtuo
klystėje, visą atliekamą nuo darbo 
laiką praleidžia prie baro ir kazy
rų. Rodos iš tokio skaitliaus ga
lėtų atsirasti susipratusių, apsišvie
tusių, suprantančių reikalą page
rinti savo būvį ir reikalus tautos, 
bet ant nelaimės, čia tokių nėra. 
Yra vien dirbanti savo ypatiškai 
naudai ir išganymai vėlių. Atsi
randa ir norinčių ką gero padaryti, 
bet per nesupratimą, pasidaro visai 
kas kitas. Paveizdan, keli metai 
atgal susitvėrė Lietuvių Mokslo 
draugystė, turi savo namą, bet 
tuose namuose ne mokslą semiant 
pamatysi. Kita panaši įstaiga T. 
N. knygynas. Ir čia kartais gali 
pamatyt ne knygas skaitant, bet 
visai ką kitą. . Nuėjęs kartą, pa
klausiau, kur knygos ? . Parodė 
tuščią spintą: “Čia, sakė, buvo kny
gų keli metai atgal, bet vienas, 
kitas išsinešė ,tai ir nėra.

Abelnai, Pittsburgo lietuviai pa
skendę tamsybėj, girtuoklybėj ir 
farizeiškaine dievotume. Tos trįs 
sesutės iy puldo musų žmonis, ne
leidžia jiems ko g£ro griebtiesi. 
Pittsburgiečiams labai trūksta ly
giai proto kaip ir doros. Gir- 
tuoklybė tikėjimui nekenkia, o kas 
tikėjimui nekenkia, kad ir didžiau
sią skriaudą žmotiėiUs daro, vėlių 
ganytojai nesirūpina tą, brašalinti. 
Kunigai žino, kad i»rš ^paskutinį 
centą žmogus pragers' . bet jei 
bus reikalas su kunigu^ tai jis 
nuo kito pasiskolįš ir užmokės, 
kas reikia. Tp ktįąiigui ir1 pakanka. 
Yra čia kelios draugystės šven

tųjų vardais, visos po kunigo jun
gu, užsiima sušelpimu ligonių ir 
laidojimu numirusių; visbs silpnai 
laikosi. Yra viena’ tafetlšku var
du, D. L. K. * Vytauto kareivių 
draugystė; tuos kareivius gali pa
matyti tik velykę naktyje, kada 
sergsti Christaus grabą. Nors var
dą ir tautišką nešioja, vienok dau
gelis nežino ką žodis tauta reiškia. 
S. L. A. yra net trį^ kuopos, visos 
silpnai laikosi. Sanariai kitokių 
reikalų neturi, kaip tik bertaini- 
nes užsimoka. Yra ir Tėvynės 
Mylėtojų draugijos kuopa. Buvo 
kitados ir Socijalistų S. A. kuo
pa, bet, turbut, jau žlugo, nes apię 
ją nieko negirdėt.

10 d. sausio buvo parapijos su
sirinkimas. Kaip paprastai lietu
vių susirinkimai čia būva triukš
mingi, toks buvo ir šitas. Reika
lų buvo nedaug, vien rinkimas pa
rapijos komiteto. Parapijos iždo, 
atskaitas kunigas iš sakyklos iš
davė: įeigų buvo $10800, o išlai
dų $11400, tad $600 deficito. Se
serų užlaikymui išleista $300 ir 
$300 atmokėtą bažnyčios* skolos. 
Parapijos komitetas visas naujas 
išrinktas, nes senasis buvo ne išti
kimas.

Jau keli metai čia gyvuoja Pas
kolinimo ir Budavojimo bendro
vė, kurioje bemaž visi parapijonai 
laiko pinįgus ntiQ ęutvėrimo, kuni; 
gas Sutkaitis valdė tos bendrovės 
kasą ir visą turūį ir dabar tebval- 

įsieriu

IŠ NORVVOOD, MAS.
Darbai čia eina ne blogiausia, 

bet iš kitur pribuvusiam darbas 
sunku gauti.

Lietuvių yra čia net keli šimtai. 
Iš lietuviškų organizacijų turime: 
Dr-stę D. L. K. Keistučio, sykiu 
ir 113 kuopą Š. L. A., prie kurios 
priguli su viršum 60 sąnarių. 17 
d. sausio susitvėrė čia Tėv. Myl. 
Drg. kuopa, prie kurios prisirašė 
12 ypatų. Kuopa kviečia visus 
čianykščius lietuvius prie jos pri
sirašyti ir visiems drauge darbuo- 
tiesi musų tautos labui.

Čianykščiai lietuviai gana terp 
savęs sutinka, prasivardžiavimų 
ir nuolatinių vaidų nėra, tai, ro
dosi, nesunku butų visiems krūvoj 
darbuotiesi savo ir musų tautos 
labui. Keistučio kareivis.

Iš EURECA, CAL.
šitose aplinkinėse gyvena ir ke

letas lietuvių. Nesutikimų terpių 
šiuom kartu nėra, bet gero irgi 
nematyt. Laikraščius mažai skai
to, o apie skaitymą lavinančių pro
tą knygų nėra nė ką kalbėti; skę
sta jie tamsybėse. Laiką pralei
džia prie kazyrų arba smuklėse. 
Apie organiząyimą darbininkų čia 
nė kalbėti negalima. čianykščiai 
lietuviai socijalistų teip bijosi, kaip 
velnias' švęsto vandens.

Eurecoj darbai eina pusėtinai, 
bet darbininkų be darbo ir čia ne 
trūksta. Kalifornietis. Į?

IŠ DENNING, ARK.
Gyvena čia nors ne didelis lie

tuvių būrelis, bet jie tamsybėse 
paskendę, labai neužkenčia socija
listų ir skaitančių knygas ir laik
raščius. Mat čianykščiams lietu
viams rodosi, kad socijalistai nie
ko svarbesnio nerauda, kaip tik 
griauti tikėjimą, o skaitanti nie
kiom daugiau neužsiima kaip tik 
bedievystės platinimu. Rąštininkai 
ir laikraščių* redaktoriai tai .esą 
darbininkų išnaudotojai. Toks 
mat tūlų čiahykščių lietuvių su
pratimas! Blogai byt, jeigu išnyk
tų visi raštininkai ir redaktoriai"!

Nr. 4 “Lietuvos“ tilpo iš čia 
koręspondencija, kurioj buvo pa
sakyta, kad čianykščiai lietuviai 
noriai socijalistus nukrjžiavotų. 
Prieš tą korespondenciją J. S. pro
testavo, šauk lamas, jog korespon
dentas vertas, kad jį nukrVžiavotų.
< ' Jonas S.

mie-

GAISRAI.
Kerhak, Iowa. Sudegė čia 

ro Petersono namai. Ugnyje 
žuvo 87 metų namų savininkas. 
Manoma, kad ugnis užgimė nuo 
padegimo.

B PIKTA MOTERIS.
Bjaron, Pa. čia rado peršautą 
Slinką Shenango Furnace Co., 
■sa Harry*. Jo moteris prisi- 
B10, kad ji savo vyrą nušovė 
Rii, kad jis ją barė už neužmo- 
Bną jos padarytų skolų, nors 
■gus reikalingus jai davė.

KELEIVIAI K.ŠIPO KON-■ 
Į TRABANDA. 
llew York. Prie Sandy Hook, 
Idant gelbėjimo valtis nuo pa
perimo garlaivio Kaiser Wil- 
|m der Grosse, rado vienoj trįs 
bta Amerikon važiuojančius pa- 
heriusL Kadangi Valtyse visada 
La vanduo ir valgio produktai, 

tie pasažieriai nė troškulio, ne 
ko n# jautė. Dabar juos gal 
trąžįs atgal Europon. ■ Nepa- 
fekimas mat ir nelaimė patiko j£t|gaisro padarytus skaito ant 150- 
t Amerikos pakrančių. Į 000 doL , -
b • - ‘ .

Pet- 
pra-

Pensacola, Fla. Veik su visu 
išdegė 30 mylių nuo čia buvęs 
miestelis Milton. Nuostolius gais
ro padarytu# skaito ant 200000 
dol. Sudegė du bankai, miesto 
rūmas ir Kotelis. . -

Montreal, Canada. Sudegė čia 
krautuvas Conut Motor Co. Nuo
stolius gaisro padarytus skaito ant 
150000 dol.

Oklahoma City, Okla. Išdegė 
įtaisos “Daily. Oklahoman” ir 
kaimyniška trioba. Nuostolius

I§ TACOMA, WASH. -
Darbai čia šiuom tarpu eina ne

prasčiausiai, tik tiems vargas, ku
rie dirba ant oro, nes čia dabar 
nuolatai lyja. ‘ ~

Prastas darbininkas gauna $1.75 
ir daugiau už 10 valandų darbo. 
Kaip girdėt, šią vasarą Tacomoj 
bus daug darbo; bet pirm laiko 
sunku įspėti. Dirbdina dabar dvi 
gelžkelio liniji — C M. St. P. ir 
U. P.

> Union Pacific R. jau pradėjo 
dirbti tunelį po miestu, kurs bus 
8700 pėdų ilgio ir atsieis 3 mili
jonus doliarių. Iš dirbtuvių čia 
yra daugiausiai medžių piovyklų.

Lietuviškų šeimynų yra čia apie 
20, o kiek yra vienstipių, sunku 
sužinoti.

Yra čia S. L» A. i6r kuopa, 
ji tik antri metai gyvuoja, narių 
turi 20. Trūksta čia vienok ap
šviestų vadovų. Yra čia dar mu
sų brolių, kuri# nežino" kuom yra, 
vadina savę ruskiaia ar lenkais.

do.
buvo Vaišnora, o dabar, metinia
me 'susirinkime išrinko kasieriu 
kunigą Sutkaitį, prezidentu vargo
nininką Grajaucką. Tai dabar 
viskas yra kuhigo rankose. Čia 
žmonės kunigui labiau užsiūki ne
gu bankoms. Kur tik žengsi vi
sur matyti stoką, supratimo, stoką 
apšvietos. Visur vien tamsybė, 
apsileidimas, sužlugimas. Žmonės 
suskurdę, suvargę, į kito stubą 
biauru įeiti. Yra keli Jietuviai tu
rinti valgomų daiktų krautuves; 
ir tie skursta, vargsta; vien — ša
itanai puikiai užsilaiko.

Praeivis.

IŠ KENAN, WIS.
Šitas miestelis nedidelis, yra 

krautuvės ir 3 karčiamos. 
tuvių kitokių nėra, tik viena lent
pjūvė. Aplink miestelį yra far- 
mos. Yra ir dvi lietuvių kolioni- 
jos.
tuvių neatvažiuoja.
sunku gauti giriose prie medžių 
kirtimo; o Jeigu ir kas negautų, 
tai gali nebrangiai farmą pirkti; 
galima, gauti ant išmokesčio.

3
Dirb-

Gaila, kad Čia daugiau lie-
Darbą ne

PATARIMA1 NAMŲ UŽLAI
KYMUI ŽIEMĄ.

Sanitariškas padėjimas namo 
žiemos jnetą reikalauja specijališ- 
kos priežiūros, kadangi atėjus šal
tam orui durys ir langai užsidaro, 
sulaikydami valančią įtekmę švie
žio oro, laisvai tekėjusį© per na
mą šiltesniu laiku.

Nors palaikymui šilumos šitas 
uždarinėjimas namų yra reikalin
gas, bet reikia, idant šeimyninkė 
surastų būdą išvėdinimo namų, 
kuriuomi pakaktina apštis gyvybę 
duodančio degio butų įleidžiama į 
kiekvieną užimamą kambarį teip 
dieną, kaip ir nakčia, ir viduji
nis oras kad butų tyras ir sveikas

Vienok oras užsiteršia netik dėl 
stokos pravėdos, bet teipgi dėl sto
kos rupesties prašaiinimui. perų 
prisigėrusių dulkių, kurios randa 
kelią į kiekvieną pabuklę ir kam
pą. Dulkės reikalauja rūpestingo 
atsidėjimo visokiame laike, kadan
gi jos tankiai būva dalyku, su ku
riuo įeina liga į namus; žiemą gi, 
kuomet palinkimas yra būti tan
kiausiai viduj, užimant kuomažiau- 
sią namo dalį, sutausojimui šilu
mos, svarba švarumo nuo dulkių 
yra dar didesnė* Slapias skudu
ras reikia vartoti apšfuostymui 
dulkių kiekvienoj^aamo_ vietoje; 
o jei namai yra Įpšildomi karšto 
oro krosnimi, tai apšluostyti reikia 
ir registrą ir dūdas kiek galima 
pasiekti. Į Atvirą registrą gali 
prisirinkti dumbk) ir purvų, pri
neštų ant kojų ir drabužių vaikš
čiojančių po jį. Jei šitiems dum
blams duoti pasilikti, tai jie su-, 
džiuvę .pavirsta į dulkes ir yra .iš
nešami srovės šilto oro. atgal į 
kambarį, kurias paskui sukvėpuo- 
ja žmonės.

Visokios dujos ir garai, pro
duktai namų apšildymef ir jų ap
švietimo bei virimo yra kita vers
me užteršimo vidujinio oro, kurių 
■neprašalinus priderančia praveda, 
perima' namus, apsisėsdami ant 
kiekvieno paviršio, nešdami dulkes

paliečia. Šitas padaro “purvus“ 
matomus ar nematomus ant daik
tų ir „audinių, kurie duoda 
mams ir drabužiams žmonių 
tikrą kvapą.

Idant turėti tą šviežumą ir 
lonumą, kurie turėtų būti

na- 
tam

ma-
„_ — 1____x____ lieta

kiekvieno namo, reikia netik ge
ros pravėdos, bet ir geros apšties 
saulės šviesos kiekvienai^ kam
bariui. Stipri saulės šviesa, pa
čios gamtos valytojas, naikina li
gų perus, prie kurių ji prisigrie
bia. Kiekvienas gyvenamas kam
barys, miegamiejie kambariai ir 
kamaraitės reikia prileisti oro ir 
saulės šviesos kasdien. Kambariai 
nevartojami vienval reikia iškai
tinti saule. Lovas neužimamuo- 
se katnbariuose, neapšildomuose, 
geriaus nekloti žiemą, kadangi su
dėti paklodai pritraukia ir užlaiko 
drėgnumą ir vartojant priderančiai 
neišvėdinus ir neišdžiovinus, už
kenkia sveikatai gulančio į juos. 
Pridavimui tvarkos kambariui, už 
tiesk šiq^iką užtiesąlu, o užklodes 
išnešk laukan ant saulės pravė
dinti bent sykį į sanvaitę, idant'jos 
butų sveikos vartoti.

Jokia dalis, namų nereibąlauja 
tokios priežiūros žiemą kaip va
rykla ir kelnorė. Dėlei sanitariš
kų priežasčių maistui kelnorės nie
kuomet neturėtų būti daromos po 
gyvenimais, bet jei jau 
nore yra, tai nereikia 
būti versme pavojaus 
Šviesa ir pravėdinimas 
butini sveikumui kelnorės, kaip 
ir kitų kambarių namo. Kasdien 
per šalčius bent sykį reikia atida
ryti langus kelioms valandėlėms, 
idant atsimainytų oras. Pelėsiams 
ir gliaumėms reikia neduoti dėtis 
rūpestingai išvėdinant, išvalant, iš 
baltinant ir išrūkant siera ar 
maldehydu. Daržovės ir kiti 
danti daiktai reikia tankiai per
rinkti ir sugedusius dalykus 
jaus išmesti. Tas yra svarbiausiu 
dalyku, kadangi perai ir užterštos 
dujos kjlančios nuo pūvančių val
gomų daiktų yra didele versme 
užteršimo oro gyvenamų kamba
rių, į kuriuos jos įsiveržia per- 
kiekvieną plyšelį. . Virykloje kiek
viena indauja ir kamaraitė reikia 
gerai., išvėdinti po kelis kartus per 
dieną. Tikra nelaime yra turėti 
uždaromą liejyklą, kadangi papra
stai po ja sudedama šlapios maz
gotės, šepečiai ir kibirai, kurie 
peri pelėsius ir kitus mikroorga
nizmus. šitas paprastas rakandas, 
medinė dėžė, daugelyje viryklų 
būva tikra perėtuvė. Kaip tas 
tankiai atsitinka žiemą, po ja su- 
šluojama sanšlavos, visoki šmo
teliai išmetu 
kai, kurie, tankiai būdami drėg
nais ir šlapiais, priduoda drėgnu
mą visokiems turiniams, tokiu budu 
suteikdami, su pagelba šilumos 
nuo ugnies, geriausias sanlygas 
greitam veisrmuisi gausios apšties 
bakterjų užnuodijimui oro ir au
klėjimui ligos.

tokia kel- 
jai duoti 
sveikatai, 
yra teip

for-
gen-

tuo-

kiti atlai-

Lietuvių yra čia 3 vedusių šei- <u stvim į orą ir palikdami jas 
ynos ir 8 1 pavieni. Apšvietimą* ant kiekvieno daikto, kokį tik jie

UŽVERTI VARTAI.
Lenkiškai parašč "Satvitri*.

Koki tai baisus, pragariški, mo- 
lochiniai nasrai dirbtuvės, kokia 
tai tamsi, apšepusi aprelinkė var
gingiausios miesto dalies, užnuo- 
dintos oro puvėsiais, išrašytos ant 
kiekvienų durų “vargas“, išvarė 
ant suakmenėjusio nuo šalčio ke
lio žmogystą pamėlynavusią, su
kumpusią, sutrauktu nuo nerviško 
skausmo veidu, lyg tuom norėtų 
gintiesi nuo šalto, perimančio vė
jo paputimo, veidu iki dugnui 
nelaimingu, akimis lyg dvi dide
lės duobės nusiminimo.

Slinko toje žmogysta mūrų pa
sieniais, prisilaikydama atgrubu
siais pirštais apšarmojusių plytų.

Ir žiurėjo, akys besiskundžian- 
čios',' prašančios į praeivių minias, 
ir ranka jau rengėsi išsitiesti pa- 
gelbos melždama, bet sulaikyta 
kokios ten vidurinės kovos, apal- 
pus, kaipi suparaližiuota, nukriz- 
davo žemyn.

Ir nutildavo tas baisus šauks
mas be atbalsio tos teip nenorin
čios išsitiesti rankos.;., perskam- 
bėdavo neišgirstas kurčiuose ti
ruose apgyvento miesto.

Marga minios vilnis palengva 
mažinosi, nuplaukdama siaurais 
prieangiais didelių mūrų, ir ant ga
lo ant gatvių plačiai žiovaujančių 
užviešpatavo tuštuma.

Vargšas žmogelis ėjo gilyn tam
siu *besisiaurinančiu prieangiu gat
vės. Sniegas po kojoms grau
džiai girgždėdamas, rodos, daina
vo apleidimo gaidą, o širdis, per
imta kurčio skausmo pritardavo 
jam. Abiem pusėm namai su ge
ležiniais vartais, nepajudinamais, 
uždarytais, kaip širdįs žmonių.

Užvėrė savo blakstienas langi-

nyčios, ir žiuri ant praeivio aki
mis akloms, abejotinoms, šaltoms.

Kur tie vartai, kurie svetiii* 
gai atsivertų pirma negu mel
džianti ranka j juos pabels? Kuf 
tas langas,. kuris sužibėtų linksmi 
šviesa pasveikinimo? Tyli juod' 
vartai, žiaurus, užverti.

Ten keturiose namų sienose su 
rinko
Lžsibarikadavo kaip tvirtynėsf 
ne prieš užpuolimą ir žmogžudy
stę, bet prieš kenčiantį skausmą, 
ir verkiantį vargšą.

Ant balto sniego ant tvoros 
siūbuoja šešėlis regyklos su pa
veikslu! Šuo už tvoros, išgirdęs 
apleisto žmogaus žingsnius, nž- 
staugė perskriodžiančiu, ' baisiu 
balsu, suskambindamas retežiais.

Gukščiojantis verksmas išsiver
žė iš krutinės.. štai aš vargšas be
namis, bedarbis! Ar gi jau nieks 
pas manę neateis?

Ir atėjo, bet tik galinčius šal
tis, atėjo išdidus, siekiantis galva 
blizgančias padanges, apsivilkęs 
skranda iš snieginių kailių, apsį- 
juosiąs juosta, išsodinta žvaigž
dėms.. .. .... '1 . JI

Atėjo — ištiesė baltas ilgas ran
kas kaip du žvaigždiniu keliu. . 
Artinasi tos baisios rankos, siekia 
beginklius pečius, apdengtus vos 
plonais skarmalais.

Atšoko benamis vargšas — pra
dėjo trauktis atgal prieš užpuoli
mą milžino. Jieško pasislėpimo 
vietos, skaudžiu dejavimu,- rodos, 
norėdamas išverst nesvetingas sie
nas.

Tyli juodi vartai, žiaurus, už
verti ....

Atsirėmė išsemtas vargšas j 
kampą bažnyčios. Atbudo jame 
atminimai tikėjimo, užmušti be- 
vilties, užslopinti nepasisekimų da-’ 
g»U ' . 5

—’ Jeigu ėsi, išklausyk įmanęs, 
atidaryk savo vartus? Apart ta
vęs, nieks jau man jų’rieatidarys. 
Įleisk mane, įleisk greičiaus, nes 
galinčius šaltis mane pasitvers!

Subeldė į duris puikiai išda
bintas medalijonais su saldžiai be- : 
sijuokiančiais aniuolėlių veideliais.

Bet nieks jam neatidarė’
Ant adatinių viršūnių gotiškų 

bokštelių, drebėdami, laužėsi spin
duliai mėnulio. Stovylos terp lai
bų piliorių lenkė liūdnai veidus, 
bet neatidarė niekas.

Tuokart lyg kas prisiartino prie 
jojo, užmetė šiltą uždangą ant vei- 

Ir pamatė greitai atsiverian
čius vartus bažnyčios, kaip malo
nius apglėbimus. Nužengė nuo 
aukuro Panelė švenčiausia, mels
vais rūbais, skaisčiu apsiautalu, 
baltu nuometalu apsupančiu vai
delį — kaip ant paveikslo. Bal
tose rankose neša auksinį kięliką, 
ir su dangiškos malonės nusišyp
sojimu prie lupų jo prilenkė. At
siliepė tykiu saldžiu balsu:

— Gėrk, žmogau.. Visos pikty
bės nuo tavęs atsitolįs!

Ištiesė vargšas kaklą, godžiai 
pravėrė lupas, 
kas 3

Ir vėl buvo 
tylinti, užverti

Tąsyk tai, perimtas pasiutimo, 
sugniaužtas kumščias pakėlė ąugš- 
tyn. .

— Ko čia atėjau? Tu neby
lys ir kurčias! Ir šie vartai tik 
turtingiems atsiveria, o ne man 
vargšui! •

Toj valandoj pamatė, kad ga
linčius šaltis priėjo snvis arti 
prie jojo. Rankas į petį atrėmė, 
barzdotą sniegais veidą prie jojo 
prilenkė, akis ledinių lašų blak- 
stienais į jį įsmeigė. Ir pačiuožė 
po gįslas baisios angįs šalčio, be
galiniai šiurpuliai fodos sąnariui 
traukė iš kaulų. Kvėpavimas 
skaudžiai skrodė plaučius.

Ir alpstančioms lupoms užrai
tojo žmogus: “Pats jau eisiu 
paskui tave! negazdyk manęs pas
kutinėj valandoj! — Atsitrauk!

Galiūnas linktelėjo milžiniška 
galva, ir pranyko už bažnyčios 
kampo. Tik kartais pluoštai 
jojo permanomos barzdos ma- 
todavosi terp dailiai išpiaustytų 
roželėms bokštelių viršūnių.

Ir benamis vargšas parslydo ant 
bažnyčios trepu. Vjsos kančios 
nupuolė, kaipo ilgai vilktas sunkus 
jungas jį numetus.

Melsvas, berubežinis < dangus 
kabojo ant jojo išsitiesęs, rodos 
norėdamas pridengti dangčiu ma
lonybės, o ne elgetavimo.

Svajojo tykiai:
— Gulta po augštu, augstu dan

gum!.... Kas išsiuvinėjo ant jo
jo sidabrinius žiedelius? Numesk 
man daugiau tavo sidabro gėlelių. 
Ir tylus lietus drebančių žvaigž
delių, atskildamas nuo dangiško 
skliauto, pasipylė ant stingstančio 
jau kūno.

žiaurus, užverti.

žmonės savo visą svietą

do.

bet čia išnyko vis-

prieš jj tik dideli, 
vartai.

Kvėpavimas



> Žiuri ant to 'akys langų aklų, 
akmeninių. Tyli juodi vartai 
žiaurus* užverti!....
* Vertė Ona.

Krutinę jo, rodos, Kūrėjas užgavo 
Veizdu įkvėpimo ugnies;
Dvasia vėl energiją, spėkas įgavo, 
Nuslinko skatidėsiai širdies....

Bet tik valandėlę ta
ILIUZIJA.

Nubudęs jis sėdi ant Nemuno
• į . kranto

Ir klausos vaitonės baugų;
Jos tartum jo sielą atjaučia, su

pranta
Jo širdį suspaustą skausmų....

Vaitodamos bangos, vis plaukia 
ir plaukia

Į tolymas jūres — mares;
Jas tartumei balsas koks slaptas 

•j ten šaukia 
Į myrio tamsybės gelmes....

Jis poemą rašo praėjusio būvio, 
Žiūrėdamas bėgin bangų;
čionai jo paveikslas kentėsįų ir 

žuvio,
Čia veidrodis . jojo skausmų....

Ir dingo lyg žvaigždė
Ant Nemuno kranto

laimė jam 
švito, 

ryte....
it audros 

nukrito,
It viskas paskendo skausme!....

Nes ji, ką jam amžiną meilę ža
dėjo, 

Kurią jis mylėjo giliai,
Jau jįjį apleido, visai nemylėjo, 
Jinai su juo žaidė tiktai L...

Mat jai pasitaikė turtingas senelis 
Patraukti akių gražumu;
Seneliui pamėgo mergytės veidelis, 
Ir jį jis nupirko turtu....

Visi, štai, baisaus atminimo še
šėliai

Išvydęs skaudėsių paveikslą, pa
kilo, 

Bet jo jau nebuvo čionai....
Jis dingo.... Vaikinas svyruo

dama prabilo,
Prabilo į-upę liūdnai: ?

Vaidenasi jo akįse;
Iš užmiršties miglų jau vėl at-

/ Į •' 1 . sikėlė
Ta šmėkla kentėsio dvasia,...

Štai mato: jis jaunas, mažytis vai-
1 • • ” kelis

“O jus atminimai, o koki jus skau- 
I* • dusi.;..

Kam dvasią neliauriat kankint?.... 
Kodėlgi jus kloniai ir kalnai teip 

graudus
Nenorite širdį ramint?....

Daboja mažus žąsiukus;
Jis klausos, kaip tykiai čiurlena 

upelis
Kaip vėjas šiuršiana lapus....- 
v ■ '' L T

Jis, štai, iš šakos pasidirbdinęs 
žirgų.

Ir štai jos vaizdas jam vėl pa->’
K / sirodė

Su papuoštu perlais kaklu;
Jos veidas, nušvitęs, jam saule 

išrodė,

|| Vokiškose pietinės Afrikos 
valdybose rado deimantų plotus, 
kuriuos randas savo monopolin pa
ėmė. Kiekvienas deimantų j ieško
tojas turi surastus akmenėlius ati
duoti valdžioms^)© jos juos par
duos ir gautus pinigus, atitraukę 
trečdalį vertės, atiduos akmenėlių 
radėjams.

Maskoliškas randas paduos 
durnai sumanymą Ketvirto Lenki
jos padalinimo. Sumanyta iš Len
kijos atimki dalį Lublino guber
nijos ir Sedlecų, iš tų žemės plo
tų padaryti Chelmo guberniją ir 
ją priskirti prie Mažrusijos. * Mi
nėta gubernija turės 750000 gy
ventojų.

[Į 28 d. sausio Čekijos sostapi
lyj Pragoj čekai vėl mušė vokie
čius. Vokiečiai mat renka vai
sius sayo sėjamos kitų tautų ne- 
užkantos sėklas. Vokiečių nie
kinami jiems patiems atsimoka 
tuom pačiu ten, kur vokiečių yra 
mažiau.

|| Užgimė dideli nesutikimai terp 
pietinės Amerikos respublikų Pe
ru ir Chili. Dipliomatiški susi- 
nešimai abiejų respublikų likosi 
pertraukti.

|| Į Tbnd&ų atėjo specijališkas 
telegramas pranešantis apie bai
sius /ėmės drebėjimus pietinėj ir 
pietvakarinėjf Išpanijoj, kurie iš
griovė daug>f kaimų ir miestų. Iš
siveržusios jūrių vilnys pagimdė 
baisius tvanus Barcelionios aplinki
nėje. Nusuokusi nuo kalno žemė,su 
visais gyventojais užbėrė kaimą 
Romana. Mieste Totuna ir kai-' 
muose provincijoj Murcia daug 
triobų tapo tišgriautų arba drūčiai 
pagadytų.

|| ^Tieste Fez, kalbant vienam 
sąnariui prancūziškos kariškos ko
misijos su sultanu Mulai Hafidu, 
šoko koksai mauras su peiliu ran
koj ir norėjo prancūzišką oficierą 
nudirti, bet sargybos likosi sulai
kytas ir suareštuotas.

Londono laikraštis “Times” 
praneša, jog mažas, trijų metų 
amžiaus Chinų ciecorius apsirgo 
rauplėms.

|| Paryžiuj 27 d. sausio pasimi. 
rė garsiausias Prancūzijos akto
rius, Benviot Constant Coąuelin.

Į| Paryžiun' jau antrą kartą atė
jo telegramai, buk -'numirė Abisi
nijos ciecorius Menelik. Patvirti
nimo vienok tos žinios dar nėra.

EMILE ZOLA _

RYMAS
ROMANAS

VERSTA IŠ PRANCŪZŲ KALBOS

I j. t J *
į Išjoja į laimės kraštus;
1 Ir koks jis didvyris! .štai viskas 

tik mirga! 
Bet klupdo jį kupstas status....

Už metų kelių jau • jaunystė at
plaukia, 

i Ir gėlėms pražįsta , mintis;
Didžios ateities jis gyvenime lau- 

•. • kia;
Karščiuojasi, plaka širdis.... 1

O kokios svajonės jo dvasioje 
tveriąs 1

Nepaprasti matos vaizdai....
Kaip sapnas, kaip tinklas auksi

nis koks nerias,
Svajojas garbingi darbai....

O akys žėrėsiu mielu.

Ji tykiai ant Nemuno vilnių siū
bavos 

Lyg tartum, Upynė graži; , 
šypsojos ir galva patogel lingavo; 
Ji buvo teip miela, brangi....

Į Sūnūs buvusio Serbijos ka
raliaus Milano, Georg Christič, 
pretindentas ant1 Serbijos sosto, 
matydamas kad jo niekada negaus, 
priėmė Vengrijos sostapilyj Pešte 
vietą karčiammio dainininko. Už 
dainavimą restauracijose gaus jis 
po 10 dol. kas dieną. Iš to galės 
išgyventi, o apsisaugos nuo pavo
jaus gresiančio valdonams.

|| Londonan atėjo žinia, jog 
Abisinijos karalius Menelik ne nu
mirė, bet jis sunkiai serga.

|| Europoj dideli šalčiai. Baltiko 
jūrių dideli plotai užšalę.

Kaip Nemuno bangos gyvenimas 
plaukia;

Jau mokslo, štai, baigia metus;
Likimas buvimo į kovą jį šaukia;
Jis žengia į jo verpetus....

Pasišvenčia darbui, siekimui augš- 
/ t * tybės, 

Jis neša šviesybę žmonėms, 
Jis j ieško naujosios teisybės ga- 

t . ■ dynės,
Aukauja spėkas pavergtiems....

• Bet tamsos aplinkui; jį niekas ne
mato, 

Neapšviečia joks atspindys;
Nuvargsta; bet stengiasi, pajiegas 

t| stato:
Jis tvirtas — siekius įvykdįs 1.. >.

‘Veltui.... jau nusilpęs, likimo 
apviltas, 

Jis nyksta apleistas visų;
Jo viltys suiro kaip griūvantis til

tas, 
Ir skendo gelmėn vandenų....

Jam niekas nejaučia, jį nieks ne
supranta;

Kankina jį skausmo angis....
Tik šiČion atėjus ant Nemuno 
u. kranto,
Atilsi nuvargus širdis....

Jos degančios lupos kasžinka kuž
dėjo,

Ir veidas greit mainė spalvas;' 
Jis, tartum, sumišęs į jąją žiurėjo, 
Ją siekė ištiesęs rankas...........

Bet ji lyg zefyro sparnais suplas
nojo,

Ir*slinko nuo jojo tolyn....
“Jau nykstat” Vaikinas, drebė

dama, vaitojo:
“Jau nyksta, jau grimsta gilyn

| Portugalijos pakrantėse ispa
niškas garlaivys Trinidad susimu
šė su nežinomo vardo belgišku 
garlaiviu ir paskutinį paskandino. 
Prie to 8 belgiško garlaivio įgulos 
žmonės pražuvo.

VIETINES ŽINIOS
% -4’

Re-U’ Rymo laikraštis "Nuova 
vistra Teatralė” praneša, jog 
nas itališkas aristokratas, už 
vadžiojimą savo moteries, patikęs 
ant kelio garsų itališką raštininką 
d’ Anunzio, pusėtinai jį sumušė; 
prasižengusią gi pačią pavarė.

Su-

Galva jam apsvaigo, skaidrumas 
pranyko; 

Jis šoko prie josios artyn....
Begriebdami ją glėbin, bangose 

išnyko 
Ir grimzdo laimingas gilyn....

K
Jau nejautė nieko, tik spaudė kru- 

■ < tinę
Prie Nemuno smilties kietos,
Ir plaukė* į erdvę kur tai bega

linę,. ...
Supuojams šaltosios bangos.... 

Praurimė.

Į Peterburge, kavinėj Cafe de 
Paris, expliodavo padėti ant’ sta
lelio bomba. Panašus atsitikimas 
buvo ir kavinėj Cafe Central. Pa
skutinėj vietoj expliozija sudraskė 
vieną kelnerį.

|| Australijos pakrantėse apvirto 
plaukianti su jurininkais prie kran
to valtis nuo kariško laivo Eu- 
rounter ir vienuolika jurininkų pri
gėrė.

1S V1SOR.

|| Mieste Ekaterinoslaviuj, pieti
nėj. Maskolijoj, budelis, už užpuo
limą ant kelio ir 
keliaujančio pinigų 
Šimą, teismo likosi 
merktas ir pakartas.

atėmimą nuo 
ir jo užmu- 
mirtim *pas-

Jam Nemunas, rodosi, dainą dai
nuoja, 

Marindamas dvasios skausmus, 
D miškas, prijauzdams jo vargą, 

dejuoja,
Dejuoja ir migdo jausmus....

Bet, šitai, ateina prie upės gro
žybė.... 

flergelė ateina vandėns;
os veidas kaip dievės, kaip sau-

1 ’ lės skaistybė,
O akis — kaip naktys rudens. .V.

Jis atmena. Kartą čion liūdnas sė-
1 • J dėjo,
Apnyktas skaudžiomis mintimis; 
Šitoji mergytė čia vandens atėjo,
Jr jį apžavėjo akims.

Jam, tartum, vilties spinduliai su-
1 . ' žibėjo
Žvilgesyje josios akių, 
)0 siela į šventnamį meilės įėjo,

i liko dieve jo jausmų..*.

Ji liko jam mūza kiltaus įkvėpimo,
Ji girdė nektaro medum,
J! buvo žvaigždutė, viltis jo sie

kimo,

|| Pasibaigė amerikonų viešpata
vimas ant salos Kubos. Ją iki 
šiol nuo 1906 m. valdė amerikoniš
kas gubernatorius ir atkakę iš 
Jungtinu valstijų uredninkai. Da
bar valdžia perduota naujai išrink
tam Kubos prezidentui ir ųrėdnin- 
kams, 
salos, 
blikos 
mez.

|| Londone per trįs dienas pe
reitos sanvaitės buvo teip tiršta 
migla, kad visi susinėsimai mieste 
pasiliovė. Iš miglos pasinaudoda
mi plėšikai išplėšė daugybę auk
sinių ir deimantinių daiktų par
davimų.

amerikonai pasitraukė nuo 
Prezidentu Kubos respu- 

yra dabar Jose Miguel Go-

U Turkija užmanė Bulgarijai pa
taisyti rubežių, bet Bulgarija netik 
Turkijos sumanymą' atmetė, bet 
šaukia po ginklu rezervos karei
vius. Bulgarija sutinka už pasi- 
garsinimą neprigulminga užmokėti 
Turkijai 20000000 dol., bet 
tinka perkeisti rubežių.

|| Buvęs Peterburge policijos 
perdėtiniu, Lopuchin, likosi su
areštuotas. Jį apkaltina, buk jis 
drauge su šnipų perdėtiniu Azevu 
prigulėjo prie revoliucijonierių or
ganizacijų ir revoliucijonieriams 
išdavė daug policijos paslapčių. 
Kratas darė pas advokatus: Soko- 
lovą, Slosbergą ir Braude.

nesu-

laik- 
revo- 

atlaikė

Į Mieste Hanovere, Vokietijoj, 
soči j alistai demonstravo ant gatvių 
reikalaudami visuotino * balsavimo. 
Susirėmime su policija 
ypatų likosi sužeistų.'

apie 30
| Kaip paduoda užsienių 

1 aščiai, maskoliškiej ie 
liucijonieriai užsieniuose 
paslaptą susirinkimą ir nutarė
liautieji. agitacijos terp kariume- 
nės. Atkakę Paryžiun susivažia
vimo delegatai apreiškė, jog dėl 
išdavimų agento Azevo, prisipla
kusio prie revoliucijonierių, per 
revoliuciją Maskolijoj nedaug ga
lima atsiekti, kad Azevo išdavimai 
sudemoralizavo visą revoliucijonie
rių partiją; dabar pradeda nužiu- 
rinėti ir kitus partijos vadovus; 
viešpataujant nužiūrėjimams ir ne- 
užsitikėjimams ir žmonės geriau
sių norų ne daug gali nuveikti.

jog tūli
pinigus

| Peterburge susekė, 
policijoj perdėtiniai už 
leizdavo mieste slapta laikyti loši
mo namus. Keli augšti policijos 
perdėtiniai likosi atiduoti teisman.

|| Pasitraukė nuo vietos Masko- 
lijos iždo ministeris Kokovcev. 
Jis tapo paskirtas maskoliškuoju 
ambasadorių Paryžiuj.

H Danijos pakrantėse, prie Jut
landijos, paskendo norvegiškas lai
vas Steed. Prie to jo įgula, 8 
jurininkai, prigėrė.

U Berlyne, ant Tempelhoff lau
ko prančuciškas orlaivio išradėjas 
Aomand Zippal bandė pasikelti ant 
orą, bet nepasisekė, mašinos ne
dirbo, kaip reikia, todėl mėginimai 
likosi an| tolimus atidėti.

| Mieste Saigon, Prancūziškoj 
valdyboj Cochin-China, rado lo
voj peršautą gubernatoriaus vieti
ninką M. Bohneur. Mano, kad jis 
pats nusišovė.

— Ar gyveni namuose, uždug- 
nytuose nuo įėjimo šalto oro? — 
klausia rasėjas sanitariškų pamo
kymų biuletine. — Jei gyveni to
kiuose, tai gyveni purviniausiuose 
namuose.

Užterštai Oras daug labiau ne- 
sanitariškas Hr daugiau kenkia 
sveikatai, kaip kokia kita namų 
teršatis.

Seimyninkė, kuri neišvėdtna sa
vo namų gerai kasdien, yra daug 
purvinesrfė* už tą, kuri leidžia na
muose įsiveisti vabzdžiams. Už
terštas oras yra didžiausiu blogu
mu sveikatai, vabzdžiai nemalonus 
tik akims. Pirmasis užmuša, ant- 
įasis tik šlykštus yra.

Gera šeimyninki privalo laiky
ti orą savo namuose tyrą.

{statymai reikalauja ,idant gy
dytojai pašaukti pas ligonį džio
va sergantį, preneštų apie tai 
Sveikatos1 Skyriui bėgyje 24 va
landų po apžiūrėjimui.

Keli daktarai pildo tą. 
gelis ne. 
praneša, laukia iki pat 
Kiti net praneša tik po 
mui.

Nuo džiovos mirusių 
sanvaitę buvo 65.

Žymus pagerėjimas sveikatos 
sanlygų yra patėmytinas pasibai
gusią 23 d. pereito 
vaitę; 104 mirtys 
negu priešpereitą. 
atsakančia sanvaitę 
buvo 46 mirtys mažiau nuo in- 
fluencoš, 21 mažiau nuo užde
gimo plaučių, 15 mažiau nuo ner
vų ligų ir 6 mažiau nuo uždegi
mo žarnų. Mirčių nuo difterijos 
buvo 12 daugiau, nuo Brighto li
gos 14 daugiau, nuo širdies ligų 
ir apopleksijos po 7 daugiau kiek
vienos.

Pranešimų apie užsikrečiamas 
ligas pareitą sanvaitę gauta 905, 
daugiau kaip pereitą šanvaitę 88. 
Didžiausias pasidauginimas atsiti
kimų tuberkuliozo — 47 praneši
mai daugiau kaip pereitą sanvatę. 
Pasidaugino, skaitlius atsitikimų 
šlakuotos šiltinėj ant 18, tymų ant 
28 ir uždegimu žarnų ant 13. 
Sumažėjo skaitlius atsitikimų "dif
terijos, vėjarauplių ir uždegimo 
plaučių.

Dau-
Da u gumas tų, kurie 

mirčiai, 
numiri-

pereitą

mėnesio san- 
buvo mažiau 
Sulyginus su 
pereitų metų

— Chicagos miesto majoro bro
lis, Jurgis Busse, norėdamas tar
naitei parodyti kaip reikia revolve
ris vartoti, jį užprovijo, bet per 
neatsargumą revolveris iššovė, kul
ka išlėkė per langą ir per langą ki
toj pusėj gatvės esančių namų 
įėjo į gyvenimą jenerolo Gerardo 
ir pataikė’ f krutinę jo dukters 
Lucios Tuckermann ir ją .užmušė 
ant vietos.

— Chicagoj užstojo jau tikra 
šalta žiema: nors ji pasivėlino, bet 
užtai atėjo su visu smarkumu. 
Pereitos pėtnyčios rytas buvo dar 
šiltas, bet užtai vakare atėjo šaltis 
ir smarki sniego dargana ir vė-

.(Tąsa).

Kuomet Pierre įėjo į Rafaelio .sales, jis 
dar negalėjo atsikratyti nuo įspūdžio, kuris 
jį buvo apėmęs Siksto koplyčioje. Rafaelio 
salės iš karto nepadaro tokio didelio įspūdžio; 
jos nustebina išlengvo. t Rafaelio paveiksluo
se matosi teisingumas linijų, stebėtina garmo- 
nija, gili psichologija. Žmogus jo . paveiks
luose išrodo idealizuotas. Bet ir šiuose pa
veiksluose matėsi galingas genijus. Mikel- 
Andželo ir Rafaelis tartum vienas kitą papil
dė, ko vienam truko, tas pas antrąjį buvo.

Bet pasigirdęs balsas Pierre’ą sužadino iš 
susimąstymo ir jis atsigręžė. Jis pamatė le- 
kajų juodoje liberijoje, kuris atlikęs savo pa
siuntinybę, mandagiai nusilenkė prieš Nar
cissą. , ,4.

Jaunikaitis neužganėdintu veidu priėjo prie 
kunigo ir pasakė: -

— Mano brolėnas, monsinjoras Gamba-del- 
Coppo, atsiuntė žmogų pasakyti, kad jis šią
dien negali priimti musų. Jis esąs užimtas 
kokiu-ten tarnybės darbu.

Bet iš jo veido galima buvo matyti, kad 
jis netiki tai priežasčiai ir mano, kad jo bro
lėnas, išgazdintas kokio-nors gero žmogelio, 
bijo save sukompromituoti. J'as labai erzino 
gerą ir meilų Narcissą. Bet pamąstęs, jis nu
sišypsojo ir pridūrė:

— Paklausyk, visgi reikia pabandyti iš
gauti tą pasimatymą. Jei tamsta esi liuosas 
šiądięn dieną, tai męs kur-nors papusryčiau
sime drauge, o paskui sugryšime ir apžiūrėsi
me senobinių daiktų muzėjų, ir galų gale, aš 
sujieškosiu savo brolėną, o gal netikėtai ga
lėsime sutikti ir patį popiežių, kuris šiądien 
vaikštinės 9čde.

Pierre, išgirdęs, kad audiencija vėl atidėta, 
labai nusiminė. Bet turėdamas visą dieną 
liuosą, jis sutiko su Narcisso sumanymu.

ir aš 
Labai

•• ■:< • r-- -" T'; '
taip arti prapulties ir, nors dar šv. Petro baž
nyčioje melzdavosi, tai Jupiteris ir visi mar
muro dievai ir deivės su.gražiais ir patrau
kiančiais kūnais atrado sau vietą visose Vati
kano salėse. Paskui jam prisiminė tie laikai, ’ 
kuomet popiežiai dar liubsai galėdavo pasi
rodyti Rymo gatvėse. O dabar Leonas XIII 
jau aštuonioliką metų kaip nė kojos neiškelia 
iš Vatikano. , —

Taip, dabar popiežiaus jau niekur nebesu
tiksi, jo niekas nemato, jis slepiasi, tartum 
koks rustus ir baisus dievas, kokiam į veidą 
gali žiūrėti tik vieni kunigai. 7 
darė Vatikane tarp puikių vyrų ir patraukian
čių moterų, kuriuos sutvėrė Mikel-Andželo ' 

’ ir Rafaelio genijus. Ir koks tai reginys, kuo
met tas baltas senelis eina per muzėjaus ga- 
^r’jąs» kad nusileisti į sodą! Iš visų pusių 
žiuri į jį plikos stovylos: štai Jupiteris,-čįa 
Apollo, ten visagalė — Venera, foliaus Pan,— 
ir visi tartum Šnibžda, apie gerumus žemės. 
Štai^ Neręidos maudosi permatomose bangose. 
Štai visai plikos’ Bakchanės gult ant žolės. 
Antai, lyg viesulas, lekia Centaurai, nešini ant 
savo rūkstančių nugarų puikias moteris, pa- 
gundingose pozose. Ten Bakchus su Ariana, 
ana Ganimedas meilina erelį, toliau Adonis 
savo liepsna uždega įsimylėjusias poras. O 
baltą senelį vis neša toliau,‘ir jis linguoja ant 

1 savo sėdynės, tarp išstatyto plikumo, kuris 
garbina gamtos visagalingumą ir amžiną me
džiagą. Nuo to laiko, kaip popiežiai atrado 
tą plikumą, iškasė jį iš žemės ir pradėjo1 prieš 
jį nusilęnkti, jis pasidarė nemirštamas, jis vėl 
viešpatauja. Netoli tų galerijų yra Vatikano 

. biblioteka —X viena turtingiausių pasaulyje, 
kurioje randa sau vietą visas žmonių mokslas.

Nebetekęs . kantrybės, Narciss paklausė 
’ vieno sargo, kuris jam pasakė, kad jo švente

nybė jau sode.
^’sim^ ir męs, nori? — į 

;— Aš pasirūpinsiu pan

Ir jis užsi-r

Pierre’o.' 
štai sodą.

piklausė jis 
irėdyti tam-

Apačioje jis vėl pakalbėjo su kitu sargu, 
kurį jis labai gerai pažino. Sargai tuojau jį 
su kunigu praleido, bet negalėjo pasakyti ar 

i drauge sumonsinjoras Gamba-dėl-Coppo yra 
popiežių, ar ne.

Vistiek, — pasakė Narciss, kuomet jau 
susi- 
Vati-

— Tamsta esi perdaug meilus 
nenoriu išnaudoti tamstos gerumo, 
tamstai ačiū. . ' ~

Jie papusryčiavo nedidelėje valgykloje prie 
šais šv. Petro bažnyčią. Paskui apie antrą 
valandą jie apėjo baziliką, kad įeiti į muzėjų.

'Mužėjus susidėjo iŠ trijų skyrių ir jame 
tilpo visas pasaulis, iškastas iš-po žemių. Dvi 
valandas abatas apžiūrinėjo jį, pereidamas iš 
vienos salės į kitą, apakintas šedevrais ir vi
sokiais dailos veikalais. Narciss nuvedė jį į 
kandeliabrų galerija, kur yra labai gražus 
skulptūros veikalai.

— Paklausyk, mielas abate, dabar tiktai 
ketvirta valanda, ir męs čia atsisėsime; kar
tais, kaip man sakė, atsitinka, kad popiežius 
eina pro čia į sodą. Ką gali žinoti, rasi tam
stai pasiseks jį pamatyti ir pakalbėti su juo? 
Dėl viso ko tamsta pasilsėk.

Narcissą pažino visi sargai. w Jie atsisėdo 
ir Narciss vėl tuojau ėmė kalbėti apie dailą, 
bet staiga nė iš škį nė iš to jis tą kalbą per
traukė ir ėmė pasakoti, kaip Leonas XIII pra
leidžia laiką.

— O, mielas abate, turint aštuoniasde- 
šimts metų ir taip būti atsidavusiu darbui, męs 
su tamsta niekuomet negalėtume!.... Šeštoje 
valandoje ryto jis jau ant kojų, atlieka pamal
das savo naminėje koplyčioje ir išgeria: tru
putį pieno. Paskui, nuo aštuntos iki dvyliktai, 
priima kardinolus, pralotus, visokius intere
santus iš kongregaciją. Dvyliktoje valando
je esti viešos ir abelnos audiencijos. Antro
je pietauja. Paskui ilsisi arba vaikščioja so
de iki galui. Kartais jis po to esti užimtas 
ant vienos ar dviejų valandų privatiškomis 
audiencijomis. Devintoje jis vakarieniauja, 
— visuomet vienas prie savo skobnio. O kaip 
tamstai patinka etiketą, kuri priverčia jį būti 
atsiskyrusiu nuo viso pasaulio ? Popiežius per 
aštuonioliką 'metų nieko negalėjo. paprašyti 
prie savo skobnio, jis visuomet turi laikytis 
šalyje nuo kitų, kad nenužeifiinti savo auto
riteto! Dešimtoje gi valandoje, pasimeldęs 
drauge su namiškiais, jis užsidaro savo mie- 
gajame kambaryje. Bet jis miega mažai, tan
kiai negali užmigti. Tuomet jis atsikelia, pa
šaukia kokį-nors sekretorių, kuriam diktuo
ja visokius patėmijimus arba laišktis. Kuo
met kęks-nors interesingas dalykas užiima jį, 
jis visai pasineria į jį ir be pertrūkio mano 
apie jį. Tame visas jo gyvenimas, ir tiktai tas 
ir palaiko jo spėkas. Jo protas be pertrūkio 
dirba, o jo darbštus būdas negali būti be dar
bo. Tamsta žinai, kad jis ilgai užsiiminėjo lo
tinų poezija. Aš manau, kad jis tūlą laiką 
buvo pasidaręs karščiausiu žurnalistu, kuo
met jam prisiėjo kovoti ir inspiruoti straips
nius laikraščiuose, kuriems jis duodavo pa- 
šelpą; pasakoja, kad jis ir pats diktuodavo 
ištisus straipsnius, kuomet dalykas palytėdavo 
pažiūras, kuriomis jis labiausiai brangino.

Pasidarė tylu. Narciss nuolatos dairėsi, 
kad nepraleisti laiko, kuomet popiežius eis 
į sodą.

— Šiądien oras gražus. Jis tikrai ateis. 
Reikia turėti kantrybę.

Kolai Narciss pasakojo apie tas smulk
menas, prieš Pierre’ą sukilo savotiška istori
ja popiežių. Iš pradžios prieš jo akis praėjo 
pilni puikybės atgijimo gadynės popiežiai, ku
rie svajojo paimti į savo rankas ir imperato
riaus valdžią. ; Ir niekuomet katalikybė ne 
buvo tokiame pavojuje, niekuomet ji nebūvi

jie buvo sode, — aš visgi dar tikiuos 
tikti, o tuo tarpu pažiūrėk, štai garsus 
kano sodai.

Jie labai dideli ir apsupti iš visų 
sena siena. Jiems bevaikščiojant po 
Narciss pasakojo, kaip popiežiuj naudo 
savo sodų. Gerame ore jis čia vaikštinėja kas 
antra diena. Ir tuomet jis labai riųxT~ 
apžiūrinėja savo vynvuogynus. Karštai 
ke jis silsisi Leono IV bokšte, kuris^ 
užsilikęs nuo senos tvirtovės. <

Grįžtant sodu atgal Pierre dar sykj 
nustebo: jis pamatė miniatiūrišką Ix>i 
groto kopiją. Jam pasirodė labai nesmJ 
to jausmo jis negalėjo paslėpti nuo INat|ciss<

— Tai vadinas teisybė? Man p;

pusių 
sodą, 

>jasi iš

[a b; 
rd<

— Tai vadinas teisybė? Man pasfakd. 
apie tą, bet aš maniau, kad šventas tėvasjdati 
inteligentiškesnis ir niekuomet nemaniau, ka 
jis tikėtų į tą....

—1 As. manau, — atsakė Narciss, — ką 
šis grotas pastatytas dar Pijaus IX, kuris k 
bai tikėjo į Lourdes ir Ikonas XIII prišalo 
tiktai jį prižiūrėti ir daugiau nieko. 1

Keliasi minutas Pierre 'pastovėjo pjJ 
tą vaikišką žaislą. Daugybė praeivių, apfl 
tikėjimišku entuzijazmu, paliko ten savo 
tinęs kortej 
štai jie išė 
žerijas. /

Kaip tia buvo gera, kaip puiku! ViJ 
buvo ramu ir tiktai tolumoje girdėjosi trerj 
mas vandens, kuris krito iš 'baseiniHma*, 
lašais. Iš visų pusių tą puikią kertelę tų 
apsiaup? senoviškos vazos , ir stovylos, 
kurių saulė^>ėrė savo spindulius. " J

— Stebėtina, kad męs nesutikome j jo ši 
tenybės ,— pasakė Narciss. — Tikrai kuo 
męs apžiurinėjome Leono IV bokštą, kai

ir jam pasidarė liūdna.
sodo ir atsidūrėm pas 01

kurių saulė^ėrė savo spindulius. J
— Stebėtina, kad męs nesutikome jo š-j 

teny|>ės ,— pasakė Narciss. — Tikrai ku 1 
męs apžiurinėjome Leono IV bokštą, kai Į 
pasisuko į kitą alėją. v Į y

Bet staiga jis apsistojo. J
— -Žiūrėk! Žinoma aš taip ir markiau J 

Štai šventasis tėvas.... Bet mums nesisj 
Jis musų ir nepamatys; štai jis sėda į kari

Ir tikrai, tolumoje pasirodė karieta ir J 
didelė žmonių krūvelė. Pierre’ą tartum 
pastūmė. Stovėdamas drauge su NarcissuJ 
pakalyje augštos vazos, kurioje aiįgfc; ditrįj 
medis, jis tiktai , iš tolo galėjo'matyti h jmedis, jis tiktai iš tolo galėjo matyti I 
senelį. Jis pasirodė jam labai liesas 
baltoje sutanoje, kuomet mažais žingsniai! 
prie karietos.

Vaizdas išnyko; Leonas XIII atsisį 
karietą ir jos durelės užsidarė. Narcisį 
sivedė jauną abatą, pasakodamas jam apj 
prastą Leono XIII apsiėjimą ir gerą jo 
jis kartais apsistoja, kad patfattžti siM d 1 
ninkais, paklausti jų apie medžius, apie I į 
sinų pardavimą; tarp kit-ko jis papis# į 
kaip popiežiui prisirišo prie dviejų gu’i 
gazelių, kurias jam atsiuntė iš Afrikoj 
vanoms. Pierre jo neklausė ir kuomet ji^.^ 
vėl atsirado ant šv. Petro pleciaus, jis darir 
pažvelgė į Vatikaną.

Saulė leidosi vįs žemiau ir Pierre vis 
stovėjo ant šv. Petro pleciaus, 
atsikratyti šios dienos įspūdžių, kuriuos1’ 
patyrė nuo Mikel-Andželo ir Rafaelio, (į, 
nobės Rymo dievų ir popiežiaus draugi 
pačiame didžiausiame rūme pasaulyjk

Sudiev, brangus abate, — pasakė b 
— ir atleisk, kad šiądien niekti m

Prisipažįsiįi,

m?
Uud • ,

C1SS,
Įėjau tamstai pagelbėti, 
rodos, kad mano brolėnas bijo save :suk< 
promituoti tamstos dalyku..*. Aš dąr 
matysiu su juo, bet patarčiau nelabai atsi^
ant jo.
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Artikulas XI. Žagintojas2) moteriškės turi būti bau
stas mirtimi, arba žagintoją paims už vyrą, jeigu jai pa
tinka; jeigu žaginamoji nekeltų klyksmo tokioje vietoje, 
kur žmonės girdėti gali, o potam kaltintų teisme, tokis 
skundas priimtas nebus.

Artikulas XIV. Jeigu kas, apturėjęs žaizdas, bėgyje 
24 dienų po pokylius, jomarkus ir karčiamas A^ikščiotų ir 
girtautų, o paskui nors nuo žaizdų numirt^/heturi būti 
skaitomas užmuštu1). (Tas pats art. 42 antro, o art. 53 
trečio statuto).

O jeigu ketvirtu kartu tokį prasižengimą pada- 
ir prie jokio 

. Vietlok[6. Jeigu kas neapsisėdęs kokiame paviete apsisėdu- 
įakviestų, tad pakviestasai turi galę reikalauti, idant

o bausmės af prilygmiui prie bylos išpultų' ištar-

7. Teismai laike seimo teisiami bus, o į vietą aprink-

h! Lietuviškasis Statutas
4 Ii

‘ ZYGMANTO I.

; PAGAL TAD. CACKĮ,
Lietuviškai parašė Jonas Šliupas, M. D.

jeigu atsišauks į augštesnįjį teismą, turi žemutiniame ka
lėjime sėdėti, jei^bėnt turėtų paranką, tad laukti turi ištarmės 
augštesniojo teismo8), (Tas pats trečiame statute, su pri- 

; dėčku, kad tas augštesnis teismas yra vyriausiu teismu ar- 
r*ba (tribunolu). • / .' > - uJ, . •

14. Rakai’užvynioti (roki zawite) privalo būti neatidė- 
stomi, ir pirmiausiame termine privalo būti atlikti: 1, dėlei 
paėmimo pinigų iš užstatų; 2, dėlei išgujimo iš ramaus 
gyvenimo; 3, dėlei visokeriopo teismiško dalyko; 4, dėlei 
pabėgusių žmonių ir pavaldiniškų; 5, dėl turgiškų muitų ir 
pervežimų; 6, dėlei tramdymo upių takišiais ir tiltais; 7, 
jeigu kas kam iš savo dėkos apsirašytų ir terminą paskirtų, 
o tam neužganėdintų; 8, dėlei pasidalinimo brolių arba dė
lei bylų tarp globėjų ir nesuaugusiųjų; 9, byloje tarp pasi- 
galVotojo ir pasigalvojamojo, arba skundiko, arba skoli
ninko; 10, pavedimas teismo rubežinės bylos; 11, dėlei 
vaznių apšmeižos laike urėdąvįmo; 12, dėlei našlės eikvo- 
jančios (utratną), o esančios ant naslės suolo; 13, dėlei 
kaltenybių viešpačiui arba šalims prigulinčių; 14, dėlei vi
sokių} grobimų; 15, dėlei tretininkiško (polubovvny) teis
mo; 46, dėlei išmušimo iš lobių po padarytos injunkcijos1); 
17, dėlei sutramdymo urėdiškų^gromatų; 18, dėlei skriau
dų laike karės daromų. Tuose visuose atsitikimuose, jei
gu šalis, be priežasčių statute išreikštų, nestos, pralošia 
savo [bylą. O priežastytnis esti: paguldant! liga, viešpa- 
tiška ir žemiška tamysta, ir jeigu reikale dėlei kaklo į du 
teismu kartu butų pak1 *

• vieni 
rūbe 
užv)y 
su mažais priedais art. 42 trečio statuto).

r ■ r - ; ; ; ; ; . v ;
vietjų rakelių, jei bent teismai nebūtų teisiami“).

a ir žemiška tamp
nu kartu butų pakviestas, ta viena priežastis tiktai ant 
10 teismo tesėti turi; vieniems tiktai išsiųstiems į už- 
sžjį tarnystoje žemės arba viešpataujančio, atidėjimas 
ypioto rako (roku zawitego) služyti tegali. (Tas pats

Pakvietimai į teismus negali įgalianti, kaip tiktai ant

Sįjį . v . - .1 ., ,
pakviečiantysis valdžiai to paties teismo pasiduotų, jeigu 
ant -jo bausmės af prilygmiui prie bylos išpultų ' ištar
mėj’). (Tas pats art. 45 trečiojo statuto).

: 17. Teismai laike seimo teisiami bus, o į vietą aprink
to urįėdininko ant pasiuntinio, kitas turi būti į žemiškąjį 
teismu išrinktas, kurs aprinktąjį»pasiuntinį užstos, atlikęs 
teistofiams paskirtą prisieką. (Tas pats art. 47 trečio 
staluto). ]’

j8. Jeigu vieno J pati ar kūdikis, gyvenant prie vyro 
\ar tavo, skriaudą padarytų, tad į teismą tėvas ar vyras 

pristajyti turi, o jeigu ant pakvietimo nestotų ir neatro
dytų, ’^ad pakvietimas neužtiko apkaltintųjų, pats at- 

i sak^-M(Tas pats art. 49 trečio statuto).
9. Prokuratorius arba patronas negali imti pinigų 

ftinčių šalei, jei bent turėtų atskirą ant to leidimą, 
as pats art. 61 trečio statuto).

20. Jeigu kas laike tęsimosi teismo sužeistų arba
įmištų arba blėdį kokią padarytų, o nuskriaustasai nu-i 
ųotų tuojau į teismą) tad turi būti jam uždrausta išva- 
Dti ir teisa bus tuojau padaryta. (Tas pats art. 66 
:iq statuto). * ,

21. Miesčionys turintiejie Magdeburgiškas tiesas, nu-
įtmę skriaudą, nuo žemionių, į žemiškąjį teismą kviesti 
* į^it budu -šitame statute įsakytu1).. (Art. 69 trečio 
tufo). * . į I ' ;. '

s 22. Kas turi bylą dėl lobių įvairiuose pavietuose 
Mdių, į vieną pavietinį teisiną, kur lobiai guli, gali pa-' 
Kti, 6 kiti teismai tą dekretą išpildyti privalo2). (Tas 
■ąrt. 71 trečio statuto).
■23. Jeigu kas ant ko ką-nors byloje laimėjo, tad 
■ turi būti duota injunkciją, o iš urėdo paranka bus 
■ta; d jeigu gintų injunkciją, tad tūri paranką užmo-. 
■jo tas, kam kas prisūdyta, turi antrukart atimti ir 
■ūkinėje sumoje antrukartinę gauti injunkciją, suma- 

1KI —rankQS kylanti, neturi būti didesnė už sumą, dėlei 
eina reikalas1). (Tas pats art. 74 trečio statuto). 
Trimis liudytojais įgyti (odzieržeč) daigtą leista, 

t trijų liudytojų, prisieka prie dviejų duos įgyti; 
tatai neturi paliesti bylų dėl užjojimo, -dėl ru- 
lėl gvolto ir kaklo bylos, kurioms tasai statutas 
skirus įsakymus. Kiekvienas prisieką pagal savą- 
turi atlikti, o jeigu jam šalis atleis prisieką, vis- 
:ą įgys; iki trečiai dienai gali būti leistas apmą- 
apie prisieką.) (Tas pats art. 81 trečio statuto).

Komisijos gromatos iš kanceliarijos išdaviamos 
valo tiktai dėl rubežiaus tarp lobių viešpataujan- 
lėktiškų, jeigu šlėkta to prašo, dėl išpirkimo lobių 
ujančio, ir bylose su dvasiškiją, kaip kitoje vietoje 
2).

Jeigu butų keletas dalyvautojų vienos bylos, o 
dėl jų labo arba prieš juos išpultų, pavieniui gali 

dalį taikintiesi, bet kitų tiesos per tatai nenu- 
(Tas pats art. 87 trečio statuto).

Apeliacijos leisti teismas neturi: 1, jeigu kas kam 
tų savo grometa arba užrašu, o tas užrašas tap- 
žintas tinkamu; 2, jeigu skundžiančiai šaliai prisu
kus arba kokią žemę/dėl kurios atėmimo pakvie- 

; Havė; 3, jeigu kas į teismą stodamas, Jš geros valios 
arba atsitraukimą (dovvodu lub odvvodu) leido, 

priešingos šalies taptų paimtas; 4, jeigu kas neuž- 
tvirtinimą šalies ir tą pripažino; 5,”byloje galutiniu 
neužbaigtoje, apart pripažinimo linijos gentystos, 

; 'Mbuti leistas atsišaukimas2).

Trečiame statute pridėta'.
j. - J^g11 kas atsišauktų nuo žemesnio. teismo į vy- 
M, išpildymas ištarmės neturi būti atliktas, bet tiktai 
fe vyresniojo teismo taps išpildyta, taip pat ir pri- 
Litri būti sulaikyta, iki šalys savos bylos vyriausiame 
F- neužbaigs., * Jeigu katra šalis numirtų, o prisieka 
K įsakyta buvo, tad ainiai ją turi atlikti. O jeigu 
j alis laike tęsimosi bylos numirtų, tad jos ainiai 
Fti nauju pakvietimu pakviesti (Art. 86). - 
£ Kas susipranta esąs apsunkintas per ištarmę teis- 
tojau privalo atsišaukti nuo tos ištarmės. Bet ne- 
Jaugštesniame teisme sudėti kitus atrodymus kaip 
rurie žemesniame teisme sudėti tapo. O jeigu kas 
L neatsišaukė, tokiam jau apeliacija leista nebus, ir 
ks privalo būti išpildytas (art. 90).
L Kas dėl kokių lobių žemiškų užsisenėjimą per 10 
^rtylėjo, ir nepakvietė, toks jau to dėlei amžinai ty-

lėti turi, 0 jeigu nuo sudėjimo pakvietimo, arba pareika
lavimo gromatos per 10 metų tylėjo, toks jau tokių; lobių 
pajieškinėti begali. Lyginai jeigu kas kokią pinigišką su
mą išlošęs, o po užkritusios ištarmės užbaigimo reikalo, 
arba išpildymo ištarmės nereikalavo, pajieškinėti jau ne
gali. Jeigu kas, jgyjęs ištarmę, teismo išpildymo nerei
kalautų, o užsisenėjimo nepertylėtu, tas kitas urėdas7 tokią 
ištarmę išpildyti privalo1) (art. 91).'/ . ?n ų

4. Jeigu šialis įstatymais perkanota galutinės t ištar
mės neprileistų, į gausią paranką įpuola, o viešpataujantis 
tokį atkakluną iš viešpatystės respublikos iššaukti palieps, 
iš lobių prasikaltėlio atlyginimas šalei įvyks, O tas visas 
turtas likęsis viešpataujtnčiam prigulės2) (art. 95).

5. Kiekvienas teismiškas urėdas už sumą pinigų pri
sūdytą, duoti injunkciją privalo pagal apiprekiavimą tame 
artikule paskirtą2). O jeigu tas Viskas neišneštų tos su
mos, tad po tokios ekzekucijos vaznys ir šlėkta laiką ke
turių savaičių paskirs,, kuriam nubėgus, taip-gi dvasiškus 
triobėsius apiprekiuoti turi, prieg tam, jeigu ir tokiu 
budu skolininkas nęatsiteistų, tad teismas turi liepti ati-’ 
duoti jį į kalėjimą, iki visoko neužmokės, arba parankos 
nesudės (art. 97). '

. 6. Leista yra pakviesti dėl atėmimo pinigų, o lai 
pagal kokį užrašą, ar tai pagal teismo ištarmę prigulinčių, 
o. tokis sudėjimas pinigų turi būti teismiškose vietose 
(art. 99). f

7. Jeigu kas ką po urėdiškos injunkcijos iš turėjimo 
lobių išguitų, tad pakviestas į teismą gausiai sumas ir 
įkaitas, prieg tam už bausmę 20 kapų grašių užmokėti pri
valo, ir tame visame nauja injunkciją įvyks (art. 100).

8. Kada padoriai arba nelaisvi žmonės pakviesti būt 
turi, jų ponai tatai padaryti turi1) (art. 102).

9. Raštininkai ^ištikimai įrašinėti privalo padavinėji- 
mus raštu į teismą apsigynimus, taip-gi užrašus, arba ko
kius nebūk dokumentus į knygas padavinėjamus (art. 103).

10. Vaznį generolą kiekvienoj vaivadystoje viešpa
taujantis privilegija paguos, o Žemaičių žemėje du bus 
vazniu generolu; tie gali visuose pavietuose po atliktos 
prisiekos urėdą pildyti2) (art. 104).

11. Kas pramanytas apkalbas į teismą praneša, ir ta
kias bylas paremia, tad pirmiausia 6 kapas grašių už
mokės, 
rytų, šnerves privalo turėti perskriostas, 
urėdo prileidžiamas, būti neprivalo2) (art. 
tatai reikia suprasti apie atviras apšmeižas.

t
i

. Apie pagalvines1), muštynes ir gvolhis šlėktiškus.

Artikulas L Kas-nors užpuls ant vieno namo, ir^ką- 
nors pažeis, netenka kaklo; jeigu net uktveris pabėgtų, > 
gvoltas įvyktų, lygi bausmė taps paskirta.

Antras statutas (art. 1) tolygią paskiria bausmę,<6 
jeigu nebuvo jokos žaizdos, tad blėdį gausiai ir 12 rublių 
grašių užmokės. -

Trečias statutas (art. 1). įstato, kad pažeidžiantis ne
tenka kaklo, o bendradarbiai bokšte metą šešias savaites 

įsėdėti turi.
f '

Artikulas II. Gvoltui įvykus, reikia kaimynams ne- 
ųjyvėlį ar žaizdas parodyti, vaznys turi apžvalgyti pada
rytąjį gvoltą ir urėdui pranešti. Turi taipogi pažeistasai 
ar nuskriaustasai su pačia ir vaikais, jeigu jau yra suau
gę, tikrumą apskundimo užprisiekauti.

Antras (art. 2) ir trečias (art. 2) statuto pridėjo, 
kad negyvėlis reikia į teismo vietą nuveždinti. Žaizdos 
turi būti urėdo aprašytos, bet negyvėlis neprivalo būti 
pagal senovišką pobūdį užlaikomas net iki bylai. Jeigu 
uktveris antjoto namo taptų užmuštas, pati ir vaikai, o 
nesant pačios ir vaikų, artimi gentys tokiu pat budu jieš- 
koti teisos privalo, o po tokio atrodymo padarytojas gvolto 
ir pagelbininkai kaklo netenka2). Jeigu kas neturėtų sep- 
tyniatos šlėktų užprisiekavimui kaltininko, tada su dviem 
šlėktom pašaliniu, o tųjų nebūtyje, pats-trečias užprisie- 
kaus. Tačiaus tas atrodimas nebus laikomas pilningu, 
kada šešių liudytojų skundėjas nepastato, tuomet apskų- 
stasai ir taip tiktai perkanotas, pačias pinigines baudas ir 
blėdis su priedu (navviąską) užmokės, o už prasižengimą 
24 savaitęs bokšte sėdėti turi. Jeigu kas ką namie sužei
stų, o ne užmuštų, tolygi bausmė atlikta bus. O jeigu prie 

_ antpudlinio- nieko neužmušta nė nesužeista, tad lygiu budu 
tas gvoltas turi būti urėdui atpasakotas. Piktadėjas blė
dis su priedu, o už gvoltą 12 rublių grašių (beje 418 auk
sinų 22 grašiu) užmokės, ir bokšte 12 savaičių sėdėti turi.

Artikulas III. Jeigu piktadėjas, užmušęs ką name, ar 
kokioj nebūk vietoje, į teismą nestos ir užakinė ant jo 
nutarmė kris, o jis iš respublikos viešpatysčių pabėgs: lei
sta yra tokį nusūdytą piktadėją be bausmės užmušti1).’

■i Antras (art. 4) ir trečias (art. 4) statutas pridėjo, 
kad jeigu tokis piktadėjas į teismą nestos, už akių bus 
sudyjamas. Teismas, kurs išdavė nutarmę, viešpataujan
čiam praneš, idant kaltininkas taptų iš šalies iššauktas. 
Ūž pagalvinę ir blėdis privalo teismas vaikams, arba arti- 
mesniems, paduoti lobius piktadėjo. Gleitą gauti įstaty
mas leidžia iki metų ir 6 savaičių. .Tuomet aky vaizdus nu
tarimas viską veikia. O jeigu iššauktinis rastųsi fespubli- 
kos viešpatystėse, tad pats urėdas, turėdama^ apie tokį 
žmogžudą ar gvoltininką žinią, nors skundiko nebūtų, 
privalo jį pritykoti (šeigąč) ir pagal įstatymtįs bausti2). 
Ir jeigu kas-ndrs tame laike tą prasikaltėlį, pirma negu 
taps pagautas ir. urėdo, pasmerktas, užmuštų,1 pagalvinės 
neužmokės.

Tas pats trečias statutas (art. 4) pridėjo forma iššau
kimo, pridėdamas tą .paskandinimą, kad laike iššaukimo, 
žmona iššauktiaio turi būti manoma našle, vaikai našlai
čiais, o namai tuščiais.

Artikulas IV. Jeigu sūnūs, arba duktė, tėvą ar mo
tiną užmuštų, arba kokiu nors budu prie netekimo gyvatos 
prisidėtų, tuomet tokis sūnūs ar duktė, netik pagarbumą 
ir lobius prapuldo, bet ir skaudžiausia mirtimi turi būti 
nubausti. ' ?/

Antras (art. 6) ir trečias (art. 7) statutas paskyrė 
bausmę, 'kad tokis piktadėjas, važiojamas po prekyvietį, 
replėmis turėtų kūną tąsomą, o potam j skurinį maišą su 
šuniu, .kate, driežu ir žalčiu turi būti užsiūtas ir į van
denį įmestas1/.

Artikulas V. Jeigu motina arba tėvas tyčiomis savą 
vaiką užmuštų, tad abudu ar vienas iš jų, jeigu butų kal
tas, turi bokšte sėdėti metus ir 6 savaites, o po atsėdėjimo 
bokšte turi prię bažnyčios to išpažinimo, kurio prisilaiko, 
išpažinti savo auodėmę ir metavoti 4 syk viename mete2), 

o teismas net be skundimo turi paliepti tokią bylą užvesti 
prieš savo teismą, ir pagal įstatymus bausti. (Art. 6 
antro, art. 7 trečio statuto).

Artikulas VI. Jeigu kas seserį ar brolį, arba tolesnį 
giminaitį užmuštų, po kurio butų paveldėjimas laukiamas, 
kaklą prapuldo, lobis nė ant jo, nė ant jo vaikų pavilsti ne
gali, bet tolesni giminaičiai tąjį lobį apturės (Tas pats 
art. 7 antro, art. 8 trečio statuto).

Artikulas VII. Jeigu tarnas prieš savą poną išsi
trauktų ginklą, ranką prapuldo; o jeigu poną užmuštų, 
turi būti sučvertavotas. (Tas pats art. 8 antro, o art. 
9 trečio statuto). *

NAUJI RAŠTAI

Artikulas VIII. Padegliotojai namų, klojimų, Tnieshi, 
visatinai visokių triobėsių, turi būti sudegintais, o jpigu 
liktų koks lobis prasižengėlio, tada užganėdinimas už-blėdį 
įvyks (Tas pats art. 16 antro, o art. 18 trečio statuto).

Artikulas IX. Jeigu kas ant ko užsikristų, idant jį 
užmušti, ar apiplėšti, o taptų užmuštas, atsiima teisingą 
baudą. O toks apsigynimui užmušimas negali skaitytiesi 
kaičia (Tas pats art. 19 antro statuto). ' .

Trečias statutas (art. 21) pridėjo, kad jeigu kas 
tokį užmuštų, kurs pasislėpęs tykojo (czynil zasadzki), tu
ri tuojau į urėdą važiuoti, ir apsakyti apie tą atsitikimą. 
Kada byla pareis prieš teismą, paskirta taps inkvizicija. 
Tarnai pribunantiejie prie to užmušimo privalo būti sulaiky
tais ir teismiškame sekvestre (kaip tas statutas vadina) tu
ri būti kvočiami pritaikmės. liudyjimui. Jeigu žmogus 
prastos luomos užsikristų ir taptų užmuštas, šlėkta už
mušėjas pats-trečias atsiprisiekauti turi, o j^igu neprisiek
tų, tad pagalvinę užmokės1).

Artikulas X. Antjojantįjį ir bandžiulius antpuolimo 
be bausmės užmušti leista, o blėdys ir kaičia už gvoltą 
iš lobių užjojiko užmokėtos bus. ' ***

Antras (art. 6) ir trečias (art. 19) statutas pridėjo, 
kad tokiame atsitikime privalu tuojau urėdui apsakyti. 
O apkaltintasai teisme, turi su parodymu ženklų gvolto, su 
pačia ir su vaikais, drauge su trejatu šlėktos, atsiprisie- 
kauti, kad užmuštasai antjojo ir buvo pradžia barnies, o 
jeigu tiktai sužeistų, uktveris, arba svečias gaspadoje esan
tis, pats atsiprisiekaus, ir pagalvinės nemokės.
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Artikulas XII. Jeigu vienas kitam užsakytų, kad jį 
sudegins, pakviestas turi būti į teismą. Ferkanotas dary
me tokių grasinimų sudėti turi paranką; jeigu namas ar klo
jimas sudegtų, tad darantis grasinimus atlygins visą blėdį, 
o padegtojo jam leista j ieškoti. 
chwalki) ant keno gyvasties, arba 
parankos atiduotas taps: taigi jeigu 
Šimas įvyks, o šalis pačia prisieka 
mušimas ar apraišimas per esantįjį 
tad mirtis paskirta taps kaltininkui, 
nės bus pa j ieškomos (Tas pats art. 39 antro, o art. 40
trečio statuto).

Artikulas-XIII. Kaina apluošintų sąnarių aprašyta 
(žr. art.35 antro, o art. 27 trečio statuto).-

Darantis- gyras (prze- 
į kalėjimą, arba ant 
užmušimas ar surai- 

at rodys, kad 4as už- 
ant parankos įvyko, 
ir paprastos pagalvi-

—1 1 /

VIETINES ŽINIOS.
— Chicago tuberkuliozo įštai 

užlaiko datęu- septynias be pini 
gydyklas gydymui tuberkuliozo 
duoda patarimus kaip apsieiti 
ligoniais namie.

.Vietos ir patarimų valandos { 
dyklų yra tokios.

Chicago Clinic Hospital, I 
Chicago Avė., Arečiadieniais 
penktadieniais, nuo 2 iki 3 vai. 
pietų.

Rush Medical College, 757 
Harrison st., trečiadieniais ir šeš
tadieniais, nuo 11 iki 12 vai. die
nos.

College of Physicians and S; 
geons, Congress ir Honore st., a 
radieniai ir penktadieniais, nuo 
iki 12 vai. dienos.

Žydų pagelbinė draugija, Mor
gan ir Mexwell gat., pirmadie
niais ir ketvirtadieniais, nuo 3 ia 
5 vai. po pietų.

North Westcm University 
dical School, 
pirmadieniais 
nuo 10 iki 12

Hahnemann Hospital, 2811 Cot- 
tage Grove avė., pirmadieniais 
ketvirtadieniais, nuo 2^30 iki 4 vjL 
po pietų. ' į

Laidarų Gydykla (Stock Yards 
dispenšary); 823 W. 47 st, ant
radieniais ir šeštadieniais, nuo 
iki laivai, ryto.

— Ties 94 str. JrDrexel Blv., 
ant vėžių Baltimore & Ohio gelč- 
kelio susimušė lokomotyvą su 
sažieriniu traukiniu. Prie to 
komotyvos ' vedėjas William 
Price likosi užmuštas, o vėžių 
statytojas ir traukinio vedėjas 
voj ingai tapo apkulti.

Artikulas XV. Vienam iš brolių,, nors kiti tylėtų, 
leista yra jieškoĮi bausmių už užmušimą brolio. (Tas pats 
ąrt. 41 antro, o art. 45 trečio statuto).

Artikulas XVI, Lyginai yra leista seseriai ir toles
niems giminaičiams pajieškoti teisos už padarytą piktada- 
rystą. (Tas pats art. 41 antro, o art. 45 trečio statuto).

Artikulas XVII. Jeigu daugelis pakviečia dėl atlikto 
gvolto ar padarytos užmušėjystos ar kirstų žaizdų, vienas 
iš kviečiančiųjų privalo tiktai atrodinėti.

Artikulas kVIII. Uktveris privalo atsakyti svečiui už 
visas skriaudas, kurios jo name atsitikti gali.

Antras statutas (art. 35) pridėjo, kad jeigu uktveris 
prigulėjo prie padarymo skriaudos svečiui, jis visas blė
dis privalo atlyginti, o gvoltauninkų ar skriaudikų pajiešr. 
koti turi liuosybę. *

Trečias statutas (art. 42) įstatė, kad kaipo užkviestas 
ar priimtas svečias privalo turėti atvangumą, taip, jeigu 
taptų uktvėrio išdergtas, sumuštas ar sužeistas, turi tą 
uktvėrį į teismą pakviesti, o tas pertikrintas tokiame gvol- 
te ar sužeidime, apart atlyginimo, atskirai taps nubaustas.

Artikulas XIX. Jeigu kas taptų apiplėštas ir savo 
daigtą pažintų, artymesniu esti perkanojimui apie papildy
tą užpuolimą.

Artikulas XX. Jeigu vienas kitą sužeistų, o liudinin
kų nėra, burtas tarp jų bus mestas, katras turi būti arty- 
mesnis daryti atrodymus, beje atlikti prisieką. (Žr. art 
10 trečio statuto).

Artikulas XXI. Gesinantis žiburį barnyje ar sumiši- no nutrauktos abidvi kojos, kito 
me, tuomi pačiu pasielgimu kaltu pasilieka. • ‘

Antras (art. 27) ir trečias (art. 11) statutas pridėjo, 
kad gesinantis žvakę, pertikrintų likęs dėlei užgesinimo žva
kės, už žaiždas ir pagalvinę atsakys; metą ir šešis savaites 
žemutiniame bokšte išsėdėjęs, turi jieškoti kaltininko pa- 
jieškojimuL nuo jo teisos.

Artikulas XXII. Nėščia moteriškė negali būti nu- 
teriota iki neatsilikus gimdymui, tiktai kalėjime laikoma 
turi būti. Net nutarmė mirties neprivalo būti prasižengė
liai pirmiau perskaityta, kaip vos tuomet, kada turi būti 
išpildyta. J

Antras (art. 25) ir trečias (art. 34) statutas panau
jino pirmąją dalį įstatymo; apie antrą, beje perskaitymą 
nutarmės prieš patį išpildymą, užlaikė tylėjimą.

(Toliau bus).

— Policijos stacijoj West Chi
cago jaunas rašto statė jas Edward 
Struck atliko mėginimus su atida-

1 rymu policistų retežių. , Jis davfl 
sau surakinti kojas ir rankas, o į 
devymes minutas visai pasiliuosavo. 
Policistai darė kelis kartus mėgi
nimus, o surakytasis vis greitai 
nuo surakinimų pasiliuosavo. 1 1Ji

— Teip vadinamame Whfte 
City, sugriuvo.^fdoma viena trio-4

(ba, kur buvo ugnagesių perstaty
mai. Du darbininkai likosi labai 
sunkiai, gal mirtinai sužeisti; vie*

"J
— Pereitą sanvaitę Chicagoj par 

siųiirė iš viso 545 ypatos: 291 vy« 
1 riškis ir 254 moteriškosios, tame 
buvo 19 parvuotų. Vaikų iki • 
metų amžiaus pasimirė 157, sene
lių virš 60 metų 124. Daugiausįal 
mirčių buvo nuo džiovos, nes 168;

■ nuo plaučių uždegimo 87, nuo 
‘širdies ligų 48.

“ŽMONIŲ KNYGYNO1 
NEŠIMAS.

Su viršum metai atgal
ypatos sumanė susidėt { tam tikra
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bendrovę ir išleidiuėt įvairaus tu
rinio ir visiems prieinamas knyge
les po bendru antrašu:

“Žmonių Knygynas“.
Dėl įvairių klinčių bendrovė iki- 

šiol nepradėjo atvirai darbuotis, nė 
nesigarsino, tik rinko medegą ir 
rengėsi prie darbo teip, kad sykį 
pradėjus dirbti, nereikėtų sustoti: 
pirko gerus, visiems suprantamai, 
parašytus raštus ir užsakė geriau- 

.siems rašėjamš tokius parašyti. 
Dabar bendrovė jau turi keletą 
puikių rankraščių, kiti baigiami 
rašyt; nuo pavasario ^1909 metų 
ji ryžosi pradėt spauzdinti knyge
les ir leisti į svietą.

Koks bus tasai “Žmonių
! Knygynas“?

į Žmonių Knygyne” bus moks
liški ir dailės veikalai — raštai iš- 
’visų mokslo ir dailiosios rašliavos 
arba, tarptautišku liežuviu sakant 
Į— belestristikos, poezijos; taipgi 
tus moksliški, paniekinanti raštai, 

py sakos, pasakojimai, dainos, ei
lės, dekliamaejos ir tt.

Kokia bus pakraipa?
Žmonių Knygyno” raštai bus 

bepartyviški, parašyti pagal nau
jausius gryno ir nepaperkamo 
mokslo ištyrimus ir dailės reika
lavimus. “Žmonių Knygyno’ raš
tai nebus ągitatytiški, t. y. nesiū
lys tą ar kitą pakraipą, tik bus pir
meiviški, kaip nepriklausomasis 

. ^noksiąs, koks gali jau ir šią gady
nę būti 
r .

Koks tikslas?
Męs “Žmonių Knygyno” įstei- 

?gėjai, mariome tuomi prisidėt prie 
Visuotino apšvietimo praplatinimo. 
Musų tikslas — paduoti žmonėms, 
į rankas žibintuvą, kuris jiems ap
šviečia visas jų tamsaus gyveni
mo kertes ir takus prie dvasiško 
džiaugsmo, laimėš ir gerovės. Iš
vydę toje šviesoje takus ir kelius, 
žmonės patys žinos, kuriuo jiems 
paranJciau eiti. ,

j Koki uždariniai?
Todėl musų uždaviniu yra — 

išleidinėti tokias kpygcles, kurias 
galėtų lengvai suprasti kiekvienas, 
kuris moka šiek tiek skaityti, ir 
iš kurių galėtų įgyti visuotiną 
apšvietimą plačiausioji žmonių mi- 

mia. Dfclto tai ir bus knygelės ra
šomos koprieinamiausiai visiems, 
bus gvildenama įdomiausi mokslo, 
istorijas, filozofijos ir dailės klau
symai. Žodžiu sakant, viską, ką 
Šiandien žino mokslinčiau — svįe- 
tįiškiejie ir dvasiškiejie — viską 
bandysime paduot ir žmonėms. 
Kai-kurie '“mokslinčiai” nenori tai 
daryt, nenori viską, ką pats ;žino 
ir moka, atidengti prieš žmonės 
ąrba, kaip jie sako — “praščio- 
Itus”: sako, kad tas jiems bus blė- 
dinga (kenksminga), kad jie to 
įiesupras, arba supras klaidingai ir 
iškly^ iš doros kelio.... Taigi 
męs ir rupįsimes, kad visi tie ‘‘‘pras- 
čiokai” galėtų suprasti teip, kad 
jie patys toliau galėtų protauti ir 
teisingai išaiškinti sau įvairius 
klausimus. Męs nemanome,% kad 
kokiai nors 7dora knygelė gali būti 
draudžiama skaityti tiems vadina
miems “prasčiokams”. Męs ma
nome kad užaugę žmonės, tai ne 
paikai ir«-dėlto jie i pats gali su- 
3rast, kas gera ir padora, o-kas 

oga ir kenksminga. Jų nereik 
už rankų vadžioti lyg leudykių, nes 
patys gali eiti. O jei jie mokslo
nėgal įgyti, jei nuolatinis darbas 
dėl duonos kąsnio juos nito to at
stumia, tai musų visų apsišvietė- 
lių uždaviniu ir pareiga yra ati
dengti prieš juos tikrąją mokslo 
šviesą — tęgul naudojasi — ir 
paskatinti, paraginti, kad naudo
tųsi

| Jeigu šiandien ir apsišvietusiems 
ne visiems gera gyventi, tai kaip 
yta sunku gyventi žmogui visai 
neapsišvietusįam! Ir prastas dar
bininkas, jei moka skaityt, rašyt, 
tankiai gauna geresnį darbą. O 
jeigu jis bus apsišvietęs, pažįs dar- 
bą, jo medegą žinos kaip tas atsi
rado ir išsiplėtojo — tuomet jis 
ir lengviau ir geriau darbą atliks. 
O koks dvasiškas pasikakinimas 1 
tuomi, kad viską žmogus- žinai • 
viską supranti. Tas tai ir yra mu
šti uždaviniu — parodyti, išaiš- 
kipti visus įdomius kiekvienam da- . 
ly , visus njokslus, o pirm vis- 

tuos, kurie palengvina ir pa-
kas d ieninį žmogaus gyve-

į Koki raitai tilps “Žmonių 
Knygyne“?

Tokiu budu męs leisime svietan 
i raštus kurie bus dajįnami į šias 
ralis arba skyrius: < -

l) Mokslai apie draugiją (tarp
ui vadinasi sociologija)

2) Mokslas apie gyvybę (biolo- vienok, geri 
gija);

3) istorijos skyrius(istorija žmo- pastatymui tokio veikalo kaip “Ko- 
nių gyvenimodarbo, kultūros ar
ba apšvietimo ir tt.)

4) Filozofijos skyrius;
5) Mokslas apie dorą (etika) ;
6) Žemės aprašymas (geografi

ja: kokios ant žemės yra šalys, ko
ki jose gyvena žmonės, gyvūnai, 
augmenys ir tt.) ;.

7) Mokslas apie žemę (geologi
ja) ; apie žemės vidurius ir tt.;

8) Astronomija, mokslas apie 
žvaigždes (dangaus isterija ir tt.) ;

9) Beletristika arba dailioji raš
liava (apysakos, pasakojimai iš 
žmonių gyvenimo ir tt.) ;

10) Poezija (dainos eilės, de- 
kliamacijos).

Iki šiol jau yra prirengti ir ren
giami spaudai šie raštai (kurie 
išeis atskyriomis knygelėmis) : Ant 
Tėvynės Laukų, gražiausios, da 
niekur nespauzdrntos Jovaro apy
sakos; Teisių ir Įstatymų Istori
ja, pirmą syk lietuvių kalba para
šyta; Filozofija apie būtį arba gy
vybę (dūšia medega, gyvybės jie- 
ga, iš ko paeina gyvybė, mirtis ir 
nemarumas ir tt.); t Kas' tai yra 
mokslai apie gamtą. v Ką parodo 
mokslai apie draugiją. Žmogaus 
ant žemės atsiradimas. Senojo ir 
naujojo svieto stebuklai. • - Kas 
tai yra teatras ir koki 
jo uždaviniai, apie tai, kaip rei
kia suprasti teatrą kaip lošti, apie 
dainavimą, dekliamavimą ir tt. 
Stebuklingiejie daktarai ir kitos 
knygelės

va ties Žalgiriais”; todėl to vei
kalo vieton dr-stė statys pirmu 
kartu Chicagoje vieną iš puikiau
sių komedijų — “Daktaro Kabine- 
tę” ir Vydupo- dramą “Ne Sau- 
Žmonės".

Reikalaujant senesniems “Biru
tės” choro giesmininkams ir gies
mininkėms, dr-stės valdyba nuta
rė vėl laikyti repeticijas pietinėj 
daly j miesto (Bridgeport). Re
peticijos Bridgeport'e atsibus kas 
ketverge vakare, Fellowship House 
(mažojoj svetainėj), 869 — 33rd 
Place; arti Halsted gatvės. Re- 
peticijos-gi vakarinėj dalyj atsi
būva kas subatos vakarą, Aušros 
Bažnytinėj svetainėj, 23rd Place, 
arti So. Oakley avė.

Kadangi choras mokinasi dabar 
visas naujas dainas, tai visi gies
mininkai turi būtinai lankytis ant 
repeticijų-; nesilankę gi ant pasku 
tinių repeticijų "'neturės tiesos da
lyvauti vakaro dainavime.

J. Ilgaudas
“Birutės” Pirm.

Paj ieškojimai.
Pajieškau savo švogerio Fran- 

ciškaus Martišiam, Suvalkų gub., 
Naumiesčio pav., šilgalių gm., 
Rukčnių kaimo, 4 metai atgal.gy
veno Chicagoj; turiu į jį svąrbų 
reikalą. Jis pats ar kas kitas teik
sis duoti žinią adresu:

And. Vilčinskas, 
Box 288, \Vilburton,

Geras ir doras vyras tuo 
neturintis užsiėmimo gali gauti vietą 
ir pragyvenimą pas Juozą Galinskj,

DRAUGYSČIŲ ATYŪAI!
Kiekvieną draafcystė, Jeigu ji nori 

gyventi ir didintts, turi būti geroje 
tvarkoje, ifee betvarkėj niekas ne
gali bujoti... • Be|/tvarka draugystėse 
bus tiktai .tuomet, kuomet kiekvie
nas jos narys žinos ką ir kaip veikti. 
Kad tą žinoti, jjpa būtinai reikalin
ga dr-stei tjLrėtljgerą konstituciją ir] 
visokios bląnkoa: prisirašymo, ligo
nių lankymo; tefpgi visokias kvitas: 
pinigų priėhhmo ir išmokėjimo ir tam 
panašias. Ir dr-stė, kuri turės visas 
blankas ir kvitas, visuomet bus tvar
koj ir bujos, nes neatsitiks jokių er- 
m y derlų ir kartais net apgavysčių.

stitucijas. mokesčių knygeles; viso-
““ ‘“V“0' T Pajukau sao draugo Antano Kvia-

lrĮdaro Kauno gub. ir pavieto, Burvi- 
priėmimo >r *belnal visokius drau- ll4k|o Kalnaberžlo kaimo,
gysčių spaudos darbus. Ir męs dir- Letai kaip Iš Lietuvos, metai aų 
bame juos gerai ir gre tai, nes musų įvažiavo iš Bchenectady, 
spaustuvė geriausiai Įrengta. Męs ĮJU, ar klUs ^lkgį; 
galime atlikti kiekvieną spaudos dar- L|nJa 
bą. Męs norime atlikti darbą gerai M? Gudzlnskas,
Ir. žinoma, atiiekamer Musų spaudos 231 t Bchenectady,
darbas geriausias ir todėl pigiausias I

P»J'e*kau savo brolio Juozapo Ben- 
šykite muma klauadaml kiek kaštuos. Lrauio, Suvalkų gub., Naumiesčio 
o męs tuojau ta mis tai duosimo atsa 71 JIA.rh*. | Biagaslaveusvo parap., Kume- k k>d darbaB člų kaimo, 8 metai kaip Amerikoje.
ge ausies. P*u Br kaa kitas teiksisA. OLSZEW8KI j“«‘« «i~.: 
3252 S. Halsted st, Chicajb. m Rl,.r f"1

--- h" I l**,M*"w’*,w’* 1 unw M* 
ku'IMOS “LIETUVOS” REDAKCIjOJ.

1196 SergėkiŽės akių apvilki no. j 
iiavjv, Bjvcuu vicvviauuut v. i ••o • ° ,
patys ar kas kitas teiksis duoti žinią Lenkiškai paraše Dr. F. Gnida.

| Atspausta iš Kalendoriaus 1905 m.

Pajieškau savo brolio Alizo Jonu
šo ir draugo Antano Lajienlo, abu 
Kauno gub., Vilkmergės pav., 
piškio parap., penki mėtai kaip Ame
rikoje, gyveno Clevelande, O. Jie 
1 ’____ 2__  _ ____ __  _______ _
adresu: Atspausta iš Kalendoriaus 1905

o. A,ek8- Januš78« Tilžėje, pusi. 15. Kaina ....46 River st, RumJord Falls, Me. j F 3

Pajieškau savo vyro Jono Katke- 133° Žodynėlis Angliškai-Li< tu- 
vičiaus, jau ketveri metai kaip aš viškas. Surinkti visi reikalingi au- 

k-uo. i^kus icįg- 
Jl« p.u «r kM kitu, teitais duoti g»hnia angliškai susikalbėti, 
žinių adresu: % Worcester, Mass., pusi. 151, d(ru-

• ’ Ližė Katkevičienė, tuose audimo apdaruose.
213 N. 6th st, Brooklyn, N. Y- na

NAUJAUSIOS KNYGOS, GAU

Kaip bus leidžiamos tos knygelės?
Kas mėnuo išeis viena knygelė 

— didesnė ar mažesnė, žiūrint pa
gal tai, kaip ilgas bus raštas. Kai
na (čienia) teip pat bus pagal 
didumą. Per metus išeis 12 kny
gelių, kurios išviso atsieis nuo i 
dol. 50c. iki 2 dol. perkant pasky- 
rium po .vienui O prenumerata, 
arba užsirašymas išviršaus — už 
dvyliką knygučių — tiktai vienas 
doliaris; Lietuvoje — I rublis. Ga
lima ne visą prenumeratą sykių už
simokėti: pusę reikia mokėti tuo- 
jaus ,0 kitą pusę — po 3 — 4 
mėnesių. ^ 7^

Kodėl męs galime leisti knyge
les už doliarį arba už rublį, kada 
jos yra vertos apie du doliariu ? 
Dėlto, kad skaitytojai išviraus už
simoka ; męs už tuos pinigus ir 
galime jas išleisti. Męs kapitalų 
Dievs-žin kokių neturim, dėlto 
kreipiamės į pačius žmonės, kurių 
naudai ir apšvietimui skiriame tas 
knygeles; kad jie mus paremtų. 
Męs sakome: Tamsta mus pa
remsi, prenumeratą iš viršaus už
simokėdamas ir tuomi pats save 
paremsi, kad pigiau gausi knyge
les; be to, nereik rūpintis kur jas 
gavus nusipirkt :„kas mėnuo ateis 
nauja ,graži knygutė tiesiok į Ta
mistos namus — tik skaityk!

Jeigu- tamistai knygelės nepa
tiks tai męs įmokėtus pinigus su- 
grąžjsini tuojaus, kaip tik parei
kalausi, tik pasitiksim, už išsiųstą
sias knygeles tiek, kiek bus vertos 
(kokia bus kaina) J knygelių, iš
siųstų prieš tamistos neužsiganėdi- 
nimo išreiškimą, tiepriimsim atgal.

Rašyk tuojau^. Nes reikia 
mums turėt 500 prenumeratorių, 
kad gautume iš pačtos teisę “scc- 
ond class” — siuntinėti “2m. Ky- 
gyno” knygeles pigesnėmis lėšo
mis. Kaip tik susirinks bent dalis 
prenumeratorių būrelio, tuojaus 
pradėsim leist “Žmonių Knygyną”. 
Rašyk į šitą blanką ątkirpk ją, 
įvyniok doliarį ir siųsk “Žmonių 
Knygyno' 
šaičiui

Kalendorius!
Kaina 25c.

“Lietuvos” j išleistas Kalendorius 
1909 metui knygelės formate 5^x 
7%, 144 puslapių. Šis Kalendo
rius yra rūpestingiau padirbtas už 
visus kitus Kalendorius. Apart 
katalikiškų švenčių parodo jis ir 
amerikoniškas ir lietuvių tautiškas 
šventes; teipgi parodo per visą 
metą, kasdien, kurioje valandoje 
ir minutoje teka ir leidžiasi saulė 
ir mėnulis svarbiausiuose Amerikos 
miestuose, kaip tai: Baltimorėj, 
New Yorke, Chicagoj Denvere ir 
kituose. Aprašo saulės ir mėne
sio užtemimus, prirodymus svar
biausių planetų ir jų sistemą, skir
tumą Suvienytų Valstijų ir viso 
svieto, metriškas svarstomas, sai
kuojamas ir kitokias mieras var
tojamas Suvien. Valsf. ir kitur; 
visų viešpatysčių pinigus; termo
metrus; tolumus nuo miestų į mie
stus; Lietuvos kunigaikščių ir ka
ralių metus, kuriuose jie viešpata-, 
vo; didžiausius sviete miestus ir 
kiek kuriame gyventojų; kiek gy
ventojų kiekvienoje valstijoje šiau
rinės Amerikos; skolos kiekvienos 
viešpatystės; statistika mirčių; pa
mokinimai reikalingi prie glvimo 
amerikoniškų ukėsystės popierų; 
pačto reg iliacijos; daug gražių pa
sakaičių, pamokinimų, dainelių, 
juokų ir tt. Kaina šio Kalendo
riaus 25c., kas užsimoka $2.00 pre
numeratos už visą metą, šį Kalen
dorių gauna dovanai.

Reikalaudami Kalendoriaus 
“Lietuvos”, adresuokite:

A. OLSZEWSKI 
3252 So. Halsted st, Chicago.

Draugysžiy reikalai.

Peoples’ Library Zmbnių 
Knygynas.

G. Redaktoribu 1 Siunčiu tami- 
jai $1.00...............  kaipo pre
numeratą už “Žmonių Knygynėlį” 
šiems metams ir prašau kas mėnuo 
man atsiųsti po knygelę, kaip tik 
atspausdįsit. Tik prašau, nesivė
linkit su išsiuntimu, nes aš tokių 
gražių knygelių labai išsiilgęs. 
Vardas-Pravardė •...............................

NUO “BIRUTĖS” DR-STĖS.
Jau kartą buvo pranešta, kad 

“Birutės” Dr-stė rengia savo va
karą 21 d. vasario, University Sett- 
lement of Chicago, 4600 Gross av., 
kuriame keta sulošti du veikalu.

VINCAS PŪKAS.
'LIETUVOS” KELIAUJANTIS 

AGENTAS.
Šiomis dienomis musų keliaujan

tis agentas, Vincas Pūkas, aplankys 
lietuvius miestelių: Riverton, Vir- 
den, Aubum, Pawnee, Taylor- 
ville ir tt. užrašinėdamas “Lie
tuvą”, priimiriėdamas prenumera
tą, pardavinėdamas knygas ir tt. 
Tbdėl, kur jis atsilankys, galite 
pas jį užsirašyti laikraštį “Lie
tuvą”, užsimokėti jam prenumera
tą ir duoti pinigus ant knygų ir 
kitokių ta vorų, tokiu budu jus už- 
čėdysite sau daug klapato ir pačto 
kaštus pinigų siuntinėjime, o męs 
viską jums kuogražiausiai prisiu
sime ką tik per jį užsteiiuosite.

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 prabas, paims 
mietą, prisius | Chicagą ir firma, 
The Bridgeport. Gothing 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. O

Paterson, N. J.
į į Į Pajieškau aavo draugo Slm. Juo-

čio. Suvaiką gub.. Marijampolės pav., 
Klebiškiu gm., dtlavolo parap., Mi- 

Jau išėjo iš po spaudos PROSPER kalinės arba Kalvluky kaimo, 2 me- 
MARIMEE’S gyveno Bheboygan, Wls. ir

1 j • • *1 1 »• 99 Išvašiavo j Mahanoy City, Pa. JisBaltramiejaus Naktis k“ klta8 te,k118 duotl *,d,»
Aprašyta. Tikroji meilė. Pran- Petras Raškevičius.

euzų duelistai. Svarbus tikėji-P1^® 10th Rockford, III.
miški ginčai. Labai įdomus ka- Pajieškau savo brolio Juozo Alek- 
ralių, vyskupu ir kunigų darbai. 18*no« Suvalkų gub., Senapllės pav., 
Tž.L, j- 11 . t Prienų kaimo, Dumiškių sod., 6 me-i Isskerdimas krikščionių 60 t ūks- tai kaip Amerikoje, gyveno Philadel- 

; tančių, tik per vieną naktį., phijoje, Pa. Jis pats ar kas kitas 
“Baltramiejaus Naktis” didelt,

- stora knyga, labai akyva, naudin- <17 Alabėma Ava, Bheboygan, Wis. 
ga ir reikalinga kiekvienam per- brol|0 81eT<ro Vr0_
skaityti. Kaina 75c. Gaunama Nevskio, 3 metai atgal gyveno St 

, knygynuose pas agentus ir išlei- *har,e8’ 1,1 • P***na 18 *^uno gub- 
... . Tu, Ėarasų pav., Panemunėlio parap..

deją, adresuojant: Berzonią sod. Jis pats ar kas kitas
J. Naujokas (teiksis duoti iinių adresu:

ir j- ’o e*. oi Kat- Ant- VroblevskfcM,Madison Sq. Sta. Box 189, 17 Morris st, Portland,
New York, N. Y.

Vnvrm /Tn.- t.___Pajieškau savo draugo Jono sir-Knyga Rąistas (1 he Jungle) tauto, Kauno gub., Eirogalos parap., 
kaina I doF.Cė Valokeilo kaimo ir Pranciškaus Dap-

»r- kaus, tos pačios gubernijos. Raseinių
V S, ** pav., Girkalnio parap.. Miškinių kai-

—-1* u 1 1 ■ mo; telpogl pajieškau Vincento Na-
t F Ševiėiaus, Šiaulių pav. Jie patys ar

AR VALGIS TINKA TAU? kltaa duotl *lni* adresu: 
»» x , . 1 . . » . John Urbaitls.
Męs tankiai sutinkame žmones, Box 633, Beloit, Wis.

kuriems tarvtum gerai valgosi, bet I ...
. . , x- i •• ». Pajieškau savo švogerių Jono ir

valgis lyg netinka-jiems. Jis ne- Povilo, Antano ir Mateušo Starkevl- 
padaro jų stipresniais; jie jau-Suvalkų gub., Garliavos parap. 
v. . .. „ t . * Ur pajieškau Juozapo Kronelio iš tosciasi įsalkusiąis gojaus po gero I pačios vietos; turiu j juos svarbų 
pasi valgy mot. Tai nėra sveikas reikalų. Jie palys ar kas kitas teik-
padejimaSj nes jeikalingi maisto Stasys Vagonis, ”
daiktai apleidai^ kūną drauge su 528 Steųben st, Sioux City, Iowa. 
išmetalu ir neduoda jokio gero Pajieškau savo pusbrolio Jono Ra- 
kunui. Tas parodo, kad varški- naanaucko, jau bus 13 metų kaip ne- 
nimo teisi., yra persilpnas palm- 1“ 
kyti ir supanašinti maistą. Tau Suvalkų gub., Naumiesčio parap., 

... tMurinų kaimo; buvo išvažiavęs j Lie- rtikia su. tipnnti jis su Trinerio tuvų ir vėl sugrjžęs j plet Afrikų; 
Amerikonišku Eliksyru Karčiojo turiu j jj daug svarbių reikalų. Jis 
Vyno. Jis duos pfokinim* išgy- JJ“,“ ‘lu* <"wU 
domose ligose pilvo ir žarnų. Jis Ant Ramanauckas,
privers varškinimo organus dirbti 1510 29th 8t ’ E- D~*<*** Iow». 
kaip reikia ir valgis tąsyk tikrai Į Pajieškau Jono Valešaucko ir pu- 

t;. seserės Gedameckaičios, abu Kaunotiks tau. Jis padans kraują gry-1 b slauHy yol Jq<>
nu, nervus tvirtais, raumenis liau- deiktų sod., ir Kajietono Kuėellauc- 
niais Vartok ii visuomet kaio t ° Pa^10B 8ub., ir pavieto, (Sabinais. vanoK jj visuomet, Kaip okolicos; pajieškau teipgi savo
tau pradeda nesinorėti valgyti, kaip kūmo Kazimiero Jankauske, tos pa- 
pradėti žudyti kūną ir sunkumą, kuk-’
' . . ’ Chlcagoje ir Aleksandro Sepsinės
kaip pradėti jaustis pailsusiu be Krištėnų okolicos, 5 metai atgal gy- 
priežasties. Gaunamas aptiekose. 7®°°. *!e. p8tJ8 arę . r • kas kitas teiksis duoti žinių adresu:
Juozapas Tnneris, 616-622 So. / Jonas Strakauckis, 
Ashland Avė., Chicago, III. 514 E- Bt-’ Kewanee, Iii.

Pajieškau savo brolio Jono Meški
nio, Vilniaus gub.. Trakų pkv., Mar
cinkonių parap., Žarėnų kaimo, gir
dėjau j| neseniai atvažiavus | Amerl- 
kų. Jis pats ar kas kitas teiksis 
duoti žinių adresu:

J. Meškinis. 
Box 50, ~ Branford,

Pajieškau savo brolių Jono, 
no ir Pranciškaus Viršilų, Kauno 

!gub.. Telšių pav., Žarėnų parap., Viš- 
kuntų sod. Jie patys ar kas kitas 
teiksis duoti žinių adresu:

Kaz. Viršila. 
Box 776, Manyard, Mass.

Pajieškau savo dviejų kaimynų 
Antano Baišičlo. Naumiesčio parap., 
Laukstenų sod., ir Jurgio Lomsargio, 
Švėkšnos parap., Gutės sod.. abu 
Kauno gub. Jie patys ar kas kitas 
teiksis duoti žinių adresu: ;

Antanas Rupšlaukis, 
332 Chestnut st, Lawrenoe, Mass.

; SUSIRINKIMAS.
Chicago. 22 kuopa T. M. D. 

(ant Bridgeporto) permainė dieną 
savo susinrinkimų. Nuo dabar ji 
laikys savo susirinkimus pirmą
pėtnyčią kiekvieno mėnesio Ruigio 
salėj, kampas Morgan it 33-čios 
gatvių 7:30 vakare. Sekantis su
sirinkimas bus 5 (d. vasario.* Ku
rie negavo dar vadovėlių Aritme
tikos, tegul ateina ir atsiima. Svar
bus reikalai yra apsvarstymui, to
dėl visi sąnariai teiksis pribūti.

22ros kuopos vyriausybė.

KETVIRTAS. J^DELIS TEAT
RAS JR BALIUS.

Chicago. 'Draugystė §v. Jono 
krikštytojo, štato*1 ant scenos vei
kalą “Tarnas be kantrybės”, ne
dėlioję 7 d.-vflsrio^ (Feb.) 1909 m. 
Freiheit Tumęg salėje, 3417-21 S. 
Halsted st. r Prasidės 6:30 vai. 
vakare. Po teatrui balius. Ti- 
kietai 25c. ir.ggc. .ypatai. Užkvie- 
čiame visus kvosicpitlingiausiai at
silankyti ant 'šio iškilmingo teatro 
kur bus juokų Hg valiai.

Komitetas.

AUŠROS SUSIRINKIMAS.
Vasario 8 dieną. 8 vai. vakare pri

valo įvykti Aušros 1 kuopos papra
stas susirinkimas. Dėlei susibėgimo 
kelių sueigų nedėldienyje, Susirinki
mas perkeliamas į panedėl]. Įvyks 
paprastoje vietoje — 3235 Union av.

Kuopos sekretorius
J. Sutkus.

DEVINTAS ROŽINIS BALIUS. . 
Chicago, III. _

no iš Padvos parengė rožini bailų 
nedėlioję, 14 d šio mėn., Freiheit 
Turnė r salėje. 3417 So. - Halsted st 
Balius prasidės 3 vai. po pietų. In- 
ženga porai 25c. Muzika vedama An
tano Pilecko. Širdingai užkviečia 
visus lietuvius ir lietuvaites atsilan
kyti ant šito baliaus, kur kaip kas 
metas taip Ir ft|met bus duodamos

Pajieškau savo draugo Petro 
kio, gyvenusio Waterbury, Conn., pa- 
ątaa iš Suvalkų gub*. Vilkaviškio 
pav.. Gižų gm Jis pats ar kas kitas 
teiksis duoti žinią adresu: . 

Tam. Abraitis,
Box 17, Steger,

Pajieškau J ievos ir Onos Vilkevi- 
čiukių, Kauno gub. ir pavieto, Sere
džiaus para p., žemaitaičių sod.. Jos 
pačios ar kas kitas eiksis duoti ži
nią adresu:

Kas. Btogis, 
95 Cross st, Brocton, Mass.

Pajieškau' savo draugo Jono Kili
mine, Kauno gub.. Šiaulių pav., Bei- 
sogaloa parap.. girdėjau j| neseniai 
atvažiavus j Ameriką. Jis pats ar 
kas kitas teiksis 

John
Box 185,

' Pajieškau savo 
Lemuzio, Kauno gub., Šiaulių pav. 
Triškių parap.. Viekšnių vol. ‘ ‘ 
llškės sod., 3 metai kaip Amerikoje, 
pirmiau gyveno Bostone, Mass. Jis 
pats ar kas kitas teiksis duoti žinių 
adresų:
> Antanas Noetis,
8252 B. Halsted st, Chicago, DL

Pajieškau savo sesers sunaus Jono didelis 5*4X8% 714> Pud-
__  __ «... XIA A Azlvasorv ttrvzjll vairias .

6oc
Į 1863 Biblija arba visas šventas 

Reikalavimai, tei“? ir..“ui?. T«tenrfjto. 
___ 1 ik ką dabar išėjo is po spaudos, 

Reikalaujama 200 darbininku H*™*®!
į Michigano ir Wisconsino girias ^į;..lot1-Vn‘sko,V.9 ^ms, pilna 
prie lentų piovyklų. Geros ai- P,lja kaAros sen,a* T‘ 
gos, vien valinis darbas per žie- Ll?,avo- diddė 6^x9% ro
mą; pigi kelionė iš Chicagos. 11O\ 1127 drutu audinio
Teipo^i reikalaujama ir moterų aP“aru- Kaina ..................... $3-°°
prie visokių darbų Chicagos mie- aS ADOMIENĖ, Gyvenimo piešinė- 
ste. Nerašyk, bet ateik pats ita Šatrijos Raganos. Adomienė tar- 
tuojaus. nauja po dvarus^aukle. Paauginus
J. Lucas, Lietuviškas Agentas, 74S trSSLf’“* v,nt* 1 k<tT

239 Milwauk« av.. Chicago,

Reikalauju kriaučių prie siuvimo a46 I ŠVIESA PER aaaraa moteriška dr.but|,; .moraliai, dar■ Atrijo.
ta.. M. Palionį., 703 W. l«th PI.. Juozuko l.SLn^X^ V*!.“ 
CDicago, 1U. i - -- - -

Reikalaujama atsakančio 
ras ir vlenvalinis darbas 
užmokesttmi; t...................
pinigais. Adresuok: The _____ IU1
Mercantiie Agency, 45 La Baile st., puaj kaina 
Chicago, III.

11908, pusi. 50, kaina .

vyro, ge- a99 PELKĖS. Apysaka iš lietuvių 
*era darbininkų gyvenimo Amerikoja. Pa

turi duoti užtikrinimą rpton Sinclair, lletuvių kaltam 
resuok. The l rnich | išvertė Kazys Puida. Vilnius 1908, 

. ‘ r:. i.\........... 8U5.

591 VISUOMENES ĮNAMIAI, 
teitai apie tuos gyvūnus, kurie 
šalę žmogaus. Prof. M. BogdaL.. 
Panevėžio mokinių vertimas, kalba 
taisyta kalbos mokytojo J. Jablons- 

TTi,_ . 1 kld. Su daugeliu paveikslėlių, kr
į pardavimą ar parandavojimui gėlė naudinga kiekvienam perskeli 

sahunas ir įnamių butas lenkų ir tt Vilnius 1909, pusi. 185, kaina 5( 
lietuvių apgyventoje vietoje pigiai! 1 
dėlei savininko ligos. Adresas: IM ^IETl TAUTA, Lietini 

*. tt . j (Mokslo, draugijos raštai. Knyga 
. ra gat. arti Halsted st. dalis 2. Bu 89 paveikslėliais pi 

„_, . „ . Levų lietuvių pasakose. Vilnius
Parduodama saiiunas labai pigiai pua]. įga kaina .;..................... 32.1

dėlei nesusitaikymo pusininkų; galiū
nas yra arti dideles dirbtuvės, lietu
vių tirštai apgyventoje apielinkėje; 
geram žmogui gera vieta. Atsišauk
ti reikia adresu: 1211 Blue Island 
avė., Chicago, III.

Į pardavimą didžiausia rakandų 
sankrova lenkų Ir lietuvių apgyven-1 . . . - 1
toje apygardoje, 3 metai kaip jsteig- Reikalaujame žmonių prisidėti prie 
ta, parsiduoda pigiai. John žukow-l Kompanijos C« • • .
skl, 3149 S. Morgan st, Chicago, III. Car Company),

REIKALAUJAM
e žmonių prisidėti prie 
Gatvinių Karų (Strėlet 
y). Męs mokame

$100.00 penkiems akrams derlingos l PfOCOnt^
ūkei žemės, mokant po 81.25 kas | už Tamistos padėtus pinigus iki 
savaitė, arti prekyviečių Atlantic *| (j. Balandžio, 1910 m., 
City miesto N. J. Labai mažai pini-1 n i
gų reikalaujama. Rašyk artesnėms 
žinioms. Stanton Morris, 314 Har- 
rlson Bldg., Philad'a, Pa.

Akušerijos mokykla.
Lietuvės, norinčios Įgyti laipsni 

akušerijos mokslo ir turėti tiesą eiti 
prie ligonių, kreipkitės! po numeriu 
3312 South Halsted st, Dr. A. L. 
Gvaičunas.

10 vėliau lygias dalyba* 
Kompanija sulyg įdėtos ] 
sumos.

Pinigai užtikrifi^ 
per Banką

1 Galima prisidėti su $29.00 ar da 
giau. Platesnias žinias gausite at
silankydami musų ofisan arrašyda- ' 
mi mums, o męs paaiškįsime.

M. Rozenski & Co.
TI2 So. Clark St.,

CHICAGO, ILL. .
Ofisas atidaras kasdien nuo 8 ryto iki 

6 vakare. Vakarais: Utarninke ir K 
verge iki 8 valandai.

R.208NEGIRDĖTAI PIGU8 
IŠPARDAVIMAS.

Gražiausios gromatoms popieros su 
gražiausioms kvietkoms ir apskaity
mais, daugiau kaip 30 gatunkų, ko*- 
nas su kitokiu apskaitymu. Parduo
sime per trumpų laikų 4 tuzinus tik
už 50c.,’ arba 10 tuzinų už 81- 1 / <

Telppat visas knygas išparduosime, Knygų Kataliog 
kuone už penkų dalį kainos. Atsiųsk '
savo adresų ir 4c. prisiuntlmul nau No.4 Alluma ir kitos pasakos Gu 
jų kataliogų ir su naujoms pigioms de MauMZMnt’n kainoms. Adresas: M. Zukaitis, "X
E. Main at, New Britaln, Conn. ’ 8 ^a!TkoL.

x tikri brangieji akmenys, 3. Baim
4. Du maži kareiviai, 5. Dienynas 
dukėMo, 6. Mėnesienoje, 7. Valdu

NomIoS ė1 V O n ! i 8- t žšaiusioj padangėj, 9. Atsikirt -t «vnygOB. vienatvė, 11. Tėvas ir sunu
Tik-kų išėjo iš spaudos šios nau- Rožė. 0Qy de Maupassant 
KrlSįu Ir MMtem; 1.1.1

naudinga koyaėlė perskaitymui, ku-' * 87’e01nl<>* CUcago. Dl. 191
rie nori žinoti kokis yra skirtumas pu8L ........................... ...
terp krikščionybės ir socijallzmo. 
Puslapių 73. Kaina ................. 15c. No-27 Gyvenimo mokykla. Pa

Galiėo Galilėjus; apysaka iš XVII j Orison Bvett-Marden. Lietuviškon 
metašimčio laikų; labai akyva kny- bon išvertė K. žegota. Užrašai 
gėlė, parodanti kaip mokslinčius Ga- Bėjusių žmonių. Labai naudinga kn' 
lllėo Galilėjus tapo nukankintas in-L. - 
kvizlcijos. Kaina ......................... 1 ’

Saliamono Sapnas; drama viename I 
veiksme, parodo kaip senas ir išti-'ApaaryLa 
klmas caro tarnas Tamošius išliuo- 
sųvo iš kalėjimo Rusijos revollucijo- 
nlerių. Kaina ............... . ■.....^ 10c.’
Knygų pardavėjams nuleidžiamo di
delį nuošimti. Telp-gt męs užlaikome 
ir daug kitų knygų čia nepaminėtų. 
Užlaikome naujausios mados popie- 
ras gromatų rašymui po 25c. tuzinui. 
Reikalaudami katallogo, adresuokite 
teip:

J. K. Vasiliauskas & Co. 
2515 Ksnzington ava, Pnllman Sta Chicago

vertė J. Lauki 
it 1. Ali urna, 2. N

Didelio formato. Chicago, lt
1 puB1- 235............................................81

Lietuviszka 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. Mikolainis,
Box 62, New York City.

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

Russian Tobacco Co.
332 Nassau Str. Room 301, 

New York, N. Y.

Kulzinos. Kauno 
rapijos, Gaidėnų 
kaip Amerikoje, 
tas teiksis duoti

Telpa čia aprašymas Vinco Kudirkos, 
jo gyvenimas ir veikimas, keletas gra
žių eilių ir kitokių naudingų paskai
tymų. Adresas:

M. J. DAMIJONAITIS, 
J141 Union Avė,*

No. 35 Gyvenimo vaizdeliai, susi 
dantį iš devynių sekančių gražių 
kalčių: Atsisveikinimas, Vagis, K 
kaltas, Gatvės valkai. Paparčio 
das. Mišką sargas. Signalas, Kelelį] 
Būvio esybė. Chicago, Iii 1902, pi: 
lapių 99.

No. 43 Iš gyvenimo lietuviškų VI 
llų bei Velnių. Pasakos surinktos d- 
J. Basanavičiaus. Šioje knygoje 
keli šimtai gražių pasakų, apie r 
(danguj, čyščių, peklą; apie gilt 
marą, cholerą; apie dvasias (duši 
velnius, jų vaidlntmąsl ir tt. 
įrašytos tokioje tarmėje, kokioje 

vo girdėtos. Panevėžy] — pagal 
mą panevėžiečių; AianHuoae — 
tarmą šiauliečių: Suvalkų gub. , 
gal tarmę suvalkiečių; Prūsų Ie
voje —į pagal tarmę Prūsų lietu 
Dzūkijoj — pagal tarmę dzūkų ii 
Chicagų, IU. 1903, pusi. 470. Popk 
apdaruose.................
Audimo apdaruose. ..

No. 44 Ii mano atsiminimų. (] 
tariaus pav.) Parašė Dr. Vincas *r. 
tariš. Spaudon parengė d-ras J. ” 
navičius. Platus bljografiškl ah j J 
kojimal kai-kurtų Lietuvos viet?-įs 
cago, III. 1905, pust 301............ {ela‘

No. a44 .H Gyvenimo Sar.
Apie Llzdininkus ir kiti naudi) ’> 
mokinimai......................................... ,ri

r iš:
Na 63 Karės Laukuose. (K 

atsiminimai.) Parašė Vsevolod 
Vertė A. Lallš. Užimanti paseki 
kų karės maskolių su turkais, 
go, III. 1906, pusi. 8L............

No. 67 Lietuviškos pasakos hri’įj 
Surinko Df. J.. Basanavičius. D* ’ 
čia telpa 141 labai gražių, juoki 
ŠHlfntibgų ir žingeidžių pasakų, 
ago. Iii. 1903, pusi. 280. ....... .



t

No. 68 Llętuviškes pasakė* Įvairi©* 
Surinko Dr. J. Basanavičius* Dalis U 
čia telpa 205 labai gražių ir juokiny. 
pasakų, bovijaučių kiekvienų skaitj 
tojų Ir klausytojų Ir labai naudingom 
Chicago, III. 1903, pusi. 330. .... 31.2 
Drūtai apdaryta...............................$1 .

virkšlia. Vylius, 3 sonetai, Proverbt 
r Jautimai Chicago, Iii. 1907, pus 
apių 41.................................................15<

' No. 397 Keplos kančios. Eilės. Pa 
ašė Liepukas. Chicago, III. 1909, pus 
apių 28............................... 10c

No. 569 švleto pabaiga. Iš rusišk; 
ertė Pr. Siūlelis. Kas nori atsižinc. 
i, kada bus svieto pabaiga, tegul per 
kaito šių knygelę. Chicago, III. 1902 

_>usl. 31. . . .t................. 10<

No. 69 Lietuviško* pasakos Įvairioj.- 
Surinko Dr. J. Basanavičius. Dalis Iii 
čia telpa 202 dar gražesnės ir juoki t; 
gesnės pasakos. Chicago, III. 190? 
pusi. 333............. *.................. ».L. $1.2
Drūtai apdaryta...................pi. 31.5.

No. 436 Revoliucijos dainos. Suran 
:iOtos iš visur 24 dalbos naujos ga 
lynės iš revoliucijos atbalsių. Chica 
’o, III. 1908, pusi. 30. ................ 15c

No. 70 Lietuviškos pasako* {vairios 
Surinko Dr. J. Basanavičius. Dalis IV 
Chicago, III. 1905, pusi. 299. šioje da 
lyje, tetp kaip ir pirmesnėse dalyst 
Dro. J. Basanavičiaus • surinktų paša 
kų, telpa keli šimtai užimančių ir Juo 
kingu pasakų. Kiekvienas, nusipirkę; 
iš. pam'nėtų knygų I, II, III ar IV 
dalj, tur£s -per visų saVo amžių neiš 

' sernamų pasakų turtų. ...4 jJJ. 31.25 
Drūtai apdaryta. ..... ..........   31.50

No. c71 Laikrodininko atminimai. 
Pasak Erkman-šatrljanų sutaisė S. M 
Paveikslas iš Napoleono I paskutinių 
jų kariavimų. Chicago, III. 1907, pus 
lapių 44......................j............. j t.. 15c

No. 442 Svajų* arba vaizdas sieki
nę augštybė*. Tragedija-poėma. Pen
iuose aktuose. Parašė Jonas Vlskoš- 
;a. Yra fantastiškas piešinėlis, para
rtas sceniškoje formoje. Chicago, III. 

1307. pusi. 135...............   .... 40c

No. 597 žvėrys Ir Žmogus. Paga 
Schmehl*] sutaisė šernas. Mokslas 
apie subudavojimų kūno visokių žvė 
rtų, paukščių, sųnarkojų, žarnapllvių 
ir žmogaus. Kiekvienas žvėris arba 
gyvis aprašytas kas sau su visomis jo 
ypatybėmis ir kokių gyvūnų giminę 
jis tveria.- Su paveikslėliais. Chica
go, Ui. 1906, pusi. 313.............  31-00
Apdaryta. ......................................... 31-25

No. 471 Akyvi apsireiškimai aviete, 
4 kuriuos žmonės nuolat žiuri, bet jų 
gerai nesupranta. Su 1 paveikslėliais. 
Labai naudinga knygelė tiems kurie 
nori sužinoti, iš ko darosi žaibai, 
griausmai, lietus ir sniegas. Kas yra 
debesiai, ant ko jie laikosi ir tt. Chi
cago, III. 1894, pusi. 79........ i... 25c

No. 606 lAIrIJa. Lapai iš ' istorijos 
Airijos. Parašė A. Janulaitis. Chica
go, Iii. 1908, pusi. 53.................... 15c

No. 76 Maxim Gorkij. Pasakojimai. 
Iš rusų kalbos vtertė A. L—Turi
nys: Giesmė apie sakalų. Nenaudėlis, 
Makaras čudra, Rudenyj, Dvidešimts 
šešl lr viena. Chicago, Iii. 1906, pus
lapių 103.^... ........................O.. 25c

No. 90 Olitlpa. Graži apysaka iš 
laikų, savitarpinės karės šiaurinės 
Amerikos indijonų. Vertė A. Olšev- 
skis. Antra pataisyta laida. Chicago. 
III. 1906, pusi. 95..............  .L. 25c

No. 97 Pamokslai išminties Ir tei
sybė*, išguldlnėti galvočių visų am
žių'Lietuvos vaikeliams. Parašė kun. 
Tatarė. Trečia laida, čia telpa 128 
juokingų, bet išmintingų ir pamoki
nančių pasakaičių, mokinančių doros 
Ir Išminties. Chicago. III. 18^9, pus- 

, lapių 182.................  ' . Į........................50c

No. 472 Apsireiškimai atmosferoje 
arba meteorologija. Pagal profesorių 
Vojeikov’ų sutaisė šernas. Aprašo, Iš 
ko susitveria ore žaibai ir griaustiniai, 
nuo ko atsiranda ant dangaus {vai
rios šviesos Ir s šešėliai, ir daugybė 
kitų .{vairiausių ore apsireiškimų. Pla
čiai Ir labai suprantamai paaiškinta, 
kaip galima sužinoti oro permainas ir 
daug kitų {domių dalykų. Kiekvie
nas aprašymas, aiškesniam suprati
mui, parodytas ant paveikslo. Norin
tiems arčiau susipažinti su -oro ypa
tybėmis, verta perskaityti. Chicago, 
III. 1907, pusi. 238............................ 75c
Apdaryta. .. ..................................... 31-00

No. 630 Ethnologlja arba mokalas 
apie žemės tautas. Pagal Dr. M. Ha- 
berlandų parakė šernas. Su paveikslė
liais. Yra tai svarbiausia moksliška 
-knyga apie visas musų pasaulės žmo
nių veisles. Ji parodo visų viešpatys
čių. visų žemės kraštų ir net mažiau
sių šalelių žmones ir jų paveikslus. 
Aprašo jų kilmes, parvų, tikėjimų, pa
pročius, užsiėmimų ir abelnal vlskų. 
Kas nori pilnai pažinti žmonių Isto
rijų, tegul perskaito šių knym. Chi
cago, Iii. 1903, pusi. 667. ...g. 32.00 
Apdaryta. ......................................... 32-50

-am*. KalbėtojrfF'joJF’atras sau dav 
nodiiago*. Chlcųgo, įU. 1908, pusi. 4’. 
Aalna. ..............J ..J........................13

No. 946 Priedeli* prie lletuvlšk* 
klausimo. RašteH* gvildenantis lietu 
vystės' reikalus po valdžia Rusijos i) 
po Jtekme lenkystės. Chicago, III 
1906, pusi. 38. ..T. .i.......................10<

(H
No. 970 Tautiško* Politiko* Knygy 

n SI i a. Telpa “čia Rusijos policijos vieš
patavimas, persel^loJlrSas ypatoa lais
vės, draugijų ir sujflfjnkimų, laisvės 
žodžio ir sąžinės,, ir kame Išganymas. 
Chicago, IU. 190% pusi. 47.............10c

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

Na 1135 Hygiena arba mokslą* apie 
užlaikymų sveikatos. Pagal Bemesų, 
D-rą Noll ir kitus sutaisė šernas. Kas 
jų su atyda perskrtttys, patalkys ap
sisaugoti nuo vlso&ių ligų, užlaikyti 
člelybėje 
vo amžių 
tys savo 
pusi. 132.

.'ti gromatas { firma*, pažįstamus, 
iminės, prietelius, mylimus Ir “byli
as* prieš apeivodlmų, { ponus, kuni 
;as, vyskupus ir kitas augštos luo- 
ao* ypatas. Pasveikinimai ant Nau- 
u metų, dienoje varduvių, gimimo Ir 
cttuoee atsitikimuose. Chicago, 111. 
1895, - ---

No. K853 Išpanlja priimu Kolumbų 
mieste Barcelonoje 16 d. balandžio 
1493 m., kada sugrjžo, atradęs Ame
riką. Miera 28x42. .... ...... 31-50

i fT-l '<3^5KUR GAUTI -LIETUVĄ"-
Galima gauti kiekvienų savaitę 4

"Lietuvų” už 5c. pas šluos agentus:

pusi. 115. 35c

No. K704 Kolumbo paveikslas. Mie 
ra 22x28. •••• <••• • •«. .... 50c

MALDAKNYGES

savo sveikatų, pailginti sa- 
lr užauginti sveikus ir tvir- 
valkus. Chicago, III. 1897, 
........... ..........  .... 85o

No. 1140 Hslvyštymae vaisiaus gy
vūnų. Parašė Dr: J. Kulis. Su dau
geliu paveikslėlių iš embrloliogijos. 
Chicago, III. 1907, pusi. 21.......... 10c

No. 473 Apie žemę ir kitus svietus, 
jų buv{ ir pabaigų. Pagal Heilpernų. 
Falbų 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; 
mėtos ir kitos retai matomos žvaigž
dės. Su 30 astronomiškų paveikslų.

kurios
No. 98 Pragaro atgijimas. Parašė 

L. Tolstoi, vertė Z. A.- Kritiškas pie
šinys ^dabartinės draugijos tvarkos, 
alegoriškai parašytas. Chicago, III. 
1908, pusi. 22..............J..- ............L. 10c

No. 100 Pasaka apie kantrių Alenę, 
dnkterj turkų ciesoriaus Antonijaus, 
kuri per* 22 metus vaikščiodama po 
svietų, daugybę bėdų ir vargų, išken
tėjo. Antra- laida. Iš lenkiško vertė 
A., Olševskis. Chicago, BĮ. 1908, pus
lapių 66............................................  20c

Yra tai vienatinė knyga, iš 
žmogus tikrai gali apsišviesti. Chica
go, Iii. 1896. pusi. 255. -----
Ta pati apdaryta. ...; ,

. 75c 
•1.00

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. Chicago, Iii. 1901, 
pusi. 147.................  40c

No. 641 Geografija arba žemėa ap
rašymas. Pagal Geikle, NalkovskJ Ir 
kitus sutaisė šernas. Su paveikslė
liais. Aiškiai ir suprantamai aprašo 
musų žemę; jos pavidalų, didumų ir 
platumų; jos kalnus, jų vardus, augš- 
t|, vulkanus, metančius iš savęs ug- 
nJ; Iš kokių sluogsnlų susideda žemė, 
kur ir klek joje yra anglių, geležies, 
aukso, druskos ir kitų gėrybių; kiek 
marių, ežerų, upių, jų vardai, plotis, 
gylis; . 
rus, prėski, kartus; kokie juose gy
vena gyvūnai Ir tL žemė aprašyta da
limis: išskaitytos vlsoe viešpatystės, 
karalystės, kunigaikštystės, respubli
kos ir tt. Kiek kurioje žemėje yra 
gyventojų; kokie jų tikėjimai, kalbos, 
papročiai, užsiėmimai, pramonės. Iš
darbiai, ir tiesos; kokie miestai, su 
klek 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, pusi. 469. 
Kaina.............................................  32.00

Ta pati apdaryta audimo apdaruose, 
parašai ant nugaros Ir šono.........32.50

No. 1157 Koka-privalo hutl valkų 
auklėjlmae? Rankius raštę,, parašytų 
D-ro J. šliupo. Chicago, III 1908, pus
lapių 91.....................  25c

klek joje yra anglių, geležies,

kokie kuriuose vandenys: su-

No. 1178 Pamatas Visokiai Refor
mai. Vadovas sveikatai, turtui Ir lais
vei. Popullariškas paštas apie klausi
mų valgybos. Parašė Otto Carųue. 
Su raštininko leidimu vertė J. liaukis. 
Knygutė nurodo, kad mėsa ir kal-ku- 
rie kiti, telp pavadinti dilginanti val
giai yra netinkančiai* žmonėms mais
tais. Chicago, III. 1907, pusi. 113. 30c

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

No. 103' Pasaka apie Adomų ir Jie- 
vų. Priedas prie sulyginamosi<xs my 
thoiogijos. Parašė Paul Lafargue, pa
gal vokiškų vertimų lietuviškai sutai
sė P. Miškinis. Chicago, III. 1908, pus
lapių 31............................................... 10c

No. 490 Dvi Kellonl Į Tolimų šiau
rę, Sutaisė S. Matulaitis. Labai žin
geidus ir naudingas aprašymas iš ke
lionės { šiaurės poliusų. Chicago, Iii. 
Kaina............. ... *.............................. 20c

lė 
Hų 
sip 
Hų

NA 114 Ponas Ir bernas. Apysakė
lę Tolstojaus Iš gyvenimo masko 
kaimiečių, žingeidi norintiems Gu
linti su buvlu ir. sųlygoms masko- 
kaimlečių gyvenimo; ji verčia 
[ytojų drauge jausti su vargo pri
kiš žmonėmis. Chicago, III. 1904, 
f 60..................... 15c

No. 507 Gamtos istorija Pagal Bert 
vertė Dr. A. BaceviČia. Knyga su dau
geliu vabalų, žuvių, žmonių, medžių 
ir akmenų paveikslėlių; trumpai, aiš
kiai Ir- suprantamai Išaiškina gamtos 
istorijų, ypač tuo* dalykus, { kurtuos 
žmonės žiuri, bet jų gerai nesupranta. 
Chicago, Iii. 1903, pusi. 209......... 50c

No. 655 Istorija abelna. Delis I. 
Nuo seniausių laikų Chintjos — 2800 
m. pr. Kr. Iki galutiniam išdalinimui 
imperijos Aleksandro Makedoniškojo 
146 m. pr. Kr. Surašė l5r. A. Bacevl- 
čia. Su paveikslais, parodančiais tų 
laikų plramldaa, sienas pilių, tvirto
vių; typus kunigų ir kareivių. Hiero
glifus Akkadų rašto Ir tL Chicago, BĮ. 
1904, pusi. 498.................................81-00
Ta pati tvirtuose apdaruose. ... 81.25

No. 1210 Aritmetika. Sutaisė S. 
Skačkauskas. Lengvas būdas išmokti 
skaitliuoti (rokuoti). Knyga padalyta 
J penkis skyrius. Skyrius I---- Apie
skaitlius. Skyrius II — Trupiniai. 
Skyrius III — Dešimtiniai trupiniai. 
Skyrius IV — Prilyginimai Ir propor
cijos. Skyrius V tftbporcijų prie va
dinės. Chicago, 111. 1897, pusi. 104. 25c

No. 1300 Rankvedys angliško* kal- 
bo*. Pagal Ollendorfų,' Harvey, Max- 
well ir kitus surašė J. Laukis. Yra 
tai praktiškiausia knyga Išsimokini
mui angliško* kalbos pačiam per sa
ve be pagalbos mokytojo. Chicago, III. 
1906, pust 307..........   > 81-26
Apdaryta.........................................81.50

i^^ofc.124 Robinzonas Kruzlu*. Graži 
■horališka pasaga. Antra pataisyta lai- 
^*. Chicago, IU. 1903, pusi. 83. ... 25c

No. 130 Revoliucijos žmonė*. Para
šė A. Niemojevvski.' vertė K. Puida. 
Telpa čia sekanti apsakymai: 1. šun
takiais, 2. Viesulą, 3. Motiejus Balia, 
4. Laisvės šventė, 5. Juras, 6. Redak
torius, 7. Paukštis, 8. Ponas Jėzus 
Varšavoje. Knygelė {domi kiekvienam. 
Chicago, III. 1908, pusi. 76.-... ;.u 20c

No. 134 Sidabrinis kryželi* arba dai
lidė iš ' Nazareto. Apysaka iš laikų 

kkankinlmo Kristaus. Eugenijus Sue. 
IVertė J. Laukis. Chicago, III. 1906, 
Lpusl. 169. (šitų knygelę Vilniaus vys
kupas uždraudė lietuviams skaityti.) 
Kaina ..................................... .... 50c

■ No. 135 žmogus nepliuškls. Vertė iš 
Krediško Nėris. Labai graži apysakė
lė, kųip Jturtingp prejiėjo sūnūs apsi
vedė i su varginga mergina ir laimiu- 
kau gyveno už kitus, apsivedusius su' 
mirtingoms, šita apysakėlė užima 
Kiekvienų jaunų vaikinų ir merginų ir 
nokina žmogiškos doros. Chicago, 
M. 1899, pusi. 23................ 10c

No. 200 Akis už akį, dųetis įuž dan- 
Jmokai viename akte. -Perdirbta Iš 

įkišto. Chicago, III. 1907, 
ainsi........................ ...............

li. 29. 
. 10c

No. 210 Dėdė atvažiavo. Komedija 
ename akte. Pagal lenkiškų sutal- 
| B. B—a ir M. P—is. Chicago, III. 
1*1. 62. 20c

lo. 225 Geriau* vėliaus, negu nle- 
L Komedija viename akte. Pagal 
Kiškų sutaisė K. B—a Ir M. P—is. 
rago, III. 1902tJ?usl. 48............   15c

Įo. 257 Kun. Gramuloa raštinyčlo- 
Komedija viename akte. Parašė

L Fr. Hudor. Gražiai parašyta ke
li ja, tinkanti perstatymui Chica- 
Mll. 1906, pusi. 14. .... .... 15c

No. 508 Gamtos pajiego* Ir kaip Iš 
Jų naudoti*. Pagal Bltnerį 
šernas. Svarbios moksliško* 
knyga, su daugybe paveikslų 
mašinerijų Ir kitokių prietaisų išnau
dojimui gamtos pšjiegų. Chicago, III. 
1904, pusi. 238. .,............................. 50c

No. 516 Iš kur atsirado mOsų- nami
niai gyvuliai Ir auginami augmenys? 
Pagal Lunkevičių sutaisė šernas. Su 
paveikslėliais. Chicago, 111. 1901, pus
lapių 73.........................  20c

No. 525 Kaip gyvena augmenys? 
Pagal Lunkevičių ir kitus sutaisė šer
nas. Su paveikslėliais. Yra tai apra
šymas apie {vairius musų žemės auga
lus, jų sudėjimų Ir atmaina*, gyv{ Ir 
plėtojimus! nuo pat menkiausių pavi
dalų Iki didžiausių ir tobuliausių. Chi
cago, 111. 1901, pusi. 129.................. 35c

No. 526 Kada Ir kokiu budu svietą* 
sutverta*. Parašė Prof. Dr. M. W. 
Meyer. Iš vokiečių kalbos vertė J. 
Ilgaudas. Aprašyta, kokiu budu (ve
riasi dangiški kūnai ir kaip musų že
mė susitvėrė, .teipgi, kokiu budu atsi
rado ant jo* gyvybe. Su paveikslai*. 
Chicago, 111. 1906, pusi. 140............. 35c

No. 527 Kada ir kokiu budu gali 
svietas kada-nor* pasibaigti. Parašė 
Prof. Dr. M. Wllh.Meyer. Iš vokiečių 
kalbos vertė J. Ilgaudas. Knygelėje 
aprašyta svieto pabaiga. Kas nori at- 
sižinoti, kada ir kokiu budu gali svie
tas pasibaigti tegul perskaito/.šitų 
knygelę. Chicago, III. 1906, pusi. 135. 
Ksina.................................................... 35c

No. 546 Nematomi priešai Ir drau
gai, žmonių, Pagal Bltnerj sutaisė šer
nas. Aprašymas smulkiausių bakteri
jų, gimdančių visokias Ilga* pa* žmo
nes, jų susekimas, vystymų*! ir tt 
Su paveikslėliais. Chicago, -111. 1905, 
pusi. 113......................   30c

No. 548 Oras, Vanduo, šviesa ir ši
luma. Lekcija Prof. plocbmano’o. Su- 

suprantamal ap-

sutaisė 
vertės 
jvalrly

No. 657 Istorija Suvienytų Valstijų 
šiaurinės Amerikos nuo atradimo Ir 
dar prieš atradimų Amerikos Iki 1896 
m. Aprašo, kaip Kolumbas atrado 
Amerikų, kokie čia tada žmonės gy
veno, -kokie žmonės pirmiausiai Iš 
Europos pradėjo plaukti { Amerikų, 
kokios karės buvo, už kų kariavo Ir 
kokiuose metuose; kiek buvo prezi
dentų, kokie ir klek kuris gero šiai 
šaliai padarė. Prie galo knygos telpa 
Suvienytų Valstijų Konstitucija, kuri 
yra reikalingiausia žinoti kiekvienam 
žmogui, gyvenančiam Šioje šalyje. 
Chicago, III. 1896. pusi. 364......... 31-00

Ta pati audimo apdaruose, aukso 
litaros ant nugaros Ir šono. .. . 31.25

No. 658 Istorija Chicago* Lietuvių, 
jų parapijų ir *kun. Krųučuno prova su 
laikraščiu "Lietuva**, buvusi balan
džio mėnesyje .1899 m. čia telpa ap
rašymas: klek lietuvių yra Chicago- 
je, klek lietuviškų draugysčių, su ko
kiais bardais Ir siekiais; chronolo
giška peržvalga Chtcagos 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. .... 7j........................  31-00
Apdaryta. ...L ..............................31-50

No. 678 Lietuvių Pratėvlai Mažoj* 
Azijoj* nuo senovės iki jie pateko po 
valdžia Persų. Parašė Lietuvos My
lėtoja* (Dr. J; šliupas). Knyga turi 
283 puslapius ir 4 dideles mapas, pa
rodančias vietas, kur senovėje gyve
no lietuvių protėviai. Aprašo lietuvių 
padėjimų dar 806 metų prieš Kristaus 
gimimų. Chicago, 111. 1899. .... 50c

No. 722 Trumpa senobės Istorija. 
Pagal prof. R. Vlpper vertė iš rusų 
kalbos D. Su paveikslais senoviškų 
liekanų ir 5-lais spalvuotais žemla- 
pials (mapomla). Yra tai tikriausia 
svieto istorija nuo seniausių laikų, 
daug metų prieš Kristaus gimimų iki 
nupuolimo Rymo viešpatystės. Chica
go, TU. 1904, pusi. 805............... 31.00
Drūtuose apdaruose........................81-28

262 Mindaugis, Lietuvos kara- 
latoriškas paveikslas 5-se aktuo- 
jenkiškai parašė Julius Slowac- 
detuviškal vertė V. Kapsas (Dr. 
udirka). Chicago, UI. 1900, -pus- 
86.............................................. 25c

taisė šernas. Visiems 
rašyta ypatybės chenlško ir fiziško 
proceso, aiškesniam parodymui kurio 
yra daugeli* tam tllxų paveikslėlių. 
Chicago^ III. 1907, puik 138. 40c

No. 851 Apie turtų Išdlrblmų. Pa
rašė Bchram. Vertė B. M. Veikalas 
gvildenantis politiškų ekonomijų. Ko
kiais keliais išsidirba turtai, kaip jie 
susikrauna ir kaip atsiliepia ant gy
venimo draugijos. Chicago, III. 1900, 
pusi. 139............ L................................ 35c

286 Pirmi žingsniai. Dramų ke
te veikmėse. Parašė Br. Varg- 
Drama parašyta iš revoliucijos 
imo Lietuvoj. Chicago, UL 1909, 
Į50............................................... 20c

■ 295 . Piotre Caruso. Vieno veik- 
■Irama. Parašė R.’Bracco. Vertė 
Bilda. Veiksmo vieta —Neapolis, 
rlaikų atsitikima*. .Chicago, IU. 
L pusi. 32........................................Wc

g, 302 šiaurė* Karžygiai. Ketųrių 
amų tragedija. Parašė H. Ibseh. 
įsų, lenkų ir vokiečių vertimų ver- 
L Puida. Veikimas, .atsibūva Nor
ios šiaurėje karaliau* Eriko Kru
to Kirvio laikuose. Chicago,' Dl. 
| pusi. 77....................................  25c

Įn. 331 žilė galvon -i velnias 
on. Komedija viename akte, 
lenkiškų sutaisė M. P—is.

j, III. 1902, pusi. 31..................

vuo-

No. 553 Paėjimas organiško svieto.
šernas. Knyga 

Artės. Ji aprašo 
tvėrimų*! viso sutvėrimo ir visų gam
tos sutvertų daiktų; j arodo, pagal se
niausius Ir giliausiu: žemės sluogs- 
nlus, daug milijonų metų atgal gyve
nusius ant žemės aujmenls, vabalus, 
žvėris, paukščius ir t. Su paveikslė
liais. Chicago, Iii. 19(4 PU*1- 137. 35c

No. 566 Senų gadynių išnykę gyvi 
sutvėrimai. Pagal Hutchlnsonų sutaisė 
šernas. Su paveikslėliais. Aprašo se
niausių gadynių {vairius sutvėrimus, 
gyvenusius ant žemės dar prieš atsi
radimų žmogaus, šiandien tų sutvė
rimų kunus žmonės, kasdami giliu* 
šulinius, kanalus, arba imdami iš že
mės anglis, randa giliai palaidotus že
mėje. Tūlų sutvėrimų atrado čielus, 
nesugadintus kunus, užklotus kelioli
kos sieksnių storio žemės eile. Jie 
yra šiandien išstatyti {vairiuose muzė- 
juose, iš kartų žmonės mokinasi pa
žinti. kaip sena yra musų žemė. Mok-

Pagal Bltnerj sutaisė} 
didelės moksliškos vi

Chl- 
10c

. 381 Gyvybė ^kantatas) ir kitos 
pos poemos. \Parašė Jonas Vis- 
* Telpa-čia eilės: Gyvybė, Iš-

No. 1326 žodynas lletuvllkskangllš- 
kos kalbos. (Dalis I.)* Sutaisė A. La
bs. čia rasi vtsug'lietuviškus žodžius 
išguldytus angliškai. K°šnaa *O<H» P*' 
ženklintas kursyvoms litaroms prie 
kokio gramatikos skyriaus jis priguli. 
Knygos formatas 6x9 colius. Kieti 
audimo apdarai. Chicago, UI. 1902, 
pusi. 382............   32.00
Popleros viriais........................  31.75

No. 1327 žodynaa anglllkal-lletuvlš- 
koe kalbos. (Dalis n.) Sutaisė A. La
bs. čia rast visus angliškus žodžius 
išguldytus lietuviškai. Prie kiekvieno 
angliško žodžio kabėse yra pridėta 
tarmė, kaip žodžius angliškai tarti, 
teipgi kiekvienas žodis paženklintas 
kursyvoms litaroms prie kokio gra
matikos skyriaus jis priguli. Knygos 
formatas 6x9 colius. Gražiais drūtais 
apdarais, nugara ir kampai drūtos, 
gražios moroko skuros, šonai audimo, 
ant nugaros parašas aukso litaroms. 
lapų kraštai marmuruoti. ...... 34-00 
Ta pati knyga popleros apdar. 33.00

No. 1328 Žodynas lletuvllkal-angllš- 
kos Ir angliškai-lletuvlškoe kalbų (abi 
dalys — I Ir H, t.y, No. 1326 Ir NO. 
1327) vienoje knygoje. Yra tai reika
lingiausia knyga norintiems gerai pa- 
*•"'** —“ Formatas Ir ap-

No. 1327.
tinti angliAkų kalbų, 
darai tokie pat kaip •6.00

No. 1329 Žodynas.
No. 1328, tik pilnai 
gia, gražia moroko skūra, (čia audimo 
nėra nė bisklo.).........................  37.00

Tas pats 
apdarytas

kaip 
brau-

No. 1420 Tikyba ar mokslas. Tikė- 
jtmlški, moksliški Ir draugiškai-poli- 
tiški tyrinėjimai, surankioti D-ro J. 
šliupo. Antras pataisytas ir padidin
tas spaudimas. Chicago, UI. 1901, pus
lapių 211.............................................. 50c

No. 1428 Vaišės Kristaus pas po
piežių Pijų IX, Parašė Viktoras Hu- 
go. Antra laida. Chicago, III. 1907.*. 
Kaina........... .  .................... 10c

- No. 1457. Dangaus . Augltumas Ir 
Žmogaus Senumas; Anykščių šilelis 
ir daugelis naudlriįų žinių. Sutaisė 

*P. M. -Pusi. 112. .................... 15c

No.856 'Auko* Karė* Dievui. Para
šė Jonas Gražy*. 31 knygelė aprašo, 
kokio* kada buvo karė*, kas buvo jų 
priežasčia, kiek blėdle* padarė ir daro 
žmonėms ir kas { jus žmonijų stumbL 
Chicago, 111. 1902, pusi 40............. 10c

No. 1498 Lletuvflkas Sapnlnykas. 
surinktas iš daugeliaisvetimų sapnl- 
nykų Ir sutaisytaa.pųgšl tikrų persiš
kai - egiptiškų sapniny^ų, su aprašy
mu planetų at-pčjinjo . ateities. Ge- 

11—u- _i—t.-C, BapOUB> fco- 
lotl gali. Chl- 

50c 
65c

No. 861 Dr. J. Basanavičius. Lenkai 
Lietuvoje. Iš rusų kalbos vertė V. 
Gintautas. Nurodymai, kaip lenkiška 
kalba sunaikino Ir sudemoralfsavo 
Lletuvų Ir kaip ji kenkia lietuvystei 
sulyg šiai dienai. Chicago, UI. 1903, 
pusi. 41. ............į.................................

No. 907 Kaip Žmonės su ponais ko
vojo? Sodiečių sukilimai Ispanijoje 
XV amžiuje, Anglijoj XVI amžiuje. 
Parašė A. J—tts. Chicago, Dl. 1908. 
pusi. 84............... 'j. . ................10c

No. 921 Labdarybė b,rnr'l*u* Ir da
bar. Parašė P. Lafargue. Vertė M. 
N—as. Telpa čiaj: I. Senovės pagony

snncial, pagal storu m y, ir senumų te- labdarybė, II. Vyskupų ir vienuolių
mes sluogsnlų, kuriuose tų sutvėrimų 
kurnu randa, gali spręsti, kaip sena 
yra musų žemė IT'kaip seniai žmogus 
ant jo* atsirado. Chicago, III. 1900, 
pu*l. 370,...................................... 81^0

labdarybė ir III. Buržuazų labdarybė. 
Chicago, UI. 1908, pusi. 36.......... 10c

No. 925 Moterie Ir Jos vieta žmoni
joje. Parašė J. Laukis, gitą knygelė

•1.25 | aiškina .moterų 1

Mažas Aukso Altorius — Katalikiš
ka Maldų knygelė.

šios 7 knygelės yra naujausio spau
dimo Ir gražesnės už seniau spaudine 
tas. Poplera balta, slidi, drukas stam
bus, didumas knygelių 3X4% colio. 
Maldos: rytmetinės, vakarinės, prie 
spavlednės, komunijos, mišių, mišpa
rų, Ir daugybė kltij. Mišių maldos su 
abrozėlfais;, mišparai lietuviški ir lo
tyniški. Keletas lotyniškų giesmių, 
giedamų i prie išstatymo šš. Sakra
mento, procesijų, pakraplnlmo ir tt 
6 Litanijos, psalmės šv. Marijos P. 
Ir Karaliaus Dovydo, aktai, rašančiai, 
stacijos, karudka, keliolika šventų 
giesmių Ir

No. K857 Nlkaloju* Kopernikas, ku
ris atrado, kad žemė sukasi aplink 
saulę, o ne saulė aplink žemę. Mie
ra 22x28.............................................. 50c

No. K649 Visi Suvienytų Valstijų 
Prezidentai ant vieno abrozo, nuo Jur
gio Washlngtono iki Roosevelto. Mie- 

--  50c

Brooklyn, N. Y.
E. Frome*, 73 Grand
Ant Dlržulaltls, 97 Grand
Ant Jankauskas, 77 Gold 
T. Jermalas, . 215 B*rry

Baltlmore, Md.
Jur. Diemedis, 
Jonas

Street
StreoL
Street.
Street

tt.

ra 22x28. .

No. K765 Wllllam McKInley, prezi
dentas Suv. Valst. šiaurinės Ameri
kos, kuris tapo nušautas 1901 m. Mle
ra 22x28.............................................. 50c.» •

Na K1006 Teo. Roosevelt, Suv. Vai. 
£uvęs prezid. Miera 22x28. ..., 50c

No. M77 Dr. Vincas Kudirka, kario 
vardų daugybė lietuviškų draugysčių 
šiądien nešioja. Mlera 19x24. ... 35c

Kasys

52L Columbia Ava.
591. W. Lombard SL

Bridgeport, Conn. ’ 
Lendralds, 324 Warren Street

Luisą,

Chlcago, III.
Kaltis, į 281 W. North Ava 

J. Vasiliauskas, 2515
P. M.

Dom.
Elizabeth, 

Bočkus.

Elmora, 
Antanas Rėklaitis.

Kensington Am

N. J.
211

-

No. 1801 
auksintais

No. 1802 
auksintais 
briaunoms 
su kabute.

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

Prastais, drūtais apdarais, 
. kraštais, . apkaustytoms 
pasidabruotoms blėtelėms, 
..........................................60C

No. K645 Napoleonas I, garsiausias 
Francuzljos ciesorius. Mlera 22x28. 
Kaina.......................................  .... 50c

No. K 860 Chicago* Miestas 1779 m. 
Miera 22x28....................................... 50c

Lawrence,
A. Ramanauskas,

Mase.
99% Oak Street

r i Montello, Mas*. 
B. P. Miškinis, 9 Arthur

No. 1803 Moroko skuros minkštais 
apdarais, apvaliais kampais, auksinti 
kraštai, parašai ir auksuota kvletka 
ant vieno šono..............................81-25

No. 1804 Francuzlškos. slidžios ska
relė* minkštais apdarais, apvaliais 
kampais, aukso kvletka, kryžius, pa
rašai Ir kraštai..............................31-50

No. 1805 Apdėta baltais sloniaus 
kaulais ir celulolda, 3 sidabriniai me- 
dallkėllai kabo ant lenciūgėlių, akso
mo nugara, apkaustytos briaunos si
dabruotomis blėtelėmis, su kabe, auk
sinti kraštai.................  ...... 31-25

No. 1806 Baltos celuloidos 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..............................................  81.50

No.1807 Baltos celuloldos apdarai, 
ant vieno šono kvietkuotas kiellkas, 
su kauline kabute, auksinti kraštai. 
Kaina......... .... .........................31-75

BREVIORELI8.
Katalikiška Maldų Knygelė Pavea 

ta Katalikiškai Lietuvoa Jaunuomenei.
Knygelės miera 2%x3% col. 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
kalinga* maldas Ir kalendorių, telp 
kaip didelė knyga. Balta, plona, ge
ra poplera. čia yra jų paveikslėliai Ir 
kainos:

No. 1901 Juodi, kieti, drūti audimo 
apdarai, išrodo kaip skurlnlal, gribųs 
Išspausti išmarglnlmąl, lapų kraštai 
raudoni. į... ..................................... 35c

N o? 1902 Juodi kietL drūti audimo 
apdarai, išrodo lyg skurlnlal, gražų* 
išspausti Išmarginimai, auksuota* kry- 
Auti* ant šono, auksuoti lapų kraštai. 
Kaina.................................... .... 40c

No. 1907 baltos celulotdo* gražus 
apdarai, išrodo kaip balčiausias sk> 
niau* kaulas, čysta, slidi, žvilganti po- 
piera; ant šono graži kvietkos šake
lė bu aukso ir sidabro lapeliais, auk
so litaroms knygo* vardas atspaustas, 
lapų kraštai apačiai auksinti, ant vi
durio kabntė. ................................. 81-25

No. 1903 Juodos francuzlškos ska
relė* kieti lygus apdarai, auksiniai 
parašai ant šono Ir nugaros, lapų 
kraštai apsčiai raudonai auksuoti, 
rundlni kampai...................................75c

No. 1904 Juodos francuzlškos lygios 
skurdės, minkštai iškimšti apdarai, 
kampai Išmarginti, auksiniai parašai 
ant nugaros ir šono, raudonai apsčiai 
auksinti lapų kraštai, rundinl kampai. 
Kaina............................................... 81-00

No. 1906 Baltos skarelės kieti drū
ti apdarai, gralųs išspausti išmargini- 
mat. auksuoti lapų kraštai.............50c

No-1906 Baltos skurdės minkšti 
apdarai, per abudu galu auksuotos 
juostos, auksuotas kryžius ir ant nu
garos parašas, auksuoti lapų kraštai, 
rundinl kampai............................... 65c

, 4

Litografuoti Abrozal, Vienojo Spal
voje — Juodei ant Balta. Klotie 22, 
Ilgis 28 OOl.

Kaina 50c. Vienam.

No. K1033 Maskolių su japonais ka
rš prie Llaoyang tvirtovės Mandžiuri- 
joje, rugsėjo 1—10, 1904 m. Mlera 
22x28.................................................. 50c

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

No. K419 Popiežius Leonas XIII Ir 
visi Amerikos Katalikiški vyskupai 
ant vieno abrozo. Mlera 22x28. 50c

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

No. M785 Didis Lietuvos kunigaik
štis Keistutis. Mlera 22x28. .... 35c

No. M786 Didis Lietuvos Kunigaik
štis Algirdas. Mlera 22x28. 35c

No. M787 Didis Lietuvos Kunigaik
štis Gedemlnas. Mlera 22x28. ... 35c

No. M788 Didžio" L. K. Vytauto pri- 
sleka. Mlera 20x25................ ..... 30c

No. 8790 81 manas Daukantas, Lie
tuvos istorikas. Miera 22x28......... 35c

Žaislai
ATVEŽTI Iš LIETUVOS.

No. 2245 Dangų* šeimyniškas žais
las, pavestas .doram ir patogiam pasi
linksminimui Yra tai lenta didumo 
22x24 col. su nupieštais keliais lietu
viškoje kalboje, tinkamais išsireiški
mais su numariais prasidedant nuo 
1 Iki 121.

šiame jalsle kiekvienas dalyvaująs 
turi mėtyti kauleli; dalyvauti gali dvi 
ir daugiau ypatų, kiekviena ypata ap
sitenka sau vieną kupsteli (yra 5 {vai
rių spalvų), kuriuomi uždengiama tam 
tikras numeri* kaulei} metus. Lenta 
susideda { 4 dalis, su skrynute pri
siunčiama { namus......................... 31.50

No. 2246 Flirtas, žaislas ir lošima*, 
suaugusiems patęstas. Yra skrynutė 
su 55 kortelėmis miero* 3x4 col., su 
{vairiais klausimais; ant kiekvieno* 
kortelės yra po 6 atsakymus.

Jaunuomenė flirtuoji parduodami 
vienas kitam kortelę ir klausdami, ku
ris numeri* jo atsakymo? Su kožna 
skrynute, yra pridėtas paaišklnimaa 
kaip žaisti.........................................8125

A. 0LSZEH8KI 
3252 S. Halsted st, Chicago

Mokinkimes Patys!
* Gramatika angliško* kalbos mo
kinti* be mokintojo {apdaryta) 31.00

Valkų Draugas arba kaip mokintis
skaityti Ir rašyti be mokintojo 15c.

Nauja* Buda* mokinti* rašyti be 
mokintojo 10c.

Aritmetika mokinti* rokundų be 
mokintojo (apdaryta) 35c.

Pinigu* siųskite per Money Order 
šiuo

Bos

adresu:
P. Mlkolalnls, 

•e, New York

GAISRAI.
Kaip paduoda laikraščiai,

City.

K.
Montreal, Canada.
,1135 SL Ekatherine Street-

Nęw Haven, Conn.
And. Ješinskaa, 217 Ferry

i . Phlladelphia, Pa.
M. A- Ignotas, 1028 So. 2-nd

Plttsburg, Pa.
V. J. Bradchulis,

81

110 So. 15thtEL

Porttand, Oreg.
John Browman, Browman Neva (Jo.'

b ' į 
Scranton, Pa.

M. Valentanavlčia, 1831 N. Mala 11

Scattle, Wash.
Inter Nevrs Agency.

Worcester, Mase.
Paltanavičia, 15 Milbury 81

W«ukegan, III.
Rakauskas, 1015 — 8-th S'

-LIETUVOS" AGENTAI.
Pas šiuos agentus galima ušsi 

kytl "Lietuvų" metams ar pusei ) 
metų Ir užsimokėti.

Vincas Puka*—Keliaujanti* Agentą*
- * ■ TTi 

Brooklyn, N. Y.
A. Lesniauskas, 347 Rodney Street.
8. Rinkevičia. 73 Grand BtreeL

Baltimors, Md.
L. Gavi!*, 1834 N. Castl* Street.
Vtafeas želvi*, 709 W. Lombard St,

J • ■ ' H
Chicago, IIL 

Joną* Balčos, 
M. Dūdas, 
M. Fanstel, 
Charles Laban, 
Kast. Steponia, 
Juozas Volmeria, 
K. T. Urbutls, 4552 So. Ashland Ava

....
111 So. Leavttt St

51 W. 25tli Si.
4501 So. Laflin 8t

10802 Michlgan Aro.
853—34th PL

J68 W. 18th 8t

Cleveland, Ohlo.
Pov. šūkis, 6524 Forman Are. S. R.

r CambridgepcrL Mass 
Pet. Bartkevičius, 719a j 
C. Kavolius,* 19 Harrlson

East
Rainis,

St Loul* III.
452 Colllnsville ava-

. į , Herrin, Illinois.
J. T. Adomaitis, * -- Box 708.

I ! ’t i-■. t ■ k
Kenosha, W1a

M. Petrauskas, 323 Oak SL

Melroee Park, III.

s 1

F. A. Golubickas, 
MHIInocket, M*.

Jurgis Tumosa.

Box 17*.

New Britaln, Conn. 
•ponis, 21 Pleaaant StreoL

N*w«rk, N. X
V. Ambrazevlčia, 178 Ferry Street.

į Plttsburg. Pa.
Jonas A. Ignotas, 46 So. 22-nd Street

Patereon N.1A 
A. Varaškevjčius, 28% Putnaus 8t

$

rišusiai Išguldo visokį 
kie tik žmogui pristeapi 
cago, III. 1895, puw.; 205 
Tas pats drūtai ap«I<ytas.

’lL)
No. 1515 Nauja* pilnas Orakulas 

arba knyga burtų, Bkmmž ir visokių pa
slapčių ir praktiška, C. C. St Germaln 
Delnažinystė, su paveikslėliai*. Su
rinko ir išguldė IŠ”svetimų kalbų J. 
Lauki*. Y r* tai didžiausia ir praktiš
kiausia jnonų knyga, burtų ir deln&- 

•žlnystės mokslo. Formatas 6x9 co
lius, ant viršaus apdarų koloriuota* 
paveikslas burtininko ruimo. Chica
go, I1L1904, pusi. 413.................. 32.50
Apdaruose................V.'................... 83.00

No. 1521 Paslaptys Magijos bei Spi
ritizmo šviesoje mokslo. Pagal s vo
tim us šaltinius lenkiškai sutaisė F. J. 
Lietuviškai vertė J. Laukis. Yra tai 
išaiškinimas monų datymo. šioje kny
goje atrasite visas mibnų ir burtų pir 
slaptis ir jas suprasite, 'nes aiškiai 
aprašytos ir paveikslais parodytos vi
sos slaptybės ir budai Jų darymo. Chi
cago, III, 1903, puąl. 262.............. 50c

No. 1525 Rankvedis aromatų rašy
mui. Knygelė pamokinanti, kttp ra

■

k i Jos Karalius, sumuša Turkus ties 
Vindabona 11 Rūgs. 1683 m.

No. K639 Tada* Kosciuška.

NO. K653 Kazlm. PulasklA /

No. K698 Jonas Sobieski*.

No. K877 Juos. Poniatovskį*

No. K882 Jonas Sobieskis III, Len

No. K760 Dabartinis Popiežius Plūs 
X*ois. Mlera 18x25........................... 35c

No. K928 Anluolas Sargas, gražus 
paveikslas. Mlera 33*38.............  50c

No. K891 Kražių skerdynė. Paveik-' 
slas ano balsaus atsitikimo 22 d. lap
kričio 1893 m. Kražių miestelyje, Ra
seinių pav, Kauno gub. Miera 22x28. 
Kaina.....................................................50c

No. S766 Gedemlnas, Didis Lietuvos 
Kunigaikštis apima Kljavos pll{ 1818 
metais, o maskoliai puola prieš j| 
aat kelių Ir paduoda jam duonų ir 
raktus. Mlera 17x21 ...........30c

No. K820 Martin Luthtr. Miera 
82x28............................   50c

Šeimyna

No. K9 
rozo, nuo 
ono XIII.

Martin Luther su visa savo 
Mlera 22x88. .... 50c

Visi Popiežiai ant vieno ab- 
pirmutinio šv. Petro iki Le- 
Mlera 24x30................ .. 31M

Kaip paduoda laikraščiai, Chi- 
cagoje viena diena buvo suvirs 80 
gaisrų, kurie padarė abelnai apie 
$800000 nuostolių. Jeigu peržiū
rėtume visų metų statistiką gaisrų 
viename miester Chicagoj’e, tai pa
matytume kokią daugybę namų su- 
ėdą ugnis. Kada ugnis pakįla ko
kioj* vietoj, tai su viena valanda 
paverčia visą turtą j pejenus — 
turtingus žmonės į ubagus. Vie
nok nebaisi yra ugnis tiems, kurie 
turi nusipirkę apdraudimo ndo ug
nies raštus. Už pinigus gautus 
iš apdraudimo kompanijų vietoj 
senų sudegusių namų gali pasista
tyti naujus, puikius namus,.o vie
loje sudegusių daiktų, gali nusi
pirkti naujus, puikius daiktus. Ap
draudimo raštas duoda užtikrinimą 
kiekvienam žmogui, kad jo turtas 
niekada negal žūti, nors j j ug
nis sunaikins. Kiekvienas žmogus, 
kuris nori turėti savo ateitį užtik
rinta, ir savo turtą apsaugotu, rei
kalauja nusipirkti apdraudimo raš
tą, ar tai namams, jeigu juos turi, 
ar tai naminiams daiktams. O 
jeigu jau kiekvienam pridera tu
rėti apdraudimo raštas, tai geriau
sia vieta nusipirkti tokį raštą 
yra pas lietuvį, kuris parduoda ap
draudimo raštus nuo ugnies yisų 
geriausių apdraudimo kompanijų. 
Nelaukite pakol jums turtas su
degs, bet ateikite kuogreičiausiai 
į musų ofisą ir nusipirkite apdrau
dimo raštą.

A.-Olszewskį, __

‘ Plttston, Pa.
J Kazakevičia, 103 No. Matn SL .

Plymovth, Pa. t
V. S. Kreivėnas, Box 1083. <

N. Gendrolins, 224 Athen* Street.

Juos.
j, Scrar.ton, Pa. * 

Petrikys, . 1614 Ręss

Shenandoah, Pa.
T. Kryžanauskas. 12% Cherry Street
And. Mačis, 138 So. Malu Street.

Jur.

Ad.

D.

D.

*

H

. Bpringflald. III. 
Tachlliuckaa, 710 Edo* Ava

Sylevllle, Ind.
Kazakev£ia -

P. feimkonis.

Tapoma, Wash.
J. Puišis,

f.
i Union City, Conn.

EHnaltls, Box

Wat*rbury, Conn.
žemantauskM, 39 W. Rorter

n
tt

. Worce*ter, Mas*, 
-notas, 13 Hariem 8tr**t

į W**tvill*, IIL n š w

3252 S. Halsted «t, Chicago, IILJ a. P. Alek* ,
Wirkša-Barr*, Pa. '. '

71 No. Hancock St 
#

MUTILATED
i • *
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Puiku* medini*' namas, 2 gyveni 
mai; ant Low 

Rauda 8264 į 
tai ................. j.

Avė., arti 38 gat 
metu*. Kaina tik 
.r................./. 81-70(

2 lubų, pusė muro, pusė medžio nu 
mas, keturi gyvenimai;
Avė., arti 31 jat. Randa 8360 | me
tu*. Kaina

ant Pop!«i

82.50C

medines 
brangias 
norintis

2 ir 3 lubų įpėdiniai 
Emn-ald Avė., ąrtl 32 gat. 
nuo 8300 Iki 8<72 J metus, 
nuo.

namai ant 
Randa 
Kaina 

83.000 Iki 83-500

^NAUJIENA 
h Kenčiantiems

5GERA
DRAUGAM

NAUDI-NGI PATARIMAI.
Nepirk nieko, kas tau nereika

lingas, parduosi ir reikalingą kaip 
prireiks duonos —

Pirk tiktai tokius daiktus, kurie 
tau visuomet bus reikalingi,' ir be 
kuriu tu negali apsieiti

Reikalingiausiu daiktu žmogui 
yra trioba, ir todėl kiekvienas, ku
ris išgali, privalo įgijimu triobos 
pasirūpinti.

Męs turime murinės ir 
triobas, dideles ir mažas, 
ir pigias, ir kiekvienas
pirkti sau namą, gali pas mus ra
sti tą, ko jis reikalauja.

Teipogi atkreipiame atydą į pi
gius lotus, žemiau pagarsintus.

Teipogi atkreipiame atydą į mu
sų namą prie Illinois Court, kurį 
parduodame lengvomis išmoke- 
stimis. Mūrinis namas 9 ruimai, 
kaina tiktai .............  $2.200.

Lotas 25x125 pėdų. Iš kalno 
galite tiek įmokėti, kiek galite, 
nemažiau vienok kaip $500, o ly- 
kį išmokestimis ’

Skaitykite žemiau patalpintą su
rašą musų-parduodamųjų namų ir 

.lotų: * 'h >-

81*t Plac* terp Morgan 
Ir Mu»prat ui. 

lubų, 4 flatų murini* na
mui. |3Q0Q, (X)

THROOP 8T. Tarp Lyman ir Archer 
Are. 2 lubų marini* narna*, lota* 50x 
128. Kaina 12500.00

Fl*k 8L, tgrp 83 Ir 34 ui. 
. lubų, apačia 
muro, itora* ir

medilo, viršus 
viena* flatas 2000.00

Grant Work» 4* ava. 
2 lubų, 8 fintai 

dinis namas .

> luboms, 2 gyvenimai*, po 5 rul 
Msa medini* namus 
,. J..

Puiku* 2 lubų murini* namas, 4 
gyvenimai; ant 
gat Randa 8144 J metus, 
tiktai ...........J........................

ir ' Storas, me- 
....................85200.00

. 820001

Motary Public
Lietuviškas Notaras)
Išdirba visokia* legališkas popiet**, 

taip UI: Plenipotencijas, Kontraktu*, 
3111 of Bale, Testamentu*, Affldavits ir 
Uloniškus. - Inkorporuoja draugystes., / 

J. J. Hertmanovvicz
Ofisą*

A. Olszevvski’o
3252 Ss. Kalstei, Csr. 33rt SL 

Chicago, III.

f Męs Apdraudžiame
(Itisurinattie)

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

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

I Mįs apdraudžiame VISKĮ Ir nuo VISOKIŲ IIELAIIIIį
Kiekvienoj nelaimėj pinigai yr* reikalingi, todM nusipir

kite pas mus Apdraudimo Raštą (Insurance Policy), o atsi
tikime ar ugnies, ar ligos, ar mirties, ar kitokius nelaimes, 
nereikalausite rūpintis apie pinigus. Apdraudimo Kompa- j 
nija išmokės jums tiek pinig", ant kiek jus busite apsidraud*.

j Apsidraudimo kainos yra labai matos. Su apdraudimo j 
reikalais kreipkitės pas

A. OLSZEVVSKI
3252 S. Halsted St. Chicago. į

Skaitytojau, jeigu esi apimta* kokio* Ilgo* ar paini*!* nesvhikumai*, 
S užsimokės tau atsišaukti į Chicago Modlcat Cllnlc, 344 Bo. Stato SL 

prieš ėjimj gydytis kur kitur, nes jie užtikrina tau nuoseklų ir laikantį iš
gydymu kožnos ligos, kuri) prisiima gydyti. Ar esi nerviškas ir nusimi- 

B uja, silpna* ir nuilsęs, pavargęs rytmečiais, trūksta noro, be gyvybės, leng- 
■ vai nuvergsiantis ir neramus? Ar atmintis tavo prasta, gėdysi draugijos, 

M trūksta energijos irtvirtumo, akys įdubusios ir nečystps, pajuodavę paakiai, 
NB spaugai, plėtmal ar kitokį išbėrimai ant odos, nemorališki ir

£ Nusilpninanti Sapnai, Patratytaa Vyriakuua, Scklinka Silpnybe 
■r neeuaugusios ir šaltos dalys, nusistojimu šlapume paliktame per naktį, 
Bj pienėta* šlapumas, skausmai strėnose, turi nesveiku**| pūslė* ar Inkstų? 
M Išsiputiim| Gyslų Maišely]; UžsendintjPuletekį; Uiakl*n| Varpskylės; 8y- 

filitišk| Užnuodyjima Kraujo, ar kofti| kitokį* gėdingą nervų, odos, kraujo 
K ar užseodintą ligą? Ar skruostai įdubę, žymus rūpesčio išreiškimas ant 
M vaido, neramus naktyje, mainančio ūpo, silpnas fyriškunjss, turi užkurdu- 
E| sės dalia, priešlaikinį nykimą, skausmus kauluose, puolimą plaukų, skau- 

damą gerklę ir tt. ?

Jeigu turi, tai Chicago Medical Clinic

B
**] užtikrins tau pilną ir laikantį ant visados išgijimą, jeigu jie nuspręs, kad 

tavo liga yra išgydoma..' Jausi pagerėjimą iš pirmos dienos, tr neuiilgio 
atrasi save karalium terp vyrų ant kūno, proto ir Širdies. Niekas taip ne- 

M sunaikina jaunus ir pusamifnius vyrus kaip išbėginiai sėklos nakties laike, 
M arba slaptingas nubėgima* sėklos su šlapumu. Ta* padaro žmogų netin
ki kančių prie darbo, ienatvta ir smagumo. Nedaro skirtumo, arta* paeina 

nuo jaunystės blogų darbų, naturališko silpnumo ar auo pertankaus užga- 
■ nėdinimo lytiškų geidimų.

Męs tikrai tava Išgydyalma.
U Mf* gydom ir Ugydom sėklo* ■ubiglmns, nervą naallpirtjlmf, *rts*B«jc*į patefihį, syfllį 
B Den*tur*)l«ku* bėgimu*, paUsgyst*. i n Intų ir pūdė* ilga*, talsybf sakant, visa* Vyrų 

Lis**, viso* kliūty* laimingam tenybinlara gyvenime bus prsSallntos Tūkstančius jauną 
M Ir pusamkinlų vyrų kasmet prie* laiką nulluoja į grabą Jaunyste* Mdykumal, per tauku* 

suiįkuopluimal Ir knojollgoa Jeigu turi nors vieną U viri paminėtą ženklų, paslrodavyk 
*u mum i* pakol da nėra per vii*. ...

Reda tau nieko nek*štuo|s, s fili užčMyti daug k*a«i|lmą.

T«L IBM YarOa.

Lietuvią Gydytojas ir Chirurgas. 
32S5 So. Halsted SL, Chloago, III.

Gydo visokias ligas moterų, vaiku tr vyrą. 
Telpgi turi didele praktika ir gydo pasekmingai 
visokias limpauša*, Uialsengjuslas Ir paslaptin
gas vyrų bgaa. Daro operacijas pasekmingai.

Traukta dantis be skanumo, išgydo Skorbuta, 
iratalia. sudeda naujus vieton ilpuolusių, prt-

Serganti Vyrai!
Jauni ir pusamžiai, kurie 

kenčiate nuo ligų, nenusimin
kite. Susiraminkite! Gelbėki
te save! šaukitės! prie mus!

Eikite ten, kur busite gy 
domi sanžinlngai ir greitai pa 
a veiksi te! Sučėdysi laiką i 
pinigua eidamas j VVester 
Medical Dispensary. Patari 
mas dykai.

•irtinimai ir kitokį nesveikumai yra ilgy domi trumpa laiku *u kalioms dienom* ma 
•ąmiglnalUka bodą gydymo. Atsakaačtal pritaikytai mošą gydymas yra tik r ta tufai ir nao<> 
dugnlauda* bodas ant svieto, padek.m n n uod agnaus iigydymo. Negailink laiko ir n»«t*.iyk 
pavojui savo sveikatos, klausdsmai patarimo pas aptkekoeją ar draugą. Jei nėši atsakančiai 
gydomas, tat gali būti tikras, kad turtsl tą ligą per visą savo amsią Ir ji vlvuomet atgabens ta
ra tatai netaitu. Ir susikrimtimą. Mg* Lėgydome tūkstančius tokią ligą, dėlto kad tarime joms 
y patilk* gydymą

UZ8IKIMSIMAS ARBA UŽAKIMAS VARPOS. Nedaro skirtumo kaip ilgai kenti 
n 00 užakimo varpo* ir kiek daktarų tomistą prigavo ir suvedžiojo, musą gydymas tam ta tą tik
rai lėgydys. Su musą gydymu nereikia jokio plaustymo. Musą gydymas yra geriausia* visoj 
pasaulij, be jokio skausmo ji* prašalina nesveikumą smt visados.

UŽMUOOiJIMAS KRAUJO. Jei vartojai nuodingus vaistus ir tnri skausmu*, žaiz
das burnoje, gerklėje ar pratrukime* aut kokio* nors dalie* kūno, tai »»rgl nuo užnuodljtmo 
kraujo, kurį gali ilgy’dyti Wnstarn Madica! Diapsnanry. Mf* JiMkome tankiausiai išgy
domų ligą prastinusiame padėjime. Męs iivalyslifae tavo kraują grynai Ir prašalinsime iš viao 
kūno įvairius nevalumu* bei nuodus trumpesniu laiku negu kas kita* kokiojdalyj pasaulės.

GUMBUOTOS IR SUSISUKI GYSLOS. Tokį padėjimą gyslą męs Išgydome U *u- 
gaiilmo laiko, be jokio skausmo ir ant tuojau*. Musų gydymas ptašalina visokios ligotai pa
dėjimus, pagamina pilną bėgimą lenu jo, sugrąžina greitai normališką sveikatą ir tvirtumą* 
Skausmai pranyksta visai.

Mąs iBgydome kuomet kitiems renusiseka.
Męs telpgi išgydomo trumpu laiku visa* Ilgas, kurios apsireiškia tarp jauną, *žnų 

pusamžių vyrų. PASIKLAUSIMAS IR IŠTYRIMAS DYKAI! Viską užtaikoma |apty- 
bijo. Jei busi gydomas rautų, niekas to nežino*. Męs turime tam tiktą gydymą kteky.enal 
UgaL V

$10.00 vertis ištyrimas su X-splndullsls dykai. Į
Vyrai, mananti apsivesti, privalo ataišauktl pa* mus dėl ištyrimo, idant žinot Ssr 

tinka apslvedimul ar ne. Kitąsyk gali būti kūne kokia liga, kuri kliudytą laimlngaA, 
nlmul apslvedusiem*. i

Jeigu tamista tart kokį nesveikumą kūne, paeinantį nuo pertenglmo gamtos tieAr^gį 
nemėgink jo užslėpti senatve, ne* ženatvė tiktai gelbsti ligai įleisti Sakini giliau į kuną$|^B 
tavo sveikata galutinai sūnyk*

Atsišauk ištyrimui į Western M*dioel Dispensary ofisą ir užsitikrink sau, kad esi tik» 

apsivesti. ištyrimas ir pasiteiravimas dykam
Nereikalaujame pinigų pradžiai gydymo. Jei negali ateiti pata, 

Western Medical DispensaiV 
91-93 E. VVashlngton Street ' Ohioago, IH.

PIGUS LOTAI: 
Ant 59-tos gat. arti St. Louis 

Avė. 25x1.25. Kaina tiktai $175.
Ant .Campbell Avė. ir ,50-tos 

w • i $175-
Ant 55^tos ir. VVhipple gat. (2 

lotai 50x125). Kaina .... $400.
-• Ant. Kedzie Avė. ir 53-čios gat. 
Į ,(2 lotai 50x125). Kaina $45°- 
j Ant Robcy gat. arti 71-os gat.
• (2 Jotai 5pxi^5)/‘ Kaina $450. 

Daug kitų lotų po $350 vienam.
Ateikite atsižinoti plačiau apie ši

ituos negirdėtai pigius Iptus.
Auburn Ave.j arti ,34 Place. 

<. 6 ruimų medinis namas, aukštas 
ponamis. Lotas 25x130 pėdų. 
Kaina ... ..........................   $1.600

La fl i n St..* arti 46 gat:
2 lubų medinis namas. Krautu

vė ir 4 gyvenimai. . Randa $43 į 
mėnesį. 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 ..................

Pamell *Ave., 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.

Throop St., terp 28 ir 29 gat.
2 lubų puikus mūrinis namas, 

akmenų pamatu. Kaina .. $3.800.
33 Place, arti Halsted St.

,5 ruimų medinis namas. Lotas 
25x147 pėdas. I^aįna tiktai $1.700 
Union Avė., terp 33 ir 34 gat.

j 2 lubų mūrinis namas ant stul
pų. v Lotas 25x125, 2 gyveniniai. 
Kaina............-į--............ $1.800.

Union Avė.,* arti 36 gat.
2 lubų puikus mūrinis namas, 16 

minių. Maudyklą Kaina $4.500.
Pamell Avė'./ arti 32 gat.

2 lubų muririis namas su visais naistea st., aru "Lietuvos” na- 
naujausiais įtaisyrhais. .. $3.300. mo. 50x137 pėdis. Specijališko* ria- 

« Ant 37 Place, arti Kedzie Aye. kliavos už gatvė užmokėtos. Tėmykit
Medinis narna??, lotas 25x125 ilgumą lotų, 12 pėdų ilgesni, negu pa

pėde. Kaina tiktai ............. $75°-' prastai. Kaina .
?- •- ’ 1 ! I

Ant MORGAN
Puikus, 2 1 . ,

menini* pryšakis, j ir laiptai, 
veniniai, 6 Ir 7 nrii 
si fiaujausi Įtaisymai. Lotas 25x125 
pėdų. Tiktai 3 metai kaip statytas. 
Atneša randos $000: { 
den Parko, labai _ 
ėjo pastatyti 86700, lotas 1200, sykiu 
atsiėjo 87900. >Turl būti greitai par
duotas. Numažinta .kaina tiktai 85700. 
Iš kalno reikia Įnešti. tiktai 82.500, o 
]yk| ant išmokesties. Vienatinė proga 
nusipirkti puikų namą pigia kaina.

Ant WALLACE St., arti 32 gat.
Mūrinis namas ant stulpų. Lotas 

25x125 pėdas. Kaina tiktai .'7..81.2OO.

Ant AUBURN/Ąve., arti 33rČio PI.
Mūrinis namas ant stulpų. Lotas

25x140 pėdų. Kaina,.........$2.000
Ant 33-čio Pl-j arti Auburn Avė.

Medinis namas. Lotas 25x146 pėdas.
Kaina tiktei ... J........................... 80*500

. gat. '25x125. Kaina 
Ant ir W1

F

I.

. . $1.300.

arti 32 gat.

(GAN gt. arti 63-čio*.
lubų niurinis namas, -ak- 

‘ 2 gy
li. Maudynė ir vi-

j metus. Arti Og- 
ailoj vietoj. Atsi-

Union Avė., arti 36 
Kaina 

. 83.500
Naujas Išradimas

Mūrinis namas ant 37 gat Randa
8240 J metus. Kalina................... 82.000

Puikus murini* namas, 2 lubų, auk
šta* ponsmla, su gerai {taisyta skal
bykla, 4 šeimynas gyvena, 19 ruimų. 
3 vanos Ir kiti 
Gera pastogė.
metus. Tramvajai eina pro pačias du
ris. Arti 33 gat.

naujausi įtaisymai. 
Randa neša 8612 |

85.100

2 lubų murini* narna*, 14' ruiiųų. 
Lotas 25x147. ~
na >.................L..
Ta* namas yr* 
burn Avė. ir Gage SL

Randa 830. ' Kai- 
............. 83.000. 

ant 38 ui. terp Au-

Halsted 8t.
Medinis narnai 1|4 lubų ir pona- 

mjs. Randa 815.

terp 50 Ir 57.

Kaina 12.800.

Lowe Avė,.
Ifiurinis * namas, akmenų pamatai.

Randa 824. Kaini

arti 33-čios u!.

83.200.

2 lubų medinis narna* ,-?.t 38 -ir 
Gage ui. Kampinis.- 8 ruimai. Lo
tas 33X147^. Randa 816, Gera 
vieta vaizbai. Kaina ............... 82.000.

2 lubų murini* namas, ant Wallace, 
arti 33 ui. Kaina .... i..... 82.700.

I, Marshfisld Avė. arti 35 8t.
2 lubų, 16 rnjmų, medinis namas. 

Puikus. Kaina L......................... 83-500

37th art) Wallace St
Murini* namas. Krautuvė ir 4 rū

mai. Kaina ................................... 82.C00

Lotai!
GERI BIZNIUI LOTAI.

Ant Halsted gįt., arti “Lietuvos” na- 
Specijališkos ria-

82.500

Ant Halsted g|t, .arti "Lietuvos” na
me^ terp 33 -ir 34 gat. 24x125 pėdas. 
2 rinkliavos už gatvę užmokėto*. Kai
na .......................I...........'............  8800

Aut Weateru avė. bulvaro tarp 43r 
čios Ir 45 ui, !>uikub touu aut r«u- 
dencijų. Kajuos nuo 82.9.00 ir aug. 
ėėiau. Pirk šiuos lotus dabar, nea 
kainos jų netrukus pasidvejoa.

Telpgi turime daugybe viaokln k< 
tonišk’4 namą ir lotą ant pardavimo 
visose pusės BJleaio Chlcugvm. •

Lotas ant 69
ir' Leavitt 8L arti tramvajų linijoa, 
pirkšnių šalygitvis, vanduo, gagas, 
srutynė. Kaina

“place terp Hoyne Av.

BURNSIDE, III. Ant Lexlngton Avė.
2 mediniai namai ir stalda*. Randa 

8288 J metu*. Lotas 50x125. ^Narnai 
tik 3 metai kaip statyti- Kaina tik
tai .............. .. ...L............  82.500

HARVEY, III. Ant Lexlngton Avė.
• -Puiku* 2 lubų namas. Akmenų po-, 
narni*. 2 gyvenimai l> tr 5 ruimai. 2 
maudynės ir visi naujausi Įtaisymai. 
Lotas 25x172 pėdas. Randa 8360.J me
tus. Kaina tiktaj .... .<.. .<3.300

Ant MORGAN gat. arti 35-to*. '
■ Murini* namah. 7 ruimai. Lotas 281 N. North 

28x150 pėdų. Kaina ............... 82.700

Ūktai 8300.

Artimesnėm* j žiniom* kreipkitės 
pas

A.OIszewskl
3252 S. Halsted SL

Vienatinė Lietuviška Sankrova
ir agentūra literaturbs ant “North Slde" Chicago 
Čion gaila** gauti įbokililkų. avtatilkų ir dvaal 
Ikų knygų, raMalta, ikaplierių, abroaėllų, viao 
kių Inikraičlą, Antarikos ir F.uropo* ir pOplerą 

'gromatmns. Telpgi užlaikau viaoklo tavom: Juo 
dyio, paišelių plunkinų. drukuojamų maiinukią 
brltvų, itereoekopųĮr daugelio kitą vtalktų. K* 
užinlriklte aUDankktl, o buiite uiganedlnti.

| PETRAS M. KAITIS
Chicago, III.

ant “Notth Side" Chicago

EUROPEJIŠKAI-AMERIKONIŠKA

Prekybos Kanceliarija.
Parengi* reikalinga* popiera* Ir doknmentn* į addu* arba adįmlnistraoijo* kanceliarija* 

Rusijoje, dnvi.r-iinastls, aktu* pardavimo, porvamdymo sutartis Ir kitokius dokumentus.
Sujie4k*metrik n gimimo mirtie*, ienybą lrtdtu*lp!diniųdi>kuibentil*.
Išguldo visokius raitu* ir dokumentu* į RusUkf, Le*kl*k|, lietuvHkf Anglllk* Ir Vo-

Veda visokia* provas Musijo*, Austrij»»: Vokietijos Ir Ameriką* induose.
Atliek* visokiu* reikajn* pa* Rusijos. Austrijos ir VokietijosrKonsaliu*.
Veda prova* atlyginimo ui suteidiasn* ir nuostolius. t
Atiteka vt'okiua prekybos teiksiu* Rusijoj, Austrijoj, Vokietijoj ir Amerikoj.
Rąžykite savo prigimtoje kalboje Huo adresn: Į _ ; .. . ,

Europe-American Commer. Office, 112 Sb. Clark St, Chicago.

skaitytojai** “Lkiavo*“ It “Vienybė* L”, kutie dar to* kafgatneturi ir nėža skaitą? 
Vitai įasėai težinai Ameriko* g b d r y b* s. 
tegali itaisaugotl ubo visokią pinklią, m*

“ k”“‘ 
p pageidaujama kny«», kad M* Ifvmta į 

rlantenlpB, yra didelė. 3M pasta- 

tikraHią “L te tavo*" 
r '-Vien. Liet.”metama, 
RAISTĄ" dykaL 
»1*0,NMvYarit,M.Y. 
“Raistas”.

Jei knygos' Ra IMTAS” alsi dar skaitės, 
suktybes ir, taip vadinama jos. gatava 
neturi gana patyrimo. “RĄirTAfi’Ttai knygt

Perskaitė* “RAISTĄ” teippat žinosi visa 
bedarbis kils o tuomi Irkslp galima turėti v

"RAISTAS”, kori* sudrebino Ameriko* ir Bnropo* pnrli 
pią knyga ir*v*rbi tuomi, kad *pr*5o gyveninį lietuvią Amęr 

“RAISTO” k»ln* *i.oa, perkant pačta knyga. Pranunerati 
“Vien. L.iat”ia*taiB(|XM. Bet kai naujai uaftlakB “Lietuva 
prt*iąxd*aua man 32.00, apturi* metam tIen| litų talkrUttą

kius plaukus sulaiko sllukltna plauką 1 
gaisoa labai trumpame Laike. Vietoji>* nanU >«*><!< rslmaslza* a—_ •mų atauga nauji, gražu* plaukai. Vteekle ln- 

»rmadta dykai. Artėto* m s kinkoma reikia ra-

VYRAMS TIKTAI

U Nadšliomla Ir kitMssi* ėvatrtama Alenam*: nuo 10 ryt* Iki 18 vai. piety tiktai.

CHICAGO MEDICAL CLINIC
ta 344 SO. STATE STREET CHICAGO, ILL.

D-re Marija Dowiatt4Sass
Moterą ir Vaiką Ligų Specialistė.

B AB, 74S W. IS-th St. . BUSTAS, tSSI WrMarrie«n St.
TeL Canal I2OS.

Vaitaxt><«: Nuo 9: Vilki 11:90 ryte, 
Nuo 3:JI) iki 7 vai. vikare.

Nedėidionials: N u* 9:30 iki I* val. tik.
įBuSvakare.

Kas gali būt matyta » 

GALERIJOJ MOKSLO 
344 So. Šute St CHICAGO,ILL 

arti Harrison Salvė* 
INEJIMAS DYKAI!
Žingeidumai Patbologijo* 
Žingeidumai Osteologijos

Žingeidumai Gromullavimo Organų

Tyrinėk pradžią Ir išsivystymą 
žmogiškos rasos nno lopšio iki grabo, 
pamatyk keistumas gamtos, žingeidu
mas ir milžiniškamas.

Tyrinėk įtekmę ligos ir paleistuvystės, 
perstatyta* gyv didum figūrose, sveikuose 
ir ligotuose padėjimuose. Lavų*išrodinėtoj** 
a tankini j* visekiaa klausimus. Didžiausia pro
ga tavo gyvenime.

INŽENCA DYKAI!

vlduraakžtal.

Jau galima užsisakyti

“LietūVds Dtimita”
SU DVISAVAITINIU PRIEDU

“Žeme” 1909 metams
Lietuvos ,1'klnlnke" raloma apte tvsrbtauaiu* Lietuvos gyrenlmoapsirelšklmu*. apie mo
kyklas, tali'&ą, parapijų ir visokią draugiją reikalus, apie žemės valdymą. Dūmos ir vy. 
naujybės darbu* 'politiką), užsienių gyvenimą ir tt. Taip pat spausdinama žmonėm* su 
prantamįl straipsniai U gamtos ir kitą mokslų. Duodama žmonėm* visokiuose reikaluose 

r aurodymallv patarimai.
8 Ml'JTS“ rašoma apie lauką dirbimą, gyvullą auginimą, ją ligas ir gydymą, apie 

sodininkystę, bitininkystę ir kitu* aklo dalykas.
Prie to'dar turime paminėti, kad 1909 metai* visi metiniai "Liet. Vk." Skaitytojai 
gaus: 1) KALENDORIŲ 19U9 m ; t) Kiekvienas metinis ŽEMES skaitytoja*, kurt* u*si- 
saki* “Liet. Uk.” nevMian vasario 1 d. 1909 m., gaus itbandymai darėovią sėklos. Be to 
dsr ŽEMES skaitytojai. 1909 metais ra* daktarišką patarimų — kaip saugot les ir geibette* 
nuo ligų. KAINA ViLKlEJK IR KITUR su nusiuntimu: metam* kr, pesai metą 1 f 90 L k., 1 mėn.aOk. — UŽSIENIUOSE su nusiuntimu: metam* 4 r^ pusei metą R. Adresas:

Vilnius. “Lietuvos Ūkininko” Redakcija ir Administracija.

Pasiskubinkite
Kolai yra iš ko pasirinktr.

LIUOBA GALERIJA MOKSLO
344 S. State SL Chicago, IH.

KAIP PADARYTI MOKUS
daryti *3 manus be Jokiu aparatų 
ir didelio UaTlavinliuo i'.ouū* gali 
kiekvienas padaryti ir lengvai už
dirbti didelius pinigu*. Daugumas 
išsimokinusią iš to* knyga* uždirbu 
po *10 ir *K akt vakaro. Tamista ir 
8iltttak-u*dlrbtl, jeigu tik to *į*n.

kodėl Benori ii, jeigu galimai Nu
sipirk šita knyga Ir uždirbai lengvai. 
Knygos prekėtiktai BOc. Pinigus 
siųsk Money Orderiu srba markėms.J. 1LGAUDAS
8312 L lakta* St„ ČEKAM, ILL

ls17akmenų
6«lžkslis?i Laifcredėlis.

ti t tabeliu užsukamas Ir 
nustatomas, vyriško ar 
mot erti ko didumo. *0 
■an •aUaa'ab raliuotais 
dvigubais medžiokli- 
akais lukštais. puikiai 
(laviruotais Įtaiką kas

,toar Męs pasiusim* li
tą laikrodėlį kokiu m- 
rB ir persiuntimo lėšos 
Iri nebus toks, kaip pa

Excelsior Watch Co*.
•00 Athenaeum Bidg., Chlcažo

pa-

• Po pagarsinimui sumažinimo
I ■ žieminėms drapanoms daugybę

A pardavėme pereitą mėnesį. Bet 
rime gana 
sirinkimui gerų drapanų, o 

' me visas 15 procentui pigiau jų
tiško* kainos. Tai yra,

■ nas ar ploičius, vertus 822.00
me ui $15.00. Vertas $25.00 parduodame už SJfcOO, ir tt.

Pas mus galite gauti Trumpas Drapanas 
$8.00 augštyn net iki $25.00, kas tik kokių nori, 
pat ir ploščius nuo $8.00 augStyn.

Todėl pasiskubinkite nusipirkti kol yra iš ko pasirinkti sau 
tinkamas drapanas sumažintą kaina.

The Bridgeport Clothlng Co.
3246-3248 ImA HiliMit., <blUM.ri' Chicago, UI.į

Dr.G. M. Glaser
Šluotu i pranešu gerbiamai publikai. Jog ealu 

seniausiu gydytoju ant ttrldgepoeto, praktikam-.

savo narna* po nT. ž ’ ■

3149 S. Morgan St
~ Kampas 3?

Manb ofisą* aprūpintai 
no. Visa* ligonius sienų _
ir iygtioL rasitįkėdsma*. Jog gerbiama publlks 
ir toliau* man* rems, esla namte ant kiekvieno 
pareikalavimo diegą, ir naktį. Estu tpeclaltetas 
ligose valką, inotefą Ir vyrą ir užkendlntose ligo
ta. Durie vtooklą operaciją Liekuosi su pagarba'

■ Telefonas Y arda 687.

Dr. G. M. Glaser
3149 8. Morgan Street

Kalima Sime getvėa.

atjaustais budais gydy- 
liuOsiuifgnMinU, kaip 
i. Jos gerbiama publika

F, P. Bradchulis
ATTORNEY A COONSELOR at LAW

CHICAGO, ILL. 
TKtOHONE EAIN 3S42

Lietuvy* advokate*, baigęs mokslą 
jurisprudencijos čia Amerikoj. Veda 
visokias provas, civiliškas ir krimina- 
Uikas, visuose teismuose (suduoto).

Dr, O. C. MEINE
MNTVTAS

QFISAS -K*»y— 31 ir 8*. N*ht*d pf. 
(iyvtskBM drt aąMa*.) C* ICA M). ILL

IŠGYDAUIN 5 DIENAS
ligydau ktakvlaną sergantį Varioocelę. Striktnra, užalkrėtuslu* kraujo ušauodyjimi 

nusilpnėjimu narvą. Hydtooelę art* vyrą lytiškas Ilgas. Šitokius pasiūlymus duodame v 
siems tiems, kurte buvo gydomi visokią kitą daktarą be Jokios pasekmes ir išdavė pinigus d, 
kai; todėl noriu Jums parodyti, kad mano bodas yra vienintelis ir su Juo išgydysiu ant vissd!

Nemokėkite už neišgydymą, tiktai už išgydymą

PLAUČIAI.
Sergantieji* dusuiia, bronobitu 

ir plaučių ligomis lig ydom! ga
lutinai naujausia mano metodą.

Slaptingo* Vyrą Ligos.
Ai lėgydau greitai ir ant visada 

kiekvieni slaptiag| vyrą ltg|; ui-. 
laikau viską didžiausioj paslapty J.

Visokios patarmės 
dovanaU

Moteriškas Liga*.
Patinimus gimdos, skaudėJlmt 

pačią, baltligą Ir kitas, išgydau p 
sėkmingiausiai pagal mano men 
dos sutaisytas vaistus. j

Krsujc USnuedyJImuj

mus, skaudulius. plaukų nu.J 
kimus tr visokias kitas ligari 1 

ligydau ant visados..

Kalbu lietuviška

Dr.L.E.ZINS,4l So. ClarkSI., Chicago,
PRIEMINK VALANDOS: nuo 8 ryto iki 8 vakar*. Nedėliomi*: nuo 9 ryto Iki 4 po p

Kodiel kianti paslapta
. iAr esi senu, jauna arba pusAr esi senu, jaunu arba pu J 

ženiu. Mas galem ižgydiiU 
! Musn sperjaliŠkoiaa yra gydinl 
vatižku, nervišku ir chronišku ifl 
tyrinėjimas suvirš 20 miatu. • 1 .■

Ta šaka mokslą medicinos iri 
amžių tyrinėjimas. I

Lygas, katros apsijemam ižgyčB 
dom galutinai ir uz žemą apmokei 

Jaunlkaitiai, katri kiencia savfl 
dienu klajdos, mas sugrąžinome gi 
sveikata. ■

Vinun* po 40 miatu amižio, katri 
vyriškumą suniekinitna, ma* prl 
smagumą su musu gydimu. ® 

k Kraujoužnuodyjima, Varicocelefl 
I (kidney) ir pūslės ligas, RheunA 
I Neuralgia, pylva ir kepenų ligas; ■ 
I rboidas (pilės), Ulcers, pasididini! 
J lės (enlarged glands), ir vysa* skil 

gas, greitai ižgidom. 1

trink, p•cie•,“,“ “g 700 “Mm ratalooin vytu* vaistu* dėl musu ligoniu irsiuntam jouaingvysa poe 
Rašyk pa* mua šendiena apsakidamas kas jums skaudžia ir reiaalauk pr 

te muša naRjuBsioo knigas, katrą siuntiem dykai koinam katro* padou 
•vaa. • _ , 1

Toa kaigoie ir* daug illustraciu ir ii ir* ki 
jeu, katri kenčia nou vysu vyrišku ligų. Ki 

-jjpe gali jou* gyditi noumurie. Rašyk p*a: 
Dk. JOSBPH LISTER CO., .;

L. 75 22 Pifth Avė , Chicago. III.
Goudotinas Tamista : Aš Henriu noug ligos, katra im, 

................. į..... Prašau prishuisti suvis dykai, ju*u knis 
gyditisie nouniome. '

Mana vardas ir pravardie:............................................................

nomnai mokai* dėl t

Adresą?.—J?. O.. Stata*.
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