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‘lUTIŠKOS ŽINIOS
MASKOLIŲ.

■ Per Kalėdas MadMkE riau- 
Bs ir tai gana ; vcl
■gazdino randą, kuris jau ma- 

jBk.'.vėl pakreipti valdymo bu-' 
■ą į senąsias vėžes. Susirėmi- 
■nuęse* minių su kariumene ant 
^ntvių buvo užmušti ir sužeisti. 
^kNe vienam gal rodytiesi, kad 
BomŲ kaip degtuko užsidegimas 
■ žmonių sukilimai tik blėdį atga- 
Bbena, nes sukilę žmones ne gali 
I mieiro atsiekti, jeigu ran- j 
Edas turi ganėtinai pajiegų suki- 
I limiis suvaldyti, todėl manoma, 
I kad tokiuose sukilimuose be rei- 
f kalo liejasi žmortių kraujas. 
^Vienok iš tikro yrą kitaip: pra- 
■įetas kraujas rętai kur-neatga- 
■Kna vaisių, jis ne žūva be žen- 
^bo, žemė ūžtręšta žmonių krau- 

-visur išduoda vaipius ypač jei- 
kraujas liejasi užj laisvę.

T Argi kas mano, kad Maskolijos 
Kžmonės butų sulaukę iš valdžios 
■irt tų menkti laisvių, jeigu žmo- 
■ąes ne butų iriausių kėlę; jeigu 
■bbutų buvę' ant Peterburgo. 
"Ktskvoff Varšavosj Odesos^ gat- 

žmonių susirėmimų su ka-. 
BltHOpte. Nors susirėmimuose 
Bariumenė paėmė yiršų, bet jie 
■eip nugazdino randą, kad jis pa 
^Lido vadžias iš savo rankų ir 
. ^^žinojo ką daryti. Tąsyk val- 
^^Kos kaipi ne buvę, ji, teip sa 

įt, -ne^teko galvos. Tik men 
iŠMvinti, tamsius kareiviai 
prieš sukilusias žmonių mi-
I valdininkai pasikavojo už 
L kareivių nugaros.
■šigandę^minių caras prade
gti vieną po-kitam savo ma
las žadėdamas juose žm >- 
I vis daugiau ir daugiaus 
L; jau ne daug reikėjo, o 
^pažadėjęs išpildyti didesnę 
Į žmonių reikalavimų.^ Bet 
Lės pailso, netvarka atsiliepė 
■ ekonomiško stovio, o tas, 
Friumeriė, žmonis greičiausiai 
dė. Tąsyk caras ir jo tąf- 
Itgavo vėl drąsą, kurios dėl 
Lių sukilimų buvo netekę, 
[dėjo reakcija; naikinimas 
r pažadėtų laisvių. Naikino 
peną po kitai, bet visų įš- 
Įti neįstengs, likš kas nors, 
| tik žmonės ne įpuls į ramų 
l. Pralietas žmonių krau- 
leigu ne valdininkų eilėse, 
Įmonių tarpe išduos vaisių. 
LvOj Kalėdų dieną atsitiki- 
I rodo, kad vaisių išduoti pra- 

Į Riaušės kilusios ant Mas- 
| gatvių yra persergėjimu 
pi, jis, be abejonės ^ą minių 

supras, nė vieną re- 
□nierišką padavadijimą ne iš- 
Isiulyti žmonėms, nes tas gar 
snaudžiančias idabar minias 

itur sukelti. Randas gal la- 
negu žmonės bijo^ sugrį- 

k tokių riaušių, kokios buyo 
lėtai atgal. Dėl neramu n jo 
Įbljos viduriuose užsienių pi
ečiai gali visai .uždaryti sa^o 
|S ir caro randui gali pinigų 
plinti, o be užsienio aukso

1 ant savo siūbuojančio sosto 
įįrii užsilaikyti.
iholera Peterburge, užstojus di- 
Kiems šalčiams vėl’ smarkiam

žmni

nė k. 
nutill

ciro
h?
į naik

Jimui nupui 
^visokiais bt 
fą į karą su

>s caro ; 
stumia 1 
triia už

,is. Pasisekimai gi

šiądien nužudžiusi daug įtekmės, 
geidžia karo, kaįl jis palengvintų 
jiems žmonių pančiojimą. Ap
svaigusius mat visur lengviau iš
naudoti negu blaivus.

Durnos posėdyj vienok užrube
žinių reikalų ministeris Izvolskyj 
apreiškė, jog Maskolija prieš pri
skyrimą Bosnijos ir Hercegovi
nos prieš Austriją negali prote
stuoti, nes po karui su Turkija 
tapo padarytas terp Austrijos ir 
Maskolijos sutarimas, ant kurio 
pasirėmusi Austrija turi tiesą pa

nti sau minėtas, prigulėju- 
Turkijai provincijas. Ka

Maskolija pati 
tiesos priešintiesi 

tai ji kalbina 
viešpatystes ją

• sušaukti Europos di

sias 
daugi ne

trijai, 
EuroĮMjs 
duoti ir

kitas

riame ir Maskolijai galima būt 
ką nors išdėrėti, jeigu jau nė 
Turkijai prigulinčius žemės plo
tus, tai bent panaikinimų uždrau
dimo Maskolijos kariškiems lai- 

jurių

mini

vams išplaukti iš Juodųjų
per Darda nei i ų siaurumą.
savo mieriams Maskolijos
storis ne randa pakaktinai ’
rėjų. Supranta j 0 mierius A
ja ir nepritaria sušaukimui ’
n< >rs Europos tautu kong
Austriją remia gana karšt

PERSIJA.
Peterburgan atėjo žinia, buk 

26 d. gruodžio Teherane bandyta 
nužudyti Persijos šachų už jo 
besipriešinimų žmoinų norams. 
Du ginkluoti vyriškiai, kunigais 
persirėdę, stengėsi prisigriebti į 
šacho rūmų. \ ienam ištikto pa
sisekė per sargybų įeiti ir paleisti 
šūvį, bet kulka pramušė vien 
skvernų sosto įpėdinio, nieko ne
užgavo.

Neramumas Persijoj platinasi 
vis labiau, apima vienų po kitai 
provincijų ir šacho sostapilyj ra
mumo nėra, 
atsitinka kruvini gyventojų susi
rėmimai
gruodžio visos pardavinės mieste 
buvo uždarytos. Juo toliau nuo 
sostapilio, juo ramumo mažiau. 
Didesnė dalis kariumenės su 
traukta daboti šacho ypatų į so- 

‘stapilį Mat kariškos pajiegos 
skiriamos ne krašto apgynimui, 
bet saugojimui vieno žmogaus 

■— krašto valdono, kuris 
vien blo£ą daro gyventojams be
sipriešindamas jų karščiausienfs

labai mažai, tie gi, kurie ten 
neįstengia apginti kolionistų 
čiabuvių užpuolimo. ,'.'

yra, 
nuo

Giršų Hofmanų pakarti už api
plėšimų ir užgavimų Gardine ge- 
nerolicnės Gorbacevičienės.

ant gatvių nuolatai

su kariumene. 28 d.

PRANCŪZIJA.
Kalėdų dienų, vąikščiojant 

Prancūzijos prezidentrįi netoli sa
vo rūmo ant jo užpuolė koksai 
vyriškis ir iš užpakalio apglėbęs, 
gerai patąsė už barzdos preziden
tų. Užpuolikas likosi suimtas. 
Pasirodė, kad jis buvo įna
giu monafehijos šalininkų orga
nizacijos vadinamos Geltonuoju 
Sindikatu. Policija iš syk manė 
kad užpuolikas yra nepilno pro
to, bet dabar ji yra kitokios nuo
monės. Ji padarė kratų redakci
joj tos organizacijos leidžiamo 
laikraščio ir suėmė jo išleidėjų 
Vitry, parlamento atstovų. Ka
dangi dabar, dėl Kalėdų ferijų 
parlamentas paleistas, tai 
Vitry gali būt suimtas*.

IS LIETUVOS.

inat

Vilniaus gubernatorius laikinai 
uždengė Vilniaus muzikos ir 
dramatiškos dailės mylėtojų su
sirinkimų. Apie galutinų tost 
draugijos uždengimų gubernato
rius pavedė rupinties Vilniaus 
gubernijos valdybai. "Klmbas 
pradėjo tik veikti lapkričio 8 (Ihę- 
nų ir kaipo jo uždengimo prieis 
žastis yra paduodama—jo nepri-i 
taikytas prie įstatymų veikimas, 
įleidimas susirinkiman svečių 
narių rekomendacijos ir tt.

be

Apie 1870 metus valstiečių 
šomis buvo įkurtos penkios mer
gaičių mokyklos: Taujėnuose, 
Raguvoje, Troškūnuose, Suba- 
čuje ir Kupiškyje. 1905 metais 
visos tos mokyklos buvo uždeng
tos ir stovėjo tuščios lig šiam ru
deniui. Dabar mokslas vėl prasi
dėjo tose mokyklose.

Įe

draugijos valstiečiams paaukoti 
nors pusę dešimtinės žemės. 
Valdžia-gi apsiima užlaikyti mo
kyklų. Čia tai ir “išlindo yla iš 
maišo”: atsirado keli ūkininkai, 
kurie tik pajuokė tų sumanymų: 
“girdi, musų vaikai i taip mo
kyti, gali mišių maldas paskai
tyt, o dagi ir “paviestką”; steig
ti dėl kitų, ne musų dalykas, te
gul sau perkasi kam reikia, mes 
apsieisime ir be tos mokyklos”. 
Nežiūrint į tokias puikias kal
bas, visgi Lalsų daugumu nutar
ta rupinties mokyklos atiden
gimu. Kadangi sueigon susiėjo- 
labai mažai ūkininkų, todėl galu
tinas nutarimas tame dalyke ati
dėta ligi susirinks tiesuota suei
ga. Gaila butų, kad šis puikus 
sumanymas suirtų. Kiek tat vai
kų, užaugę išmetinėtų tėvams, 
kad jie nesirupno jų išmokyti!

M. iš B—kų.

greso sušaukti ne galima.
Jeigu su sušaukimu kongreso 

Maskolijos užrubežinių reikalų 
ministeriui nesiseka, tai jo parė- 
mėjai, njaskoliškiejie reakcijonie- 
riai stengiasi per savo agentus 
sukurstvi serbus ir montenegri- 
nus prieš Austriją. Jeigu sykį 
užgimtų karas, tąsyk jau Masko- 
lija surastų progų į karų įsikišti 
ir ką nors sau pelnyti.

Durnos posėdyj 25 d. gruodžio 
Milukov užmetė randui, kad jis, 
su pagelba esančio Persijoj ka
zokų pulkininko Liachovo sten
giasi ten netvarką sėti, kad su
teikti Maskolijai progą užimti 
visų, arba bent šiaurinę Persijos 
dalį. Užrubežinių reikalų mini
sterijos atstovas vienok paaiški
no" kad Maskolija tokių mierių 
neturi. Liachov su Maskolijos ran
do siekiais nieko neturi,jis yra vien 
esantis Persijos šacho tarnystėj 
oficieras, tarnauja šachui, o ne 
Maskolijai, kuri už jo pasielgi
mus neima nė jokio atsakymo.

Respublikoj Venežuelėj yaldy- 
mas prezidento Castro galutinai 
pasibaigė. Jtekmingiausius jo pa 
sekėjus, dazinojęs, kad jie pa
darę sukaltų ant gyvasties vai 
d/ią‘ į savo rankas pasiėmusiu 
viceprezidento Gomezo, jis, nu
ėjęs pats į kariiHnenės kazermes, 
kur buvo sukalbininkai, juos su-

I? KIAUKLIŲ, 
Vilniaus gub.

Žmonės čia tamsus, 
čius mažai kas skaito.

tai, jog stovėdamas ant sargybos pastatyt; Kiaukliuose 
šovė iš apmaudos į^paopicierį ir 
paskui pabėgo, bet buvo tuoj su
imtas.

IŠ VILNIAUS.
Vilniaus karo teismas pasmer

kė kareivį Jonų Borozdiną sušau
dyti. Borozdinas kaltinamas už

įnėn. Lietuvių

BALKANŲ PUSSALIS.
Ant Balkanų pussalio dar prie

tikiai neišsiaiškino, nesusitvarkė, 
todėl ne galima įspėti, kas ten 
dar gali užgimti. Aišku vienok, 
kad svetima įtekmė neduoda ten 
dalykams susitvarkyti, kad ten 
kas nors nori žuvis gaudyti drum
stame vandenyj.

Austrija į jos užimtas Bosniją 
ir Hercegoviną siunčia vis dau
giau kareivių. Dabar ten jau 
turi sutraukusi apie 160000 karei
vių ir jie sustatyti ant Serbijos 
ir Montenegro .rubežių, kadangi 
mat iš ten laukia užpuolimo. Ir 
Serbijos ir Montenegro kariume- 
nė sutraukta ant rubežiaus.

23 d. gruodžio į Austrijos so- 
stapili atėjo -žinia apie sumušimų 
Austrijos kareivių su serbiškais 
netoli k^imo Cilinge. Žinia ta 
didelį inįkšmą sukėlė, nes žmo
nės maiė^jad prasidėję jau tik-, 
ras karas, o jo geidžia vien vo
kiečiai, slavai gi nepritaria ka
rui. Nuraminimui žmonių ran
das tuojaus pagarsino, kad sumu
šimas tas nęturi svarbos, nes ja
me ne dalyvavo serbiškiejie ka- 
-rėiviai. Raudas sako, jog serbiš- 
laejie ūkininkai šaudė į Austri
jos karęivių pulkelį ir sužeidė 
vienų paoficierį. Kareiviai^ atsa
kė teipii šūviais ir užmušė du

Atlikęs su sukalbininkais, Go- 
mez prisakė iš kalėjimų paleisti 
Castro pasodytus politiškus jo 
priešininkus; pagarsino, jog dėl 
politiškų persitikrinimų prasiša
linusios į Užsienius ypatos be 
baimės gali „ dabar sugrįžti. 
Nieks čia jų už politiškus persi
tikrinimus nebaus. Iš titkro dau
gelis Castro priešminkų, pabė
gusių į užsienius nuo jo persekio
jimų jau sugrįžo ir tapo gyven
tojų- karštai priimti. Užtai ir ne 
persekioj mi dumia į užsienius 
žymesni .e jo šalininkai. Prasi
šalino į kaimynišką respubliką 
Columbiją ir Castro brolis, jene- 
rolas Celcstinas Castro, 
mieste 
torių, 
jiems 
veikti.
šalinęs j Europą prezidentas Cas-lniun 
tro ten ne vien gydytiesi iškelia
vo, bet jauzdamas kįlančią revo
liuciją ir jos suvaldymui neturė
damas ganėtinai pajiegų, prieš 
ją pabėgo.

Paėmęs į savo rankas valdžią- 
Gomez atšaukė visus galinčius 
erzinti kitus kraštus Castro išlei
stus padavadijipius. Pradėjo tar
ties! su Holandija, kurios laivai 
tuojaus liovėsi gaudę Venezuelėą 
laivus.

Lietuvių ir žydų kalboje bus 
skaitomos šešios lekcijos lapkri
čio ir gruodžio 
kalboje skaitys Dr. Matulaitis,
žydų kalboje Dr. Rafes. Jie abu 
skaitys apie tai, kaip yra sutai
sytas žmogaus kunis. Skaitant 
bus rodoma stebulfl'ngu žibin
tuvu pavekslai, pa Jčkinantiejie 
tų, kų skaitytojai žodžiais pasa
kos. Lietuvių kalboje bus skai
toma apie septintų 
dėldienių vakarais 
vitarpinės pašelpos 
ciškooų mūruose, 
skersgatvio).

Laikraš- 
Norėta 

mokykla, 
bet žmonės nesutiko dėlto kad 
valdžia mažai duoda, pašelpos.

Žmonės čia kalba, buk ponai 
papirkę v. durnų, kad neduotų 
biedniems žemės ir kad valstie
čiai taisytų kelius per ponų lau
kus. Nors valstiečiai sueigoj 
nutarė netaisyti kelių per ponų 
laukus, bet vietinė administraci
ja verčia juos taisyti ponų lau
kuose kelius ir nenorinčius tai
syti baudžia. J. Kaziškis.

Iš PANEVĖŽIO.
Nusinuodijo bevalgydamas bly

nus 60 metų Blaževičius. Jis 
gyveno pas Laurynavičiuš. Lau- 
rynavičienė, bekepdama blynus, 
pati vienų suvalgė ir savo vyrui 
davė vienų. Tuoj abudu pasiju
to blogai, atsigulė ir ėmė vemti. 
Sugrįžęs Blaževičius davęs ligo
niams šio-to, pats pabaigė bly
nus valgyti, nes
jų nebenorėjo. Už pusantros va
landos jau buvo baisiose kan
čiose pasimiręs. Butą miltų se
nų, o gal ir nešvarių, 
žiūrėkite, kad nebūtų

Laurynavičiai

valandų "nc- 
Lietuvių Sa- 
bute 
prie

(Pran- 
Lydos

Ne

įkurti vienų

buvęs 
Carakas karišku guberna- 
Matyt jie pats jaučia, kad 
Venežuelėj jau nėra kas 

Taigi aišku, kad prasi-

Yra sumanymas 
mergaičių mokytojų seminarijų 
Gardino gub. (Derečinos mieste
lyje), -antrų gi Kauno gub. Yra 
dabar, pakeltas klausimas apie 
prirengimų toms seminarijoms 
kai-kurių butų, prigulinčių karo 
žinybai.

Vil- 
bu- 
len-

Turkijos parlamentas darbuo
jasi. Nors jis dr^ suvis jaunas, 

, bet veikti ir darbuotiesi gali ge 
• riau negu Maskolijos durna, nes 

jo besidarbavimo sultanas ne

bėgtų sodžium Raštininkui 
sekė pasislėpti tenpat raštinėje. 
Gerai pristučyję raštininko žmo
ną ir gavę iš jos tik 3 rublius,, 
stojo prie valsčiaus geležinės ka- 
šos. Nors ir viena spyna tą-patį 1 
vakarą buvo išimta ir atiduota 
kalviui pataisyti, visgi atplėšti ; ' 
kasą buvo sunku: ištisą valandą * 
darbavosi, kol kaltas iškirto sie
ną , dirbo pasimainydami, lie
piant vaitui, kurs ten-pat drąsiai 
ir aštriai davinėjo įsakymus. 
Kasoje rado apie 500 rublių. —: 
Apsiruošę valsčiaus 1 
plėšikai apsiautė monopolį, ne
toli nuo raštinės. Per langą su-, 
sigrudo tie patįs šeši vyrai; visi 
kiti pasiliko sargyboje. Parda
vėjas, pajutęs pavojų, buvo jau 
lipąs ant bėlingo, norėdamas 
pradėti rėkti ir šaukti pągelbon, 
bet nesuspėjo: revolverių šūviai 
sulaikė jį; buvo priverstas atra
kinti kasą. Monopolyje padaryta 
nuostolių už 90 rublių; kasoje 
rasta .apie 50 rubl. ir už 40 rubl. r 
paimta spirito. — Gauja taip pra
nyko, kad ir pėdsakų susekti ne
galima. Kalba, buk tai ta pati 
gauja, kuriai nepasisekę ‘išplėšti 
Čipėnų valsčiaus kasą. — 
kurie Mcdeikių sodžiaus 
tojai girdėję šaudymą ir pykini-, 
mą valsčiaus raštinėje, bet nie
kas neišdrįso iškišti nosies iš sa
vo

raštinėje, G . įl

dubos.

Pirkdami^ 
supelėję. 
Miškiniš.

"J

“Vienybė” rašo': Paskutiniuo
ju laiku Šiauliuose pasirodė be 
vyresnybės leidimo mokinių laik
raštis rusų kalba “Učenik”. Šio
mis dięnomis tapo išvarytas iš 
gimnazijos septintos kliasos 
kinys Faivušas,. žydas, 
laikfaščio piatimmą.

(“V. Ž.”Y

Suimtasis lapkričio 14 d. ban
ke bedirbbans buv.II Durnos at
stovas A. Povylius paleistas iš 
kalėjimo lapkričio 29 d. apie 8 
Vai. vakare. Kartu paleido Ma
čiūnų ir Dokalskį. Besuimant
buvo pas jį padaryta krata, bet d 
paimta tiktai 4 motinos ir sese- J
rų laiškai ir durnos kalbų juod- J
raščiai. * A. P. Tiį® .

IŠ UKMERGĖS.
Musų gimnazijos “lietuvių kal

bos mokytojui yra paskirta 300 
rublių algos, bet mokytojo, no
rinčio tų vietų apimti, ligšiol ne
atsiranda. ■ Norintis ir turintis 
teisę tų vietų apimti mokytojas 
turėtų kreipties į gimnazijos ko
mitetų. Jei toks mokytojas dar 
galėtų davinėti iš kitų mokslo 
šakų privatines lekcijas, tai už 

Ukmergėje galėtų užsidirbti 
mėnesį nuo 40 lik 50

IS RUMŠIŠKĖS, 
Kauno £ub.

Rumšiškis gan didelis ant 
muno kranto miestelis. Žmonės
maža apsišviestę. Tiek ir teži
no, kų girtuokliauti, šventomis 
ir paprastomis dienomis slaptose 
ir atvirose smuklėse visuomet ra
si girtuokliaujančių. Mat, tarp 
didelių miškų gyvendami žmonės 
turi čia nemažų uždarbį, kurį 
tuoj ir prageria. Pasigėrę nela
bai bemėgsta ir lietuviškai kal
bėti: tuomet, vos liežuvį apverz- 
dami, kalba jau lenkiškai ir ru
siškai.

Laikraščių ne tik pirmeiviškų
jų, bet ir atžagareiviškųjų ne
mėgsta. /

Nuo durnos nieko gero nelau
kia, nes didžiuma atstovų, kaip 
rumšiškėnai mano, glaudžiasi 
prie valdžios šono. Nors atsto 
vų “durnos” gaujai atstovų 
išdirbtiejie įstatymai) valdžios ir 
busiančios priimtos 
nebusią pavaryti, bet 
mos’ apsunkėsiančios 
nes....

Rugiai ir vasarojus 
taip žuvo, kad sėkla sunku at
gauti. M. Str.

jas 
kas 
lių.

rub-

I§ BIRŽIŲ, 
Panevėžio pav.

Lapkričio 3 d. keletas 
valstiečių buvo pakviesti gr. Tiš
kevičiaus Atstravos dvaran, kad 
paaiškintų, kokiu budu galima par 
gerinti ūkis viensėdžiais gyve
nant, nęs norinti tai žinoti žem
dirbystės ministerija. Buvo nu
ėję dvaran A. Kutra, J. Jakubo
nis, J. Vaitajtis, J. Valiulis ir vir
šaitis M. Dagis. Ko jie reikala
vo ūkio pagerinimui — nežinau 
gerai, tik vieną girdėjau, kad rei
kia rupiirties sulaikyti darbininkų 
išeivystę ir sušvelninti jų atsine- 
šimą prie ūkininkų. Viršaitis gi 
M. Dagis pasakė, kad sulaikyti 
darbininkai nuo išeivystės sun
ku ir nuo jų sulaikymo ūkis nei- 
kiek nepagerės, jei mes busime 
neapsišvietę. (

Dauguma viršminėtųjų ūkinin
kų veda trilaukį ūkį, o Jciti. ir 
visai nedirba patįs žemės, atiduo
da ją ant pusės, taigi iš. savo 
tarpo surado du tokių ūkininku, 
kurių ūkis šiek-tiek pavyzdingiau 
vedamas, kad galima butų apra
šyti. Aprašyta Jono Vaitaičio 
ir M. Šepečio (kuris susirink, ne
dalyvavo) ūkiai. Tik vargu bus 
teisingos paduota žinios, nes pa- 1 
vyzdin, M. šepetys, uždavus jam ; 
20 klausimų apie jo ūkį, nenore- ! 
jo atsakinėti ant jų.

Nesuprantama, kodėl / valdžia 
valstiečių reikaluose nesikreipė 
tiesiog į valstiečius, bet per dva-

IŠ VIEŠNIŲ, 
Šiaulių pav. .

Lapkričio 18 d. vietiniame ma- 
June atsitiko nelaimėk Vakarą 
aštuntą valandą bemalant sprogo 
viršutinis girnų kūlys. Skeveld- tJK 
ros akimirksniu išlakstė zirzdą-^^M 
mos į visas puses. Pasidarė uže-^^Į 
sys. Užgeso liampos. Tuo lai- 
ku netoli pasitiko trįs žmonės: 
malūnininko bernas ir dvi mote
riški. Bernas, labai sužeistas, tą* 
pačią naktį pasimirė. Moteris-. < 
kės nepavojingai sužeistos: vie
na per strėnas, antroji per pečius. 
Girnos buvo iš fabriko lietinės. 
Panašių atsitikimų yra ir pir
miau buvę. Taip-pat suižo vir
šutinė girnapusė bemalant San- 
teklių dvaro malūne ir Kapėnų 
popierų fabrike. Tiktai fcey ne
buvo nelaimių su žmonėmiM 

č“V-tis”L (

Biržių
Keletą dienų atgal atvyko 

Stanislovas Jasinskis, 
vęs leidžiamojo Paryžiuje 
kų laikraščio “Kask)** redakto
rius, ir apsistojo Europos vieš
butyje. Netrukus policija pa
darė pas jį kratų, soėmė visus 
pas jį rastus r^štiM ir jį patį.

Šiomis dienomis, pačiam vys
kupijos valdytojui pirmininkau
jant , susirnko taryba apgalvoji
mui, 
ryri J 
lenkų ir lietuvių, i Toje tar 
ryboje dalyvavovisi Trakų pa
vieto klebonai, taipogi dvarinin
kų atstovai iš kiekvienos parapi
jos -po vienų. ’ i

Nutarta galų gale, kad kiek
viena parapija išrinktų lygų skai
čių atstovų ir nuo lenkų ir nuo 
lietuvių ir.kad tie-atstovai savo 
parapijose rinktų balstuu kas nori 
lenkiškų pamokslų; ir giesmių, o 
kas nori lietuvišku.
' . Tie atstovai turi ,veikti sulyg 
jiems nurodytų įbakymų. Ių 
įsakymų išdirbimui Jjuvo išrink
ta komisija, kuripjf dalyvauja 
kun. Racevičius, J^n. Petrulis, 
inž. G. Sokolovskis ir Br. Ma- 
levskis. Tie įsakymai bus su- 
ruStti per dvi sanvaiji.

Tame susirinkime 
žmonių. Buvo pak 
manymai, žadantieji 
taiką, Buvo 
nauji klebonai neprr 
kiškai daryti bent S 
nas bažnyčiose, į h 
atvyko. ’

kokiu bodu pada-
galų vaidams tarp

ir atstovai 
tokios *du- 
viėn žmo-

nuo lietaus

VOKIETIJA. * <r
1 Vokietijos randas pirma lyg ty
čia erzindavo prančbzus, dabar 
pamatęs pavojų, pradėjo nusi
lenkti net ten, kur prancūzų rei
kalavimai buvo be pamato. Vo
kietijos parlamente, iki šiol kybo
jo paveikslas mūšio po Sedanu, 
kuriame prancūzai tapo Sumušti 
ir jų ciecorius pasidavė vokie
čiams. Tas abrozdas erzino pran
cūzus ir jų ambasadorius tą pasa
kė atvirai. Pasakymas ne pasili
ko be vaisių, nes abrozdas iš par
lamento rūmo tapo paršalintas.. 
To nė jokio kito krašto randas 
nebūtų padaręs, neišskiriant su
sidraugavusios su Prancūzija 
Maskolijos, kur iki šiol naujų 
metų dieną apvaikščiojamas per
galėjimas prancūzų 1812 metuo- 

’! 4 ' ••sc.
'Pietvakarinėse Afrikos vokiško

se valdybose prieš vokiečių valdžią 
pasikėlė vėl iš naujo čiabuviai 
hottentotai, kurie Jau buvo pa
sidavę. Jie Kalėdų dieną užpuo-

dalyvavo 6o 
Iti keli su- 
įvesti san- 

pręsta, . jog 
alo savaran- 
jkias atmai- 
irias ką tik

stabdo, nesielgia teip kaip caras
■ priešingai — sultanas y

stengiasi gdrrntiesi parlamentui, lė farmas dviejų vokiečių galvr-
JPosėdyj pariąmento 28 d. gruo- jų augintojų ir užmušė du vo- 

j pranešė, jog sul- kiečiu.
iš asabiško turto gelbą hottentotai užpuolė ir sep-

Atsiųstų kareivių pa-

i laimėjusius karuose ir

tanas-- paž^.
paslktyti atsakantį rūmų abiejų 
parlamento butų susirinkimams.

tynis kareivius užmušė. Vokiš
ki® iie kolionistai. bijodami hot-

Lapkričio I9 d. buvo krata 
pas “Ežio” leidėją K. Stiklių. 
Jieškota bombų, revolverių ir 
tt Rasta tiktai ir paimta “Ežio” 
numeriai, laiškai, rankraščiai. 
Viso paimta 65 JH^tai.

IS BARKLAINIŲ, . 
Kauno gub.

Nuo 1907 metų Barklairihiose I 
vietinio* dvarponio ; P. S. rūpesti- 
mi' tapo atidengta pradinė liau- < 
dies mokykla. P. S. paaukojo 
dešimtnę žemės, valdžia-gi įstei- ' 
gė ir savo lėšomis užlaiko mo
kyklą. Vieta mokyklai labai pa- 1 
togi: arti prie B-ių yra 7 sodžiai 
didesni ir^apie 4—5 mažesni, iš 
kur vaikai gali lankyti moky
klą. Dabar mokykloje yra apie 
50 vaikų,, nes pasamdytam jame 
name labai mažai vietos ir užtai 
daugumai vaikų, dėlei stokos vie
tos mokykloje, prisiėjo atsakyti. 
Iš surinktų žinių pasirodo, kad 
išviso J. . .....
kyklą buvo 136 vaikai ir 105 mer
ginos; lanko-gi 43 vaikai ir 9 
merg., lieka už mokyklos sienų 
93 vaikai-berniukaijr 96 mergai
tės. Matydami šitokį liūdną ap
sireiškimą kai-kurije prakilnesnių
jų ūkininkų užmanė prašyti val
džios, kad Barki, atidengtų dar 
(r mergaitėms mokyklą. . Pakvie
sti į B. 2oX-o8 m. susirinkog|pie

IŠ UTfiNŲ, Z 
"Ukmergės pav.

Kiti Lietuvos kampai per laik
raščius gali pasigirti savo nuveik
tais apšvietimo 4 ir 
prakilniais darbais, o 
nos _
gali tik pasiskųsti tebevieš
pataujančiu tamsumu ir jo vai
siais. a, jau tračia kur-nekur 
šviesos spinduliai praskleidžia 
tamsumos.rukus ir gaivina gyve- .U 
nimo auglius. Po truputį prade-

kitais ' 
Utė- • 

valsčius' dažniausia —4

•inktų žinių pasirodo, Kao t .........- — r • . . • įdirb
norinčių šįmet lankyti mo- rininkų. kuns _pątsa. JĮ**?"*; kaUcurie‘mineralines t

dobilus. Kąi-kurie sodžiai
ninkauja, nes prašė valdžios pa- 
šelpos ir gavo 250000 rub.?

■ Iš BIRŽIŲ,
Panevėžio pav.

Nežinomų piktadarių č gauja 
vidurnaktyje į lapkričio 5 d. už-

pirmiejie žingsniai,- kad ir ne 
pradžioje, bęt vis dėlto prie

tai tebėra t



LIETUVA
Jams vieno rhiestelėno per spa
lių 16 d. mugę nudurįmą, apie 
kurį jau buvo rašyta viename 
laikraštyj. Peštynės, matomai, 
įeina madon. Kumštis vartoja
ma menkai progai atsiradus. 
Duokim, kad ir šis atsitikimas. 
R. malūnininko .gimė vaikas ir 
su juo, žinoma, pirmutinis ru
pesnis — krikštynos. , Ketvirta
dieniui (spalių 30 d. d.) jis pasi- 
liuosavo nuo darbo pasijieškoti 
sau kūmų. Jų jam bejleškant, 
susitiko jį malūno savininkas 
ir liepė eiti namo kokio, tai da
lyko atlikti. Tas jam nurodė, 
jog eiti tuojau jis negalįs, meldė 
jį bent valandėlę palaukti: jis 
dar kūmo savo nepavaišinęs. Su 
kurnu besivaišinant, jam prisiėjo 

\ Nuzsiplepėti ir ilgiau, nekaip sa
vininkui buvo prižadėjęs. Tai 
menkutė priežastis, dėlei kurios, 
rotls, nevertėtų triukšmo kelti, 
ypačia , kad tą patį darbą kuo-

* puikiausiai galėjo atlikti ir pats 
malūno savininkas be jokio sun-

r kūmo. .Pagalios jis galėjo pi
niginę bausmę uždėti ant samdi
ninko, jeigu jau dėl jo priežasties 
jisai turėjo nuostolių. Bet malū
no savininlęis pažiurėjo į tai kt- 

I toniškomis afcrrnis ir nusprendė 
saviškai pasielgti" su neklaužada. 
Įsibraukė jis malą^minko kam
barin; kur gulėjo ką^H^ po ma-

- žo ligonė, ir jos akyvaizdoj šoko 
su kumščiais jos vyro daužyti. 
To triukšmo amžinai pergązdin- 

’ta ligonė pasikėlė nuo lovos ir 
kiek galint įtempdama savo jie- 
gas, bėgo vyrų tarpan savo vyro

• apginti. Vargšė, tur-but, manė, 
jog jos moteriškas padėjimas su-j 
stabdys vyro, mušimą.* Bet 
vėl prie lovos atmesta, tik 
šaukimas žmonių į pagelbą 1 
stabdė įsismaginusį' mušėją.
našus nekulturiški • tarp darbda
vio ir samdininko . santykiai, 
kumščia paremtu primena bau
džiavos laikus,' kuomet ponas 
viešpataudavo 'ant *“chlopų” ’su 
kančiuko pagelba ir pagal savo 
Įgeidžio tvatindavo jų snukius. 
Baudžiavos nebėr. Bet kuomet 

, gi susilauksim, kad žmogus pra
dėtų žmogų, guodoti, ant galo, 
kad nors kitų veido nėdaužytų?

Žiniuonis.
(“V-tis’X,

su-

Susy-inko

(lap-

X.

lovų?

SQ

IŠ AMERIKOS.

mums 
kalba,

dainavi- 
pijano ir

> nn
Tuo-
•eika-

Kiek užaugos parduoda ir 
išrenka pinigų?
Kokiais mėšlais tręšia .žemę, 
mėšlo vežimų ant dešimti-

liko 
jos 
su- 
Pa

ir pasodintas kalėjimam 
Augštasis.

perėjimo prie naujų, tobules- 
kulturos formų. Nežiūrint į 

Lietuva ikišiol buvo tyrinėja- 
vientik svetimtaučių, kurie 

visai teisingai, bešališ-

IŠ RYGOJ.
gan seniai Rygos lietuviai

į visas puses, Kviliunas tapo su
imtas i

Nusprendimas apie 
dar 20 
tebelai-

musų inteligentiją, traukia ' mie- 
stuosna. Sulyg senato paaiškini-1 
mo, negyvenantieji nuolat sodžiuj, 
negali dalyvauti kartu su visais; 
valstiečiais Durnos rinkimuose.

s
if -

pažinimui. Lietuvos tauta atjautė ] tįs ri ties iš žmonių prašaliečių, 
H ozIm 2 — 2~--__ 1_ • 1 1 I a«2_. —_ti- _ . • • M • ?

IŠ

Baisi

f

STO GELŽKELIO 
STOTIES.
Zarasų pav.

Lapkričio 3 d. nežinomas koks 
žmogus jau sutemus važiavo 
skersai gelžkelio. Traukinys tą 
valandą ant jo užšokęs, ant vie
tos užmušė *jį.

NUO

AUGSTADVARfo, 
Zarasų pav. 
žmogžudybė atsitiko 

Augštadvaryje (Panedėlio vai.).
• Lapkričio 16 d. pati užšovė savo 

vyrQ> P> Kosfcialkau^ką, Augšta- 
į dvafo savininką. Užmušime įta

riama dar ir sūnūs p. K., nors 
motina visą kaltę prisiima ant 
savęs. Velionis vedė gyvenimą 
netikusį, buvo neištikimas sa-j 
vo žmonai ir jau baigė prateidi-

„ nėti savo dvarus. Žmona jo gy;
velio Aų^štadvaryj, o jis pats 
kitam dvare. Lapkričio 16 d. p. 
K. atvyko į Augšt. ir derėjosi 
su žydais apie’ obuolius. Pati 
paprašė p. K. užeiti pas ją, ir ne
užilgo žydai išgirdo šovimą, riks
mą ir šuns lojimą. Persigandę 
žydai išbėgo ant kiemo ir pra 
dėjo šaukti į pagelbą, o ponia 
išėjus ant prieaugio pasakė ve
žikui: “Tavo pono jau nėra: 
aš jį nušoviau”! P.. K. nušautas 
kulkomis iš revolverio ir muš
tas į galvą kokiu tai daiktu.

J. Slavas.

Iš ABELIŲ, 
Zarasų pavieto.

Abelių valsčiaus Deksnių 
džiaus ūkininkas Kvilunas, grįž 
dams geležinkeliu iš už Dinabar 
ko (kur jis tarnauja zakristijonu) 
namo pasiviešėti,' turėjo su sa 
vim pusbutelį užnuodytos degti 
nės, Važiuodamas susipažino 
vagone su kaž-kokiu nepažįsta
mu žmogum ir sužinojo, kad ta
sai turi tris aukso žiedus ir 300 
rub.7 atsisveikindamas pavaišino 
tą žmogų užnuodytąją degtine. 
Išgėrę# degtinės tasai žmogus 
tuojau užmigo, o Kviliunas .iš
ėmęs iŠ jo kišenės 300 rub. ir 
žiedus,-iššoko iš traukinio ir pa-

- namo. Matyt, degtinėje 
mažai buvo nuodų, kad tasai 
žmogus tuojau nubudo ir, nera
dęs kišenėje nei pinigų nėi žie
dų, iššėdo Rokiškyje iš trauki
nio ir leidosi į Abelius jieškoti 
vagies.. Kviliuno tačiau namie

. T ‘ IŠ GRIVOS, 
Kuršo gubernijos.

šiomis' dienomis tapo 
prisiųsta adresas rusų 
kurį Grivos nišai įteikė išvažiuo
jant iždo rinkimų inspektoriui 
p’. Jonui Gėdiminui-Beržanskiui- 
Klausučiui. Tarp kito ko, šia
me adrese p. B. giriamas už tai, 
jog būdamas caro ir tėvynės tar
nu, rėmęs rusų valstybiškumo 
pamatus Kuršo pakraštyje.

naštos nejiegė ant savęs užsi
krauti. J ■

Mokiniai metams .moka po 100 
rub., o žydukai net daugiai/"’

Mokslo dalykais tačiaus ne 
įsteigėjai rūpinasi, bet p.- Razu- 
meičikas su mokytojais. Mo 
kykla* stinga senovės kalbų mo
kytojo, lėuriam butų mękama iš- 
pradžių bent 100 rub. mėnesiui. 
Gerai butų, kad atsirastų lietuvis, 
išėjęs kalbų skyrių. Reikalingas 
ir auklėtnamis, nes dabar moki
niai gyvena, kur tinkami, be jo
kios globos. Stingame ir repeti
torių? Tuo tarpu tesidarbuoja 
universiteto studentas p. Mačys 
ir vienas žydas. Repetitoriai čia 
turėtų neblogą uždarbį.

Kaimietis.
Jau

svajoja apie banko’ (ar taupomo
sios kasos) įsteigimą. Buvo da
ryta daug susirinkimų, kurie svar 
stė šį klausimą, bet toliau su
manymų beį'svajonių nenuženg
ta: pasiskųzdavo musų “mokslo 
vyrai”, susirinkę, kad nesą žmo- 
nių-specijalistų, kurie sugebėtų 
tą dalyką vesti, kad dar lietuviai 
nesubrendę, vieni neįsteigsią to 
padaryti ir tt.

Tuo tarpu lenkai* (daugiausiai 
“aušrininkai”, “Aušros” draugi
jos kadaisiai lietuvių įkurtos, o 
dabar lenkų-endekų, lietuvius iš- 
gujus, pasisavintos) bute susirin
kę, nusprendė pasinaudoti tokiu 
lietusių sau 'neužsitikėjrmu, bū
tent: jie nutarė įkurti “Vakarų 
savįtarpinio kredito draugiją”, ku
ri, kąip susirinkimo laiku (lap
kričio 2 d.) buvo pranešta, steng
sis dvarininkų ir kitų didžpini- 
gių reikalus aprūpinti, nesiskai
tydami su kokiaisten “plikakiše- 
niąis” (golokišenie). Nors “V. 
Žin.” No. 245 p. Ą. Agars ir ra
gina, idant lietuviai sukrustų ir 
kuoskaitlingiaūsiai įsirašytų į tą 
dfąugįją, tačiau aš manau, kad 
lietuviai nesiskubįs kišti savo pi
nigų ten, kur rupįsis užganėdinti 
didžturčių reikalavimus, nės mes 
jau nebenorime lopyti plyštan
čių dvarininkų kišenių savo kru
vinai Uždirbtais skatikais.

Be minėtojo “vakarų banko” 
lenkai žada atidengti dar taupo
mąją kasą mažturčiams (vežė
jams, pabrikų darbininkams, 
smulkiems pramonininkarhs, pirkt 
liams ir k). '■ ,

Matydami tokį drąsų lenkų 
žingsųį, ir lietuviai sukruto. Lap 
kričio 14 d. jie susirinkę, nutarė 
įsteigti Rygoje “Lietuvių taūpo- 
mai-skolinamąją kasą” ir tuoj 
siųsti prašymą finansų ministe- 
riui, i<iant leistų tokiai draugijai 
gyvuoti; čia-pat buvo pasirašyta 
po prašymu. .

Iš susirinkusiųjų po prašymu 
pasirašyti kalbų, galima numa
nyti’ kad . “Lietuvių taupomai- 
skolininamoji kasa” turės, didelį 
pasisekimą, nes lietuvių Rygoje 
skaito virš 30000 ir įmokėjimai 
į mihėtą kasą labai leng
vai išpildomi, būtent: tik po vie
ną rublį kas mėnuo. Regis, kad 
visi lietuviai kuopuikiausiai su
prantą. kaip svarbu mums turėti 
tokią taupamai-skolinamąją kasą. 
Panašus pinigų taupimai nulems 
geresnę ateitį kaip pramoninin
kui, taip lygiai ir pabriko darbi
ninkui. Tai-gi, beabejonės, lie
tuviai vienas kitą ragįs, idant 
kuodaugiausiai žmonių prisidėtų 
prie sumanytos “lietuvių taupa- 
mai skolinamosios kasos”.

Kraujučių Stasys.

Iš BARTININKŲ, 
Į Vilkaviškio pav.

Musų apielinkės dvarponiai 
sitarę, šįmet nuo Martino numa
žino visiems kumečiams po 3 
pudus rugių. Per streikus ponai 
šakė, kad «^ie pridedą tik iš šar
vo geros širdies, anaiptol nė dar
bininkų priversti. Kasžin-kur da
bar toji gera ponų širdis?

Dabar aiškiai mato dvaro dar
bininkai, kad jie rankų bučiavi
mu ir meldimu - nieko iš ponų 
nelaimės. J. Pelėda.

rokuoj^nt daiktų) ir norėjo ap- 
taisytwaaltmį, bet klebonas tik 
mostelėjo ranka ir pasakė: “nesi
rūpinkit, aš, pats pataisysiu”. 
Taigi prisega pamislyti, ar ne
teisybę tik pasakė viens žmogelis 
apie pagrieb|mą šįmet iš koply
tėlės pinigu ištardamas: “berei- 
kalo tik^ąųflė ir mušė tuos plė
šikus :njuK .jris tiek, ar pas plė
šikus dingsta pinigai ar pas pra- 
baščių be jokios naudos”....
. Jei dar pridėsiu, — kad per 

10 sieksnių nuo šaltinėlio ant kal
nelio prūsų kapinės, kuriose dar 
ir dabar laidoja, —» kad nuėjęs 
radau tame šaltinėlyj negyvą vaf- 
lę, — kad porą metų atgal rado 
po grįstais prie šaltinėlio dvo
kiantį apipuvusį kūdikio kūną, 
kad tam pačiam netekantyj van
denyj prausiasi visokį ligoniai, 
gal ir su limpančiomis ligomis, 
ir kad į šaltinėlį vanduo sunkiasi 
iš kalnelio įr pereina per girios 
mėšlus ir supuvusius grįstus, pa
imdamas dar ir gyvulių išmetąs, 
— tai skaitytojas gal pats spręsti 
apie švarumą ir sveikumą to šu- 
linėlio vandens. . • I—s.

, C“t. u.”).

ve n am.... Klausi, iškur apsiau 
ti-apsidengti — ogi didesnę pusę 
metų basi vaikščiojami Penktus 
mėnesius su vienais marškiniais 
apsieinam..,. vasaros laiku.... 
o kad nusipirktume nagines, gar 
zo, druskos, degtukų ir tabako, 
tai turim “ličną” kumelpalaikę 
ir žiemą miestan malkas sta
tom.... Uždirbam keletą rublių 
ir birzginam visus metus! .

Girininkas susimąstė.... Pp 
valandėlės pratarė: *

— Taip. Dabar aš matau, kad 
jus kantrus žmonės, ir “ant Viep
tos” ištyręs, kitaip žiūrėsiu į jū
sų gyvenimą.

Taip, panai valdininkai, pasi- 
važinėkit po kaimus, pasiteirau- 
kit, - rasit nors kiek prisiartįsit prie 
žmonių gyvenimo....

J. Besparnis;

sėdžių ir visuotinųjų sueigų, pri
ėjo prie sekančių išvadų:

Lietuva — tai begalo turtinga 
dirva įvairiausiam moksliškam ty
rinėjimui. Čia Stebėtinoj grynu
moj užsiliko senovės kultūros pėd 
sakai. Čia vėl, paskutiniais lai
kais, pažymėtinas yra ir palinki
mas 
nių 
tai, 
ma 
negalėjo visai teisingai, bešališ
kai ir užganėdinančiai giliai ištirti 
jos gyvenimą ir suteikti reika
lingą medžiagą vispusiškam šalies

Tas viskas tikra tiesa. 
tame kaltas? Ar tik ne męs 
Mano galvoj dažnai kjla šis^^H 
klausimas; kodėl nuo KaunopSI 
bemijos tapome išrinkti trįs mažai 
mokslai valstiečiai ? Ar-gi Lietuva; 
turėdama nemaža valstiečių kilimą 
juristų, daktarų, inžinierių ir kitgi 
kių mokytų vyrų, negalėjo jų 1)1 
mon pasiųsti? Juk, nežiūrint® 
suvaržytas rinkimų teises, Kauti 
gubernijoj rinkimai ėjo kuopul 
kiaušiai; rr neikiek nesuklysiu pfl 
sakęs, kad tegul butų buvę trg 
inteligentai, butų visi trįs pateka 
Dūmon. Tikiuosi, kad tai

Iš SENAPILES.
“Šviesos” draugijos cėntro ko

miteto nariui Dr. K. Griniui Var- 
?avos general-gubernatorius pa
siūlė pasirašyti, kad išvažiuos iš 
Lietuvos. I 
tai iš Varšavos išsiųstas 
XI, bet Gr. ligšiol dar 
komas kalėjime.

■> ’n

TS VILKAVIŠKIO.
Villęąiviškio privatine gimnazi

ja, turinti visas valdiškųjų moky
klų teises, šįmet atidarė jau 4 
kliasas į ir prieškliasį, Priešklia- 
syje yra 17 mokinių, I kl. — 40, 
II 38, III — 23 ir IV — 21. 
Išviso 139 mokiniai. Lietuvių 
prieškliasyje — 2, I kl. — 23, II 
— 19, III — 11 ir IV — 4. Iš
viso 59. Rusų išviso 15, liutero
nų 5, totorių 2, žydų 58.

Tą: gimnaziją įkūrė turtingio- 
jie Vilkaviškio žydai, kurie, susi
darę komitetą, sumetė 6000 rub. 
atsargos kapitalo, 200 rub. reika
lingiems daiktams įsitaisyti, ir 600 
rubs pernai metų nepritekliui ap
mokėti. štai kaip žydai nesigaili 
apšvietimo rekalams 1 Vilkaviš
kio lietuviai* su visais apylinkės 
valstiečiais ir dvarininkais 7toHo*

IŠ KROSNOS, 
Kalvarijos pav.

Pirmą advento nedėldienį 
kričib 29 d.) kun. P. Slavėnas 
po poterių ėmėsi “perserginėti” 
žmones, kad ateinančiais metais 
neužsisakytų ir neskaitytų be
dievių laikraščių — “Liet. Ūki
ninko” ir “Viln. Žinių'1. Jis sa
kė, kad dagi turįs apie tai p%!ie 
pimą net nuo dvasiškosios Val
džios iš Seinų. Jeigu, girdi, jus 
neužsisakysite, jeigu neduosite 
jiems jokios pašelpps tai turės 
galą gauti ir “Liet. Ūkininkas” 
“Viln. Žinios”. Toliau kunigas 
S. sakė: “Dabar,jau pasiliko iš
blaškyti visi jūsų priešai, tai da
bar jau nebus kam prikalbinėti 
jus išsirašyti tuos bedieviškus 
laikraščius, tuos plepalus”.

Reikia žinoti, kad pas mus bu
vo įsikūręs “Šviesos” skyrius, ir 
šitie žodžiai į šviesiečius ir buvo 
taikomi. • Dzūkelis

Iš VARSA VOS.
bubatoje, 28 d. lapkričio, Var

šavos lietuvių draugija sutaisė 
šeimynišką vakarą, 
apie 70 žmonių. '

Buvo , dekliamacijos, 
mai, skambinimai ant 
šokiai. . *,r.

Malonus ir gražus p. Ign. Pri- 
jalgauskio (konserv. profes.) 
skambinimas visiems labai pati
ko; taipogi patogus dainavimas, 
prie pi j ano? solistės p. Balčiu- 
niutės (konservatorijos mokinės) 
buvo visų pagirtas balsiu ploji
mu.

Dainininkų choras ir kvartetas 
padainąvo sutartingai kelias gra
žias dąįnas, jš kurių ypač patt- 
ko‘‘Sukfuskį| lietuviai” kunigo 
Aleksandravičiaus harmonizaci
jos

KULTŪRINIS 
JAUNUOMENES DARBAS 

LIETUVOJE.
M. L. St. Dr., išklausiusi 

konferencijos savo atstovų praneši
mą, pripažino:

1) kad konferencija savo ne- 
prisirengimu ir nesąmoningu at- 
sinešimu į kulturinį jaunuomenės 
darbą Lietuvoj vietoje naudos at
nešė blėdį;

2) kad konferencija savo nu
tarimu nelytėti smulkiai 
kultūros darbo pasielgė savo už
daviniui priešingai ir neleido mu
sų atstovams išaiškinti savo nuo
monių, tarp kito ko neleido vienam 
musų atstovų išaiškinti reikalingu
mą “Kultūrinio darbo vadovėlio” 
išleidimo;

-3) kad konferencijos rezoliucija 
sulyg kultūrinio jaunuomenės dar
bo Lietuvoj susiveda prie nieko ne
reiškiančios ir neaiškinančios, vi
siems gerai žinomos formulos ir 
todėlei pilnai pritaria ir pagiria 
savo atstovų pasielgimą, kurie sa
vo protestu nedavė sunykti tam 
svarbiam sumanymui pačioj jo pra
džioj ir suteikė galėjimą ątitaisyti 
ateityj konferencijos klaidas.

IŠ VISAKIO-RŲDOS, 
Marijampolės pav.

Kadangi kas metai atlanko apie 
5000 žmonių Rudos šaltinėlį, tą: 
labai neprošalį bus apie tą, žmo
nių vadinamą “šulinėlį” paduoti 
žinias:

Kaip seniejie pasakoja, jau ne
toli šimto metų atgal, kaime Su 
kuriskėje (arba Bujakiškėje) bu. 
vo “nadlesnas” — prūsas, — ku 
ris arti Rudos (1 verstas) aptiko 
vietą, panašią į šaltinį. Jis ten 
nusiprausė sykį — kitąsyk, ir 
jam, kaip sako, “akįs prašvito”, 
tai yra sveikesnės ir smagesnės 
pasidarė. Pktėmyięs, kad čia 
sveikas vanduo, “nadliesnas" ku- 
sė žmonės aptaisyti šaltinėlį sa
vo naudai, bet kadangi šie nie
ko nedarė, tai “nadliesnas” pats 
padarė lieptusr ir aptaisė šaltinė
lį. , Žmonės ~ pradėjo naudotiem 
vandeniu, o paskiau, paskaitę šal 
tinėlį stebuklinga vieta, pastatė 
katalikų koplytėlę. Taip buvo
.daug metų. Supuvo lieptai ir 
aptvaras, o žmonės klampodavo 
prie šaltinėlio. per gilų dumbly
ną, ir drumzdavo vandenį. Per 
šventes sudėdavo pinigų ir k i 
tokių daiktų, kuriais naudojasi 
Rudos klebonas, bet šaltinėlio 
nieks neaptaisė.

Tiktai apie 25 metus atgal, ka
da statė Rudoje dabartinę bažny
čią, meisteris, kuris statė tą baž
nyčią, pašįprašęs klebono leidimo, 
savo kaštu gražiai aptvėrė šal
tinėlį, grįstais aplink apdengė *ir 
ant pat šaltinėlio pastatė po sto
gu gipso stovylą, paveikslą Pa
nelės Šš. — Nuo to^ laiko apie 
taisymą šaltinėlio niekas^ nesirū
pina. z Kas metai kunigas per 
šeštinės šventina šaltinėlį. Žmo
nės ateina iš gana tolimų kraštų: 
kas prausiasi, kas geria ir dau
gumas bonkose namo neša van
denį. Per šventes,' kaip štai: 
šeštines, Sekmines, šv. Baltra
miejų ir k., sumeta aukų pini
gais ir kitokiais daiktais apie 
tris šimtus rublių į metus. Pini
gus klebonas žeria į savo seniai 
žinoma bedugnių kišenę, o tūk
stančius žmonių apsaugoti nuo 
nešvarumų, tekančių į šaltinėlį, 
nė nemislyja. Vienas ūkininkas 
prašė klebono atiduoti tik pust < 
pinigų, paaukautų vieną dieną— 
per sv. Baltramiejaus alaidus (ne

ŽINGSNIS < PRIE ŽMONIŲ.
PaneĄ'ėžicv. rasit ir kitose apy

linkėse,c žemės tvarkomosios ko
misijoj pastaruoju laiku veikliau 
pradėjo) dirbti. Valdininkai tapo 
paskirstyti į- tam tikrus apskri- 
čius (rajonus), kuriuose turi “ant 
vietos” ištirti valstiečių gyveni
mu. Gavo tam tikrus lakštus, į 
kukiuos turi įrašyti šias žinias:' 
, .1. Kiek ūkininkas valdo žemės 

ir kaip, rėžiais ar viensėdžiu?
2. Kiek užlaiko arklių, karvių 

ir kitokių smulkių gyvulių?
3. Kaip ir kokiais įrankiais ap

dirba žemę? Kiek kartų per me
tus aria, akėja, ir kartoja lau
kus? -5

4. Kiek samdo darbinikų, kiek 
jiems moka, koks jų padėjimas? 

• 5. Kiek sėja visokios rųšies 
grudų ir sėklų, kiek jškulia, kiek 
gauna užaugos?

6. 
kiek

7- 
kiek
nes ir kiek chemiškųjų trąšų ir 
už kiek perka?

8. Kiek išmoką “skarbavųjų” 
ir “mirskųjų’t mokesčių, kiek jų 
išpuola vienai dešimtinei-?

9. Kokias atlieka natūralines 
priedermes ir kiek jos įkainoja
ma?

10. Kokius turi pašalinius už
darbius, ar užtenka savo duonos 
ir pašaro?

u. Kokios butų reikalingos 
priemonės jo būvį pagerinti?

Jau nuo pradžios spalių mėn. 
šias žinias pradėjo rinkti, važinė
dami po sodžius žemiečių virši
ninkai, būtinasis komisijos narys, 
JekrėtorMs iT i pavieto girininkas. 
Renka amiastlygiaį nuo turtingų
jų ūkininkų, kaip ir nuo mažaže
mių. z ui

Nors >pkinū»kai stengiasi -pa
duoti kuėteisingiausias žinias, bet 
minėtieji® vaidininkai "dažnai ne
nori jiems tikėti, nebįmanyda- 
mi, kaip ūkininkai gali taip var
gingai gyventi. Štai, pavyzdžiui, 
netoli Panevėžio, Ūtos kaime 
(Pi navos valsčiuje), girininkas 
surašinėjo žinias. Išpradžių klau
sinėjo turtingjausį, jo nuomone, 
ūkininką. Tas parodė, kiek turi 
žemės, kiek jos apdirba, kiek gy
vulių laiko, kiek mokesčių išmo
ka ir tt Girininkas nustebo 1

__ Pasakyk/ man, broliuk, kaip 
gi gali gyventi?.... Tiek mokes
čių išmokti darbininkais algų 
ir tt., tai jau turėtum be švarko 
ir basas vaikščioti.... Aš ma
niau, kad jus turtingi ūkininkai, 
o čia pasirodo ;visai kas kitai

_ Matai, ponulį, Tamsta tik 
iandien pamatei, kaip mes gy- <

. M. L. St. Dr., apsvarsčiusi kul
turinį darbą Lietuvoj j nusprendė:

1) kad dabąrtinis Lietuvos gy
venimo palinkimas* išsiraiškia visų 
jiegų įtempime; kultūriniam šalies 
pakėlimui;

2) kad nors ir neturim tam rei
kalingų plačių, prfelanldų sąlygų, 
bet visgi yrą galimas kultū
rinis darbas;

3) kad męs, Lietuvos mokslus 
einančioji jaunuomenė privalom 
sulyg išgalės dalyvauti kultūriniam 
judėjime ir be abejo galim daug 
šioj pakraipoj nuveikti;

4) kad nors ir susidedam iš žmo
nių įvairių-įvairiausių į kultūros 
darbą pažiūrų, bet, nežiūrint į tai, 
galim veikti kaipo viena susispie
tusi kuopa; <

5) kad tos, susispietusios aplink
kulturinį darbą, jaunuomenės kuo
pos uždaviniu yra, nenurodarit pa
kraipos, kurioj gali išsireikšti in- 
dividuališkos pažiūros kiekvieno 
nario vientik: a) raginti savo na
rius prie veiklesnio darbo,*b) rū
pintis nurodinėti srytis, kurios la
biausiai reikalžųja darbininkų, c) 
duoti medžiagą, kurią j a vadovau
jantis galima butų pasekmingiau' 
atlikti tam tikrą darbą ir d) rink
ti žinias apie atliekamąjį darbą or
ganizuotos smulkios apyskaitos 
keliu; •

6) kad kuopa neprivalo kištis į 
atskiro nario veikimą jo individua- 
liškų pažiūrų ąpfcaugojimo dėlei;

7) kad, varydami tokį išsemian- 
tį kultūros darbą, męs supažindy- 
sim ir pripratysim plačius liaudies 
sluogsniils prie kultūros gėrybių 
ir tokiu budu prirengsim dirvą kul
tūrinei už savo teises kovai, nes 
tik paragavus kultūros vaisių ir 
supratus jų saldumą, galimas są
moningas ir tvirtas jų ginimas.

M. L. St. Dr., sumanytojų (ini- 
cijatorių) teise pasinaudojus, pra
neša, kad laikinai, kol įsikurs to
kia kuopa J i ima į savo rankas kul
tūrinio darbo organizavimą ir 
tveria branduolį su viltimi, kad 
netolimoj aeityj jam lemta bus 
surinkti aplink save visą norin- 
čiąją pasidarbuoti , tėvynės labui 
Lietuvos jaunuomenę..

Kaipo branduolys, organizuojan
tis kulturinį jaunuomenės dar
bą Lietuvoj, M. L. St Dr. kvfe- 
čia visas mokslaeivių draugijas ir

tą svarbią ydą ir jau padarė kele
tą žingsnių 'jos pašalinimui. Lie
tuvių Mokslo Dr-je, p. Daugir
do įsteigtas “Mokslo ir Pramonės 
Kauno ^fiesto Muzėjus” pastatė 
savo uždaviniu nuodugniai ištirti 
Lietuvos gyvenimą, kaip iš at
žvilgio jos praeities, teip ir dabar
ties. Tautai lieka tik paremti tąs 
jų pastangas. Jaunuomenė, kaipo 
organizuotoji vienatis, savo žinio
mis pasinaudodama, gali daug pri' 
sidėti prie šitos bendros parei
gos išpildymo. 4

Todėlei męs atkreipiame jau
nuomenės durną į šiąs srytis, ku
rios, musų nuomone, jau seniai 
laukia savo tyrinėtojų ir kuripse 
slepiasi gausi medžiaga: 1) antro
pologija, 2) archeologija, 3) gyvi
ja' ir augmenija, 4) filologija, 
5) istorija, 6) tautiškįęji išdirbi
niai, 7) tautiškoji medicina*ir "8) 
statistika (ypač šioji paskutinė).

Tai viena pusė kultūrinio jau- 
nuomonės (netik jos vienos) dar
bo Lietuvoj.

Antrą vertus — ekonomiškai- 
kulturinis musų liaudies būvis sto
vi dar labai žemai. Reikalingas 
yra milžiniškas darbas, kol pasiek
sim nors iš dalies vakarų kultūrą. 
Reikia sužadinti ir išlavinti liaudies 
mintį, reikia: išplatinti jos žinijos 
ribas, reikia pakelti jos ekonomi
nį būvį. Pats gyvenimas pastatė 
jau šiuos paklausus pirmoj vietoj. 
Senais gyvenimo budais neužsiga- 
nėdinimas, naujų tobulesnių for
mų j ieškojimas tapo’ dabartinio 
laiko žyme. Lieka tik pažinti" gy
venimą, suprasti laiko palinkimą, 
ir stoti kultumešių eilėn, greitinan
čiųjų ir gilinančiųjų gyvenimo ei
gos procesą. Prastuoliai pabudo 
įr įieško šviesos. Lieka tik pa 
lengvinti jiems šviesos pasiekimą, 
atidengti šviesos šaltinius.

Kiekvieno šviesuolio - lietuvio 
priedermė prisidėti prie kulturiš* 
kaii-ekonominio liaudies būvio pa
kėlimo. Jaunuomenė, vasaros po
ilsio laike, gali sunaudoti savo ži
nias ir įtekmę kultūriniam savo 
apykarmiuose darbavimuisi. Musų 
nuomone, . toks darbas ^gali išsi 
reikšti: 1) žmonių minties lavini
me ir žinijos plėtojime, ir 2) su
teikime pageltos ėkoi^niniame 
liaudies judėjime. Pirmas užda
vinys galimas įkūnyti spektaklių ir 
paskaitų rengimu, knygynų (ne 
būtinai oficijalinių) kūrimu ir laik
raščių platnimu. Antras — prie 
kooperatyvinio (įvairiausių rūšių) 
judėjimo, ūkio ratelių ir profesijo- 
nalinių sodžiaus darbininkų sąjun
gų prisidėjimu, teip-pat ir skirsty- 
ties į viensėdžius kurstymu.

Draugija mano, kad reikalinga 
yra pradėti organizuoti kiekvieną 
vasarą makslaeivių (galimas daly
vavimas ir šiaip žmonių) ekskur-, 
sijas. Ekskursijų tikslas — nevien 
tik'įspūdžių j ieškojimas, bet mo
ksliškas šalies tyrinėjimas. Tokios 
ekskursijos, nedideliais būreliais, 
su smulkiai apgalvotais uždaviniais 
ir tyrinėjimo sryčių padalinimu, 
apimančios nedidelius žemėskri- 
čius, gali labai pasekmingai atlik- 
dinėti savo tikslą ir padaryti nema
žą įnašą tautiškam mokslui. :

Teip supranta M. L. Ss. /-x>r. 
kulturinį jaunuomenės darbą Lie
tuvoj ir laukia nuo' visų Lietuvos 
mokslaeivių ir Lietuvos visuome
nės reikalingos paramos. Draugija 
tvirtai tiki, kad kitais metais jau 
galima bus sulaukti gausių atlik
tojo darbo vaisių.

rie stovėjo arti rinkimų. Ant nj 
laimės, inteligentų nebuvo.. 'KM 
čia kaltas? Reikia pripažinti, kfl 
"Šiame dalyke nemažai kalti ir 
tįs ir tie iš žmonių prašaliečių, 
tą dalyką žiurėjo, neatsirado tokM 
kurie butų išanksto pasirūpinę įg]B 
ti rijimų teises. Jos įgyti bu v® 
galima, tik reikėjo laiku tuomi d» 
lyku pasirūpinti. Reikėjo už kokf: J 
metų prieš tai nusipirkti bent šklvl 
pas valstiečių žemės, arba paimB 
ją iš brolių ant savo vardo, Įst^ 
tymai nereikalauja, kad pats afl 
to žemės sklypo sėdėtum ir jį diifl 
tum, reikalauja tik, kad butum tM 
žemės valdytojas. Jeigu skaitai 
žemės savininku, tai turi teisę bM 
ti renkamas valsčiaus viršaičiu, se® 
niunu. Turįs tokias teises, pilną® 
gali būti renkamas ir ValstybgH 
Dūmon.

Imkime pavyzdį iš KaukazięS 
čių: jie visosna trijosna Durno* 
na išrinko *vyrus, baigusius aug^s 
tuosius mokslus, nors if ten 
kimus lemia ne miestelėnai, bė® 
valstiečiai savo balsų daugumoj 
— Vidurinėj Rusijoj nevien tilc^ 
rinkimo teisių susiaurinimas 
rė įtekmę į rinkimų, pasekmes! 
Tenai nemaža svėrė * j uodą ši m® 
čių agitacija, kuri darė nemaži 
įtekmę į valstiečius, ir nevien^Į 
tamsus valstietis jiems pasise^H 
atitraukti nuo rinkimo pažangeM 
niųjų (progresyviškųjų) inteli-l 
gentų. Pas mus to nėra. Lietu-! 
vos valsteičiai gerbia savuosiūfl 
inteligentus, ir noriai juos rinki 
tų. Bet kurį? Jie tiki, kad mu^K 
inteligentai, iš valstiečių tar|H 
kilę, yra jų užstojėjai prieš vaM 
dzią. (Tik ne kunigai: kiek es9 
patyręs: Kauno gubernijos vafl 
stiečių dauguma neskaito kunigil 
užstojėjais prieš valdžią). ‘

Taigi laikas butų nors dal^H 
tuomi dalyku pasirūpinti: 
ketveriems metams praslink^M 
vėl ateis Durnos rinkimai.
to, gal nereikės laukti nei lt 
rių metų, kaip turėsime <dal 
ti kitos rųšięs rinkimuose!

Galima tikėties, kad šia! 
tais bus įneštas Dūmon a 
čių įstaigų sumanymas A-nusų 
*.__ L-l. Jei ' gausime žefiečių

.__ -__  _
kraštui, 
įstaigas, turėsme dalyvauti 
kimuose tosna įstaigosna. 
met inteligentai bus labai 
lingi. Taigi išanksto vertėjų pa
sistengti, kad nepriseitų A laT— 
ko rugoti netinkamus atsi 
išrinkus. Dvarininkai ir m its 
lėnai pasiųs' vyrus baigusi 
augštesnius mokslus, o me r k 
Tokius-pat mažamokslius v; Isti 
čius, kurie bijosi ir išsižiot; n 
valstietis nepripratęs vie iu 
susirinkimuose kalbčti! N eviet 
žemiečių įstaigoms reik ir 
inteligentai, jie rekalnigi is 
mo įstaigoms. Greitu laikĄ _ 
ma užtvirtįs taikos teisėjusi vie; 
ton valsčiaus teismų. Nori 
bar, iš pradžios jie bus valoži 
skiriami, bet, įvedus žerfieči 
įstaigas, ir pas mus gale;
jie renkami, o nebus iš kofrii 
ti. Ir šiame atsitikime pagal į 
tymų į teisėjus gali būt r 
mas tik augštuosius mokslui 
ėjęs. Pageidaujama' juris 
tokiam neatsirandant, tinka i 
kius kitus augštuosius mo|pl 
baigęs, turįs nejudinamojo 
2000 rub. vertėsi Man 
kad ne proŠalį butų visu 
anksto pasirūpinus, kad 
seitų, 
šunės 
reikia

anot priežodžio bet 
lakint tuomet, kuome 
medžioklėn eiti.
V. D. narys P. Kuz

li 
te

bu

KODĖL KAUNO GUBERNIJOS 
ATSTOVAI VISI TRJS MAŽA

MOKSLIAI, VALSTIEČIAI?
Po treciosios durnos rinkimų, 

nebeatmenu kuriame laikraštyj, bu
vo rašyta apie tai, kad Lietuvoj, 
ypač Kauno gubernijoj, nėra aug- 
stesnius mokslus išėjusiųjų valstie
čių, kurie gyventų prie žemės —

NETEISINGI MIESTO VAI> 
DYTOJAI.

Pittsburg, Pa. Suareštav
šešis miestA tarybos sanarii

kuopas kuosm ui kiaušiai svarstyti ūkininkautų. Buvo pažymėta, kad I parsidavimus ir kyšių ėmimą. ’® 
q paklausą ir viešai skelbti savo - • L -_.----> J3F

nuomones spaudoj.
Iš savo pusės, Draugija praneša, 

kad jų svarstydama kulturinį 
darbą Lietuvoj eilėj Valdybos po-

teisingai sakant, veik visų 
nių miestų tarybose net 
tokių, kurie tą patį daro.
rastum tokių, kuriuos 
reiktų palikti
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-

■ Į).\RiN?xi: J
VADOVAI.

^pVashingtoū,*-D. C. Teisėjas 
right, už TbOycotavimą išdirbi- 

f nių Bucks Stove & Range Co.
ir peržengimą išduoto - teisėjo 
Gouldo uždraudimo tai daryti, 

|( pasmerkė viršininkus darbinin
kų organizacijos “Federation of 

B Labor ’: jos prezidentą GompeYą 
12 mėnesių kalėjiman; jo vieti- 

. ninką Mitchellį 9-mėnesiams, o
sekretorių organizacijos Morri- 
soną 6 mėn. Jie apeliavo ir už
statę didelę kauciją, laukia 
ąugštesnio -teismo nusprendimo.

UŽNEŠTAS MIESTAS.
Arizonoj’ yra užneštas senas 

‘ indijonų miestas Cara Grande, 
I .kurį dabar mėginama atkasti. Čia 
B ras, be abejonės, daug senovės 
B indijoniškos civilizacijos liekanų. 
B Miestą tą vadina “Amerikos 
L Pompea”. Ą

PRANAŠAS PAMELAVO.
Ryak, N. Y. . Gyvena čia pra

našas Lee I. Spangler. Jis iš
pranašavo, jog 27 d. gruodžio- 
bus svieto- pabaiga ir savo pase
kėjams prisakė prisirengti prie 
to. Jie baltais rūbais apsivilkę 
nutraukė ant kapinių, iš kur juos 
vienok išvijo kapinių prižiūrėto
jas. įtikėję savo pranašui pese- 
kėjai turėjo nusiminę išsiskirsty
ti, nęs diena praėjo ramiai, svie
to pabaigos nebuvo.

LIETUVIAI AMERIKOJ

iš-
se-

| NEŽINO AR TIKRAS.
East St. Louis, III. Ledo 

važiotojas Patrick Sullivan, 
noje nuo vaisių blekinėj, ant gat
vės išmestoj, iždo certifikatą ant 

■ toooo dol. Nežinodamas, ar tas 
pinigas tikras ar ne, davė’ištirti 
kasierui Southern Illinois Na
tional Banko. Tas pripažino, 
kad pinigas tas gal yra tikras.

ŠAUDYNĖS.
I Ocilla, Ga. Ant gatvės du vai- 

kinai, sutikę policistą, metė neto- 
F Ji jo explioduojančią petardą, ku

ri* expliodavo. Policistas neman- 
dagiai barė. Iš to kįlo -vaidai, 
vienas iš vaikinų išsitraukė re- 

j volverį ir mirtinai palicistą pa- 
Š6vė, bet visgi jam pasisekė ir 
vaikina paguldyti. Paskui atsi- 
rado padėtojai vienos ir kitos 
pusės ir besišaudymai traukėsi 
-toliau. Trįs ypatos likosi aut 

ž. vietos užmuštos, o viena mirtinai 
M pašautd.

PASKUTINES KALĖDOS.
r Dcnver, Col. Pirmą Kalėdų 
i. dieną nusišovė* čia darbininkas 
k Hamlin todėl, kad neturėjo pi- 

nupirkimui pačiai Kalėdų 
nu'» kurios jis gavo ko-

■gį ten mažmožį. _ j

DVIKOVA UŽ MERGINA.
Cleveland, O. Besivaržydami 

už 14 metų merginų du vaikinai: 
Pawel! Promich ir Mikola Mila- 
novič, stojo dvikovon, bet kito
kio ginklo neturėdami, griebėsi 
peilių. Kova pasibaigė tuomi, 
kad Promich tapo nudurtas, o 
Milanovič sunkiai Sužeistas. Mer
gina vienok, kaip pasirodė, nė 
vieno, nė kito nenori.

DARBININKŲ PROTESTAI.
Visuoes Amerikos kraštuose 

darbinnkai kelia protestus prieš 
teismą, kuris pasmerkė kalėjiman 
svarbiausius darbininkų organi- 
jos “Darbo Federacijas” viršinin
kus. VVashingtonan atėjo 24 d. 
gruodžio 30 telegramų su reikala
vimu, kad prezidentas įsikištų.

GAISRALį
Brooklyn,. N.'Y. Ant 3 ir 2 

avė. siautė gaisras,! kuris iš
naikino čielą darnų |iję. , Nuo
stolius gaisro padarytus skaito 
ant 15000 dol. 1

$udegė čia 
U N uosto

Little Rock, Ark. ! 
vaizbos beržės trioba[ 
liūs gaisro padarytus skaito 
150000 dol.

ma

ant

raš- 
Ku- 
sun-

Iš

I St. Joseph, Mo. Išdegė 
dalis Nelson Morris Packing 
įtaisų. Nuostolius gaisro pada
rytus skaito ant 150000 dol.

čia
Co.

Oneonta, N. Y. 27 d. gruo
džio. siautė čia gaisras, kuris iš
naikino Arlington hotelį ir sep
tynias kaimyniškas, triobas. Nuo
stolius gaisro padarytus skaito 
ant 120000 dol.

rodyti naujus kelius, 
jie ramiai miegojo,

Kal- 
įspudį padarė 

Dr. Rutkaus- 
T. M. D. ne- 
nė bažnyčios,

draugams huo šifidies !t*dą ir už
degė jų širdis . meile ^Lietuvos. 
Vienas draugas surašė geros šir
dies lietuvius į riimią ^ietą; bu
vo pakviestas ir 0r. Rtftlęauskas, 
kuris mums išaiškino T. M. D. 
vertę ir nurodė HaudąĄ kokią ji 
ateityj atneš mmėų tautai, 
ba jo didelį 
ant susirinkusių, 
kas aiškino, kad 
griauna, tikybos,
bet clar patobulina, patraukia prie 
tikybos ir bažnyčios, nes žmo 
gus apsišvietęs visur geriau tin
ka, kaip sena lenkų patarlė sako: 
prie šokio ir prie ražančiaus. 
Apšviestas žmogus geriau myli 
Dievą, tikybą, bažnyčią ir visą 
tautą, o bemokslis' turi tikėti ir 
klausyti kito, tikėti turi, ką ki
tas pasako, nes nieko nežino. Po 
Dr. Rutkausko paaiškinimui bu
vo rinkta kuopos vyriausybė. Iš
rinko pirmsėdžiu — J, Trijonį; 
Sekr. — B. PKaruną; Kasier. — 
F. Gedminą.

- Prie atgimusios kuOpos prisi
rašė’ 19 narių. Tai gera pradžia.

T. M. D. Sąnarys.

■^ New -York. Gyvenantis čia 
p kanadietis Edgar Werner, netu- 
r 'rėdamas pinigų nusipirkimui re- 
K yolverio nė kitokio nusižudymo 
K’-įnagio, užsimanė pigiau nueiti į 
’ geresnį sv'ietą. Jis nuėjo į gcle- 
- žies krautuvę ant 7 avė. ir pa

prašė parodyti revolverį, ką ži- 
, noma. pardavinėtojas ir padarė.

Išsirinkęs vieną, paprašė pardavi- 
jįėiojo užprovyti, nes jis ne mo-

■ kąs tą padaryti. Kada tas pra-
■ šymą išpildė. \Veri4er paleido šu- 
B vį sau į krutinę ir sunkiai'susi-
■ žeidė. Į geresnį svietą vienok 
Bfrisgi prisigriebti negalėjo, nes su 
^Rcidimą daktarai laiko ne mirti-
■ nu.
Ateivių skaitlius ’^ėl 
• fcįaADED.A DIDINTI ESI. 
BBBK\x Y< rk. Skaifliu< atkan

Anarik n ateivių pra’.r 
l^nBlūiintii -i ir nuo nadjų metų

^^^^Bsnio pa-'idrliniino. Kompa 
jau dabar ant savo garlai 

■ * 1 daugiau - m ’ ur
j'?--^B^<ųns, taigi ateiviams.

^TI UŽ KVAILUMĄ. 
SB^Vairmont, \V. \ a. Frįs vai- 
^^^Bai. nežinodami ką daryti, uz 
^^Kanė degantį cigarą įkišti į pa- 

pripildytą stiklinę. Žinomą.
|j||Kikas expliodavo ir visi trįs 
||i|M{inai tapo labai sunkiai su- 
■I^Bti. venas sužeistas mirtinai.

NELAIMES ANT GELŽKE- 
LIU.

Augola, Ind. Netoli Pleasant 
Lake, Ind., iššoko iš vėžių Lake 
Shore gelžkelio traukinys. Prie 
to 16 ypatų tapo sužeistų, o ta
me skaitliuje penkios ypatos su
žeistos sunkiai, gal mirtinai.

St*. Ųouis, Mo . Ant čianykš- 
čios Terminai , gelžkelio stoties 
susimušė du traukiniai. Prie to 
septynios ypatos tapo sunkiai 
žeistos.

IŠ DARBO LAUKO.

su-

Norwood, Mas. Norwood 
Press Co., teipgi I. S. Cashing 
& Co., Vervvick &t Smith ir 
Lewing Co. apreiškė darbinin
kams ir tarnaujantiems, jog nuo 
sekančių metų įveda 8 valandų 
darbo dieną' be sumažinimo' jų 
Mgų. 'Iki šiol darbininkai dirbo 
54 valandas sanvaitėj.

■Įm.AIDOIO SKRYNIĄ SU 
■■ MEDELIAIS.
■ ^kacon, Ga. Netoli nuo čia, 
ftniestelyj Tybeę, likosi nudurta 
■negrė Tooger. Kadangi nudur- 
■įoji pirma gyveno mieste Boleng- 
■poke, tai policija ten gyvenan- 
■ms giminėms pranešė, iog ku- 

bus išsiųstas sekančiu trau
kiniu. Tuom tarpu su kūnų kas

| ten 
Li° 
B n ta

ir ne
atėjo

medžiais

atėjo, 
skry-

i

atsitiko 
vietoj 

sK vyšnių
ibą panaši. Ją negrai atgabe- 

■10 į namus, manydami, kad tai ku
lias nudurtos moteries, grabo ne
atidarė, bet prie jo meldėsi ir 
t giedojo visą naktį .ir ant ryto- 
į jaus nugabeno ant kapinių ir pa

kasė. Tik atėjus paskui kunui 
klaida^* išsiaiškino, kada farme- 

Sabanis ant gelžkelio atėjo 
j Klęoti vyšnių medelių.

■ /Akendo ŽVEJŲ LAIVAS, 
■ankfort, Mich. Netoli nuo

Rhine atsimušė j stulpą ir 
lo pusiau ir jame buvę ke-

Cleveland, Ohio. Preziden
tas organzacijos langams stiklo 
dirbėjų pranešė, jog naujų už 
darbą užmokesnio. tabelę priėmė. 
10 dirbtuvių, kuriose dirba 850 
darbininkų, yra vienok dar. ne
mažai dirbtuvių, kurios nesutin
ka pakelti darbininkų algas. To
se dirbtuvėse užgims streikai ir 
jas tūlam laikui atsieis su visu 
uždaryti.

KUDIRKOS SUKAKTUVĖS.
Amerikos lietuviai naujų metų 

dieną rengiasi visokiose vietose 
apvaikščioti 50 metines sukaktu
ves gimimo vieno ir svarbiausių 
lietuvių budintojų — Vinco Ku
dirkos. Rods sumanymui atsiran
da ir priešininkų, bet koks suma
nymas ypač pas mus ne turi prie
šininkų? Toki vis atsiranda, nors 
sumanymas butų ir naudingiau
sias, Priešininkų netruko’ir Ku
dirkai gyvam esant, kada jis, be
veik bado prispaustas, lietuvių ap
leistas, šelpiamas vien lenkės Va
lerijos, šaukėsi į Amerikos lietu
vius pagelbos melzdamas. Kiek 
atsimenu, labiausiai dėjimui aukų 
tąsyk prieštaravo vienas iš laik
raščių išleistųjų Karalius? Jam 
tąsyk rodėsi, kad mes negalime 
turėti pailsusių, pagelbos reika
laujančių raštininkų. Toki vie
nok buvo, tik musų visuomenė 
to nesuprato.

Ir dabar netrūksta priešininkų 
sukaktuvių apvaikščiojimui. Yra 
gana manančių, kad Kudirka ne- 
užsipęlno iškilmingo apvaikščio- 
jimo. Vieni jo raštams menką 
pripažystą vertą, kiti kitokių jo 
nuopelnų nesupranta, tretiems 
nepatinku jo raštų pakraipa. Iš- 
tikro vienok nė vienų, nė kitų 
prieštaravimai ne ant tvirto re
miasi pamato.

Nė jokia tauta pradžioj ne turi 
tikrai žymių veikėjų, garsių rašti
ninkų, terp lietuvių ypač sunku 
buvo tokiems išsidirbti, nes 
tininkų padėjimas pas mus 
dirkos laikuose buvo teip 
kus, kaip niekur daugiau.’
rašymo nieks negalėjo užsilaikyti; 
musiį rašėjai dirbo ne manydami 
pelną ar garbę turėti, jų svar
biausiu mieriu buvo tarnauti sa
vo žmonėms. Įr tarnavo musų 
raštininkai teip, kaip kas mokėjo. 
Tame ir yra didžiausi jų nuo
pelnai. Sunku buvo tąsyk žmo
nėms 
kada
reikėjo juos pirma iš miego pri
kelti. Kudirka kėlė žmonės dau
giau negu kiti, kėlė juos su pa
sišventimu, tam atidavė visas šar
vo spėkas, nors pats buvo var
go prispaustas.

Svarbiausias Kudirkos besidar- 
bavimo laikas išpuola, kada 
buvo “Aušra” jau užmugisi.- Jo 
Sumanymu užgimė “Varpas”, 
paskui “Ūkininkas”. Kada “Var
dui” atėjo sunkus laikai ir jis be 
mažo ne griuvo, pradėjus Prū
suose vaikyti vieną po-kitam jo 
redaktorius — vos plunksną ran
koj galėdamas laikyti, Kudirka 
paėmė redakciją į savo rankas. 
Jeigu jau atmestume literatišką 
gabumą, tai tas bus jau ne men
ku jo nuopelnu. Nuo pat “Var
po” užsidėjjmo Kudirka karštai 
darbavosi. Jis, rėdant “Varpą” 
Varšavoj, vienas geriausiai lietu
viškai mokėjo. Rašėjų "Var
pas” ir tąsyk turėjo labai mažai 
ir tie ne daug laiko atliekamo 
turėjo besidarbuodami duonos

> kąsniui. Kudirka ramino, drąsi- 
1 no abejojančius, kvietė kitus į 
1 darbą. Ar gi tai nemažas jo
> nuopelnas?

Kudirkos gyvenimas ankštai 
rišasi su istorija lietuvių atgiji
mo, o ta istorija turi savo svar
bą. J° gimimo (Vienos sukaktu
vės, tai paminėjimas istoriško at
sitikimo. Kiekviena gi tauta ap- 
vaikščioja svarbesnius istoriškus 
atsitikimus. Ir mes tą privalome 
daryti, jeigu ir apleisime kitus 
motyvus; privalome paminėti at
gaivintojus musų jau įpuolusios 
vėl į mirtiną patalą rašliavos.

^Ąp Columbus, Ohio. Susirinkę 
čia neprigulmingųjų stiklo dirb
tuvių savininkai 
mesti reikalajamą 
kėlimą. Tose j 
vėse dirba 1—

at-
pa-

ndtarė 
algų 

dirbtu- 
12000 | darbininkų.

Manoma, kad jie sustreikuos ir 
reikės, dirbtuves su visu užda
ryti.

f New York. Streikuoją čia 
organizuoti drožkų vežėjai ir au-

f New York.

tomibilių šofeurai. 
iki šiol nesiseka, T

Susitaikyti

Darbai Čiaf Philadelphia, Pa.
dar vis eina negeri ausiai; dar 
vis yra ne mažai net trinčių dar
bo darbininkų.

j| Mieste Kalonijoj, Vokietijoj, 
vienas iš tarnaujančiųjų ginklų 
sankrovoj koksai \Vaj nėr parda- 

• davė daug ginklų visocioms ypa- 
toms. Jis, žinoma, likosi suareš-

j| Mieste Kalonijoj,

I§ SO. CHICAGO, ILL. ~
South Chicagiečiai 1905 me

tuose buvo sutverę T. M. D. 75 
kuopą, bet j porą metų per drau
gų nesupratimą ir jų atkaklumą 
kuopa pakriko. Dvasiškas vado
vas pats nesuprazdamas T. M. 
D. triūso ir naudingumo . musų 
tautai, per kelis nedėldięntus sa
vo pamoksluose lyg kokią šven
tą priedermę pildydamas pradėjo 
šmeižti T. M. D. ir visokiais ne
gražiais vardais koliotis tuos 
draugus, kurie prigulėjo prie T. 
M. D. Žinoma, draugai, tą iš
girdę iŠ dvasiško piemens lupų, 
pastojo jos priešais, ir nuo to 
laiko musų draugams, išskiriant 
trepetą užgulė ant .širdies ledas, 
uždengė gerus jausmus, meilę 
motinos Lietuvos,

Atsikraustęs čia Dr. Rutkaus 
kas pradėjo nekuriuos buvusius 
sąnarius pertikrinėti aiškinti, kas 
yra T. M. D. ir raginti juos grįž-

I§ MILWAUKEE, WIS.
; Gyventojai, kurių yra apie 300- 
000, čia susideda daugume iš v.o- 
kečių; yra diktai lenkų ir kito
kių, kaip antai: švedų, norvegų, 
slovakų, čekų yra teipgi nemažai, 
yra čia ir mažas lietuvių būrelis. 
Kitų tautų darbininkai gana su
sipratę, lietuviai stovi* žemiau
siai. Visur kitų tautų darbinin
kai turi čia sjęijal-demokratiškas 
kuopas, į kurias priguli ne ma
žai narių, tik Hetuviai nieko 
panašaus ne turi, laukia, kad Die
vas be nuopelnų pagerintų jų 
būvį.; Svarbau&as jų lai
ko praleidimas, tai srrihklėj deg
tinę ir alų maukti. Bet tai men
ki nuopelnai, už tki ntr joki die
vai ne pagerįs dirbiniMkų būvį. 
Lietuviškų laikraščių ateina čia 
labai mažai; apie> skaitymą ap
šviečiančių protą^ knygų negal 
būt nė kalbos.

Kaip visur, teip ir čia vis dau
giau pradeda atsirasti 'protaujan
čių, 20 dieną gruodžio- susitvėrė 
iš 9 ypatų L. S. S. kuopelė. Jos 
tikslas platinti tarp‘lietuvių ap
švietimą (tai ar kuopelės tikslas 
kuom nors skiriasi nuo L. S. S. 
ar ji yra tokia kaip visos tos san- 
jungos kuopos? Red.), kelti juos 
iš miego, skleisti knygas ir laik
raščius pakeliančius darbininkų 
protą, lavinti juos moksliškai ir 
politiškai. Tas .viskas ištikro yra 
būtinai reikalingu kiekvenam dar
bininkui. Gyvenant mums Mas- 
kolijoj, spaudė mus caras, o dar 
labiau jo netikę tarnai; atvažiavo
me čia — ir čia mus spaudžia 
didesnis vargas negu darbinin
kus kitų tautų. Bet kodėl ir Čia 
musų padėjimas sunkesnis negu 
darbininkų labiau apšviestų tau
tų? Dėlto, kad mes tamsus, ma
žai išmanome, kad'mums trūksta 
supratimo ir vienybės; kad švie
sos ; spinduliai mažai apšviečia 
musų gyvenimą. Dėl stokos ap
švietimo mes ir reikalo vienybės 
negalime suprasti, dar riejamės 
kaip šunes už kaulą už kiekvieną 
mažmožį ne vertą nė minėjimo. 
Dabar ir musų miesto lietuviai 
tūri jau progą šviestiesi. Tegul 
tik rašosi į čia dabar susitvėru
sią L. S. S. kuopelę. Stokite visi 
į eiles kovotojų už»laisvę ir lai
mę darbininkų ir visos žmonijos! 
Tik vienybėj galybė ir prieš ga
lingą, galinti visada kiekvienam 
skriaudėjui atsiremti, lenkia gal
vą ir skriaudėjai ir jie nedrysta 
skriausti, nes galingų visi bijosi.

d T. DruČĄS.
£ ’tir

I§ DETROIT, MICH.
Ir pas mus lietuviai iš tikro 

pradeda krutėti. Kaip" kitur teip 
ir čia tas krutėjimas prasideda 
nuo .užsidėjimo parapijos. Lotus 
gavome dykai, ir bažnyčią jau 
statome. Maža ji, nes kaštuos 
tik du tūkstančių, bet ir mus 
yra mažai, tai šiuom sykiu už
teks. ' its- X

Nors čia yra vos kpie penki 
šimtai lietuvių iš viso ir nors jie 
išsiskirstę, bet turime jau vakari
nę mokyklą, keletą vertelgų. Ga
na diktai lietuvių turi savo na
mus •’

Kunigas Valaitis, musų klebo
nas. Ne girdėt jo pamoksluose 
ir pasikalbėjimuose prasivardžia- 
mų; tenka ir jam supykti, bet 
supykęs, ne vadina parapijonų 
bedieviais, gyvuliais,, ir kitokiais 
vardais, ką tūli mėgsta daryti 
ypač menkiau apsitašę musų dva
siški vadovai. Tikime, kad kun. 
Valaitis ne persikeis ir toliau 
šauks visada prie vienybės ir mei-

Buvo pas mus neseniai lietu
viškas kalbėtojas, Antonov. Kal
bėjo gerai, kaip ir visur. Žino
ma, daugelis ne suprato, kad so- 
cijalistai kovoja prieš reakciją ir 
fanatizmą, o ne prieš ypatas ir 
tikėjimus. Bet tikime, kad ir su
pratime žengiame pirmyn kaip 
ir visuose kituose dalykuose.

Susitvėrė čia kuopa L. S.: S. 
prie kurios prisirašė daugiau kaip 
dvidešimtis sąnarių; Tikime, kad 
ne dėlto prisirašė, kad kalbėtojas 
gražiai kalbėjo, bet iš persitikri
nimo, ne dėlto, kad jauni ir ne 
pažįsta svieto, bet dėlto, kad jau 
pažino ir mato kad reikia rupin- 
tiesi būvio pagerinimu.

Darbai pas mus pradeda eiti ge
ryn. Stato apie penkias naujas 
dirbtuves, kuriose pradės eit dar
bai pavasaryje. Duok Dieve, kad 
jos ne suskubintų atėjimą kitos 
panikos, nes vis ateina mintis: 
kas tuos daigtus pirks? Ne dar 
bininkas, nes jis peturi už ką 
tiek pirkt, ne kapitalistas, nes 
jis tiek ne reikalauja. Bet pakol 
ateis panika, gyvensim, kaip ga
lėsim.
■ Rodosi čia darbininkui geriau 
kaip daugelyj kitų vietų. Čio
nai retai vyras gauna mažiau 
kaip penkioliką centų už darbo 
valandą. Paprastas mokestis yra 
šešiolika ir pusė cento paprastam 
darbininkui.

Taigi, jei kam kitur labai blo
gai ir rengiasi važiuoti tuoliąus 
į svietą jieškoti laimės ir darbo, 
užprašome į Detroit; bus 
mums smagiau, o atvažiavęs gal 
ras darbą greičiau negu kitur; 
užprašom merginas, nes lietu
vaičių čia labai mažai.

Kazimieras F. Adomavičia.

Lietuvių tautos hymną ir kitas 
žmonių daineles Dr. V. Kudirkos 
suhormonizuotas, padainuos Tė
vynės Mylėtojų Draugystės cho
ras po p. P. Bukšnaičio vado
vyste ; 3) Teatras. Artistai 
mylėtojai, po pono J. Ku
lio vadovyste suloš vieno 
veiksmo konredijėlę: Pikta boba 
baisesnė už velnią?; 4) Balius, 
šokiai, skrajojanti krasa; lietuvių 
rAuzikantų unijos orkestras grieš 
puikiausius šokius ir gražiausias 
meliodijas, kokių dar -brooklynie- 
čiai nėra girdėję^

Tokiu budu, manau, kad 
Broolyno ir apietinkės lietuviai 
turės progą išgirst-daug naudin
go ir linksmai, smagiai praleis 
laiką. Įėjimas visiems priena- 
mas, / nes su drapanų padėjimu 
vyrai mokės^ 15c., o moterįs tik

Iš HARTFORD, CON.
Darbai čia dar vis eina blogai: 

dirba tik po 4—5 dienų sanvaitėj. 
Neturinčių darbo darbininkų ne
trūksta. ‘ Todėl iškitur neturinti 
darbo lietuviai tegul čia ne va- 
žiuja.

6 d. gruodžio buvo čia šv. Jo
no Evangelisto draugystės pusr- 
metinis mintingas. Kaip kitoms, 
teip ir šitai Tėvynės Mylėtojų 
Dn-tės Centr. Kom. buvo prisiun
tęs raštą su prašymu jį per
skaityti ir surinkti nors kelis do- 
liarius išledimui Dr. Kudirkos 
raštų. Susirinkime vienok tas 
Tėv. Mylėtojų draugystės Komi
teto raštas visai nebuvo skaitytas,, 
kadangi kun. Žebrys jau pirma 
per pamokslą pasakė, kad Ame
rikoj yra, girdi tokia draugystė, 
kuri rašinėja į kitas draugystes 
su reikalavimu aukų išleidimui 
kokių ten bedieviškų raštų, 
šiukštu,* liepė nieko neaukauti. 
Geri raštininkai, girdi, badu ne 
miršta ir geri raštai niekur ne 
pūva (ar ir Varnagyrio, Kaula- 
kio, Saurusaičio raštai ne pūva? 
Red.). Gaila, kad kun. Žebrys 
ne paaiškino koki yra tie geriejie 
raštai. Hartfordo lietuviai šnai
ruoja ant kun. Žebrio, kad jis, 
už 5 dol. leidžia nedėlioms rus- 
kių popui lietuviškoj bažnyčioj 
dievmaldystę laikyti (čia, turbut 
korespondentas ruskjų popu va
dina rusinu unijotų konigus, ku
rie, jeigu reikia, ir lotyniškiem- 
siems katalikams leidžia savo baž 
nyčiose dievmaldystą laikyti. Tai
gi leidime rusinu į bažnyčią nie
ko blogo nebūtų. Kad kun. Žeb- 
ris leistų j Hetjuvišką bažny*- 
čią statačiatikių maskolių popą 
nesinori tikėti. Red.); rugoja 
ant jo ir už daugelį kitų dalykų, 
rengiasi net prieš jį streikuoti.

So. Manchesterietis. .

ioc.
Todėl atsilankykite visi te

nykščiai lietuvių; aš kviečiu var
du Tėvynės Mylėtojų draugystės 
kuopos; dalyvaukite ' tame ap- 
vaikščiojime! Rengėjai geidžia, 
kad apvaikščiojime kuo daugiau
siai žmonių dalyvautų, nes tuomi 
mes parodysime, kad.4r mes esa
me žmonės, tauta, lietuviai, 
kad ir mes turime savuosius did
vyrius, kurie mums pramynė erš
kėčiuotus takus, davė šviesos ga
balėlį, parodysime, kad mes mo
kame tuosius didvyrius gerbti ir 
už jų darbus prigulinčią jiems 
padėką atiduoti! Ateikite į tą 
vakarą visi, nežiūrint partijų, 
draugijų, ar nuomuonių skirtumo. 
Apvaikščiojimas prasidės 7:30 va
landą vakare.

Kaip tasai mus rengiamas lie
tuvių vakaras nusiseks, kokį 
įspūdį padarys parašysiu vėliaus, 
tam vakarui praėjus.

Vįnčiunas.

S?

I§ BROOKJ-YNO, N. Y.
Visur žmonės bruzda, visur 

kruta; jie, tarp kitų reikalavimų 
dar įieško meno, dailės. Tą ga
lime patėmyti pastarame laike: 
beveik visų lietuvių laikraščių 
skiltyse randi, kad kur nors ren
giamas teatrališkas spektaklis, va
karas,' koncertas ir tt., o ypačiai 
dabar visur rengiami Kudirkos 
vakarai, kurie, manau, nemažą 
naudą atneš musų viengenčiams; 
supažindįs juos su mieriais musų 
veikėjų, su jo darbais.

Nepasiliko užpakalyj kitų ir 
Brooklyniečiai t jų maža dalelė, 
o ypač musų tautietis J. Sekevi- 
čius, su pagelba kitų vyrukų, 
surengia iškilmingą apvaikščioji- 
ną 50 metinių sukaktuvių Dr. V. 
Kudirkos gimimo dienos Tautiš
kojo Namo bute, subatoje, 9 d. 
sausio. Surengia tą vakarą norė
damas Brooklyno ir' apielinkės 
lietuvius supažindinti su .miru
siu veikėju, duoti jiems šviesos, 
meno, dailės gabalėlį.

Minėto vakaro programas se
kantis: i) bys skaitomi refera-

trumpą
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sį teisybę mylinčiose krūtinėse. ' I 
tikimės, jog ir tu, mo- ]

terie, kuri šitą skaitai, fprijaūti 1
šauksmui “Lygios teisybės vi- |
siems nariams draugijos?’ tikim I
kad tu irgi nekartą atjautei ne- 1
teisingų skriaudų skausmą savo ’
širdije ir esi pasirengusi prisidė
ti prie musų darbo įstodama į I
musų eiles, prisirašant į Lietu- '
vių Moterų Progresyvišką Susi- 
vienyjimą, kuris turi savo mieriu 
platinti apšvietą tarp moterų, 
reikalingą joms kaipo motinoms, 1 
kūdikių auklėtojoms,darbininkėms 
pilietėms ir abelnai draugijos į 1
narėms; kovoti drauge su ki- į
toms pirmeiviškoms organizaci- I
joms už teisių sulyginimą su vy- I
rų teisėmis valdžios įstatymuo- 1
se, kaipo ir draugijos akįse ' 

Tikimės, jog musų jaunos mer
ginos, iš kurių draugija laukia 
teip daug, nepraleis savo jaunų 
metų ant vėjo, bet prisirengs 
pastoti naudingoms narėms tos 
draugijos ir su kitomis moteri
mis kovos penuoalsiai tos drau- *-J 
gijos pagerinimui.

Norint patirti daugiau apie 
musų mieriuš, arba įstoti į L. 
M. P. Susivienyjimą, kreipkitės 
prie Sekretorės, K. A. Gilbaitie- 
nės, 1501 
ton, Pa.

‘ Vardan

\ an Stork avė., Scran-

L. M. P. S. A. 
Komitetas.

po skriaudų 
žūti nebylei 
sienų, būti

teisės athntos

kurios motina 
skriaudžia ne-

Į MOTERĮ’!!
Kodėl tau škirta vien belaisvė 

ir nužeminimas?
Kodėl tau lemta 

vargų sunkia našta 
terp namų keturių
tikra' kankintine, bet su tuomi 
skirtumu, kad istorijos kankinti- 
nės mirė už idėją, o tu vien tik 
dėl nesusipratimo?

Kodėl tau visos 
draugijoj ?

Kodėl draugija, 
Ju esi, tave baisiai
tik valdžios įstatymais, bet jr vi
sokiais draugijiškais išmistais; 
prietarais ?

Kodėl tavo tą vieną branginy- 
bę, kūdikius, kuriuose yra tavo 
viltis, per kuriuos tikiesi tu gy
venti nemirštančiai draugijoj, ku
rie yra tavo svietu, tavo siekiniu, 
kuriuos nė šitas nelemtas drau
gijos surėdymas neįstengė visiš
kai nuo tavęs išplėšti, turi matyti 
žūstant prieš tavo akis auka 
draugijom surėdymo?

Kodėl tavo mylimas kūdikis 
turi aukauti savo jaunus metus 
— metus prisirengimo gyveni- 
man — kapitalistų guodumui?

Kodėl tu .ir tavo kūdikiai ne
randa teisybės draugijoj?

Kodėl viena-penkdalė (vyrai) 
draugijos netik-ką nesirdpina ge
rove kitų keturių penktdalių (mo
terų ir kūdikių) draugijos, bet 
juos- visokiais budais išnaudoja?

Ant galo, kodėl moterų vien 
širdyse turi likti skaudus, neby- 
lis šaukimas “Lygios teisybės 
visiems nariams draugijos’”?

Moterie! Ar tu neatjauti, jog 
saikas neteisingų nukentėjimų 
prisipildęs?

Ar negirdi atbalsio sayd šir- 
dije tų išsiveržiančių skausmų, 
kurie liejasi iš milijonų krūtinių 
visoj pasaulėj?

Ar nežinai, kad tavo galėj kai
po motinai priaugančių gcntkar- 
čių yra tą visą skausmą, kįlantį 
iš neteisingumo šio draugijos su
rėdymo prašalinti? Juk tu au
klėji kiekvieną narį draugijos, 
taigi nuo tavęs priguli jį 
auklėti dvasioje teisingumo, 
žinimo teisybės!

Moterie!; Neapleisk savo 
tos užduoties pavestos tau 
čios gamtos! Tavo 
žmonijos g^pvė.

is-
pa-

kil- 
pa- 

rankose 
žmonijos ge^pvė. Rūpinkis tą 
žmonijos gėrovę pažinti, suprasti^ 
o tą pažinimą sunaudokie auklė
jimui naujos gentkartės, kuri 
apima vyrus ir moteris.

Idant pasekmingai vesti šitą 
kiltą darbą reikia išbudinti visas 
moteris, traukti jas prie supra
timo reikalingumo apšvietos, pa
žinimo žmonijos reikalų, 
■vedančių prie gerovės, o 1------
tikslui reikia daug darbo ir spė
kų, labiausiai pačių moterų vie-

VIETOJ
TUVIŲ “DIDVYRIUI” BAGO- j

CILT. A
Kaip tai linksma matyti, ka» jfl 

da musų publicistai teip įmany- 
tinai ir karštai; svarsto visuome
nės klausimus! Tik vėl nelaimė, 
kad pastaruoju laiku tie “pubŲ- 
cistai turės vieni patįs užimti . 
savo pagarbų lauką ir,... ko- 
lioties po laikraščius, kol šie mid- 
lai -tokios rųšies “literatūrą” pri
ims.

Da 
rios 
musų 
laiku 
iš L. 
draug 
Kaip žinoma, Pinkertono kirmi- . 
nukų Amerikos visuomenė ne la
bai apkenčia, net visai šalinasi 
nuo jų, kaipo biauraus amate . 
žmonių. Ir kokis tai smagumą: 
turėti ką bendro su šnipais? Na 
jeigu jau L. S. S. yra ir Pinker
tono vyrukų, tai tas jau ne vię* 
ną» privers susilaikyti nuo atvi
rumo ir padavimo rankų vicnair. į 
—kitam L. S. S. viršininkui. Ži- 
noma, tai bus skriauda nekal- 
tiemstems- viršininkams. Bet ką 
padarytis už vieną. Dievas-dešim
tį baudžia.-... Musų draugai so- 
cijalistai turi tą dėmę nuplauti 
nuo savo organizacijos, padaryti 
tai, kad "nebečirškėtų žvirbliai 
ant stogų”, jog tarpe jų viršinin
kų randasi pinkertoniečiai, aiš
kiau sakant, kad pasistengtų to
kius kirmhiukus išmest laukan, 
pakol da jie neįkando daugelio 
nekaltų žmonių....

Gal ta žinią ir yra biauri me
lagystė, gal tik, pasaiingas išmis- 
las, bet gali būti ir teisybė; šiais 
metais - viskas yra galimu. Tie 
kurie rašo ąr kalba, gal, turi ko
kius norsyfaktus. Tad pakol tie 
faktai nepasirodys mythu, pakol 
L. S. S. viešai neužprotestuos 
prieš tuos paslralus, kaip'pana
šiuose atsitikimuose daro kitos 
socijalistų ir abelnai pirmeivių - 
organizacijos ir nenuplaus jau . ' 
kartą užmestą ant jos viršininkų 
juodą dėmę, patol su jos virši
ninkais’jokių polemikų dabar ves- 
sti nėra galimu. Turėti kokius 
nors reikalus su tais neaiškiais . 
elementais, reiškia nužeminti sa
vo ypatą. - .,» T •

Dėl tos priežasties ir ant p. 
Bagočiaus pliovonių (žiur. 4'JJe- J
tuvos” 52 N.) skaitytojau mano 
pareiga atsakyti tylėjimu, nonffŪ’ 
gal ir galima butų buvę šis-tas 
paaiškinti. A. Žagaras.

ATSAKYMO LIĖ-

yra ir krtos priežastįs, ku- 
verčia duoti platų kelią 
“publicistams**. Štai umu 
aplėkė žinia, kad vienas 
S. S. viršininkų ešąs po- 

ir J’inkertono tarnas.

DĖLEI J. LAUKIO PAAIŠKI- «
• NIMO. ' . įgg

J. Laukis vis lošia nuskriausto
sios nekaltybės rolę. Anuokart 
jisai skundėsi “Lietuvos” skai
tytojams, kad aš jį skaitąs “la
bai kvailu”, už ką jisai Stengi.““1 
lietuviškai kalbėti;, o dat 
(“Liet.” No. 4) jisai vėl dcjuC 
kad aš norįs “naplevat* į j< 
“menkutę ypatą”, nes savo “r

Šitam aarijį laišką” adresavau 
rai” .o ne jam, Laukiui.

Kam čia žmonės



lintj”. “Atdaruoju laišku” gi 
kreipiausi į- “Aušrą”, nieko dau
giau negeizdamas, kaip tiktai iš
aiškinimo tų apkaltinimų, ku
riuos man buvo metę “Lietuvos” 
ir “Tėvynės” bendradarbiai.

Istiesų. Mane apkaltino, buk 
aš “Aušrą” nuskriaudęs. Argi 

• ' .tad neturėjau teisės užklausti pa
čios “nukentėjusios”, kuo ir ka- 

- da aš esmi jai ką pikto padaręs? 
■■ Juo labiau turėjau tokią teisę, 

kad mane kaltino vienas “Auš
ros” narių ir “prelegentų”, o ki- 

; ti josios nariai tarytum jam prita
rė savo tylėjimu.

Manau, kad ir “Aušrai” butų 
naudingiau, pačiai imformuoti vi
suomenę panašiuose atsitikimuo
se, nes šiaip gali išeiti visoki 
nesusipratimai,, kurie jai užkenk- 

| tų daugiau, negu “Moksląeivių 
t • Paskols Ratelio” arba kitos to- 

- .* kios draugijos. “konkurencija”.
Kiekvienam, kas iš šalies žiuri 

į Laukio užsipuolimus, nebereika- 
Ip gali išrodyti, kad “Aušra” ne 
gama ką nedavė man pašelpos, 
bet dar užsispyrė visokiomis 
priemonėmis varyti agitaciją, kad 

k aš
Už ką ir dėl kq?

Laukiui iki galo išpliaukšti visąj 
^šnipinėjo pakampėse.

Nejstabu, kad jisai šaukiasi į 
pagelbą savo bičiulį. Andki, ka
da Graičiunui sukliupo liežuvis, 
beskaitant aukas revolicijai, tai 
jį gelbėjo Laukis: esą “jo (Grai- 
čiuno) pasemta žinia'galėjo būti 
neteisinga, bet už ją niekas ne- 
privaljo ant jo pykti....” Kada 
vėl Politaitis paleido .paskalą apie 
“apgalimus”, tai ir jojo argu
mentų stoką puolėsi užkišti Lau
kis savo pamoktais apie dorą[ 
Tokia jau, matyt, vienybė ir so- 
lidarišlkumas viešpatauja tarp ši
tų žmonių! Susitaręs, nelygi
nant 
bendrui vienas kitam lenda už 
nugaros, kada priseina pažiūrėti' 
tiesiai Į į akis. '-U *

O v.s dėlto esmi priverstas pa- 
reikalai 
dymo.

Jau 
turėdamas omenyje kokį 
mano privatišką laišką (žinoma, 
ne jam rašytą 1), pasakoja, būk 

pėr savo draugą” gązdinęs 
pasidaryti sau galą, jeigu

i

melagių trustas”, kurio

uti iš Laukio vieno priro-

antru kartu jisai, tur būt 
nors

nuo 
Myl. 
dar- 

Myl.

josios išmekur negaučiau, — 
• ' - " 5 Kitiems “auš

rininkams” tylint, vargu bus įti- 
kįs Laukio tvirtįųimas, kad “Auš- 

į ra” atmetu mano prašymą “ne
| dėl neprielankumo revoliucijos

ir revoliučijdnieriafns”.
Bet pažiūrėkime, kaip žiuri 

Laukis į mano užklausimus.
į Kadangi “Tėv?- No. 38 N< Po- 

litaitis sakė, jogei 
mano rekomendaciją tapo “ap- 
gavingai išgauta” pašelpa ne 
moksląeiviui, bet reddktoriui, tai 

L aš klausiau “Aušros”: ar mano 
: duotoji apie sušelptąjį (K. J.) 
rekomendacija , buvo neteisinga, 
t. y. ar aš tyčiom ta suvilęs “ Auš
rą”.' Man rodos, kalbėti apie ap- 

* gavimą tebūtų galima tuomet, 
jeigu butų prirodyta, kad aš pa- 

l sakiau “Aušrai” netiesą, norėda-
■ / mas iš josios jlšgauti* pinigus. Bet
r nei jokio maho pikto noro^ nei
Į mano suteiktųjų apie K. J. žinių

^neteisingumo Laukis neprirodo.
Ažuot to, jisai, mėgindamas 

pridengti savo bičiuolio melagin
gą apkaltinimą, išmetinėja man 
doros stoką už tai, kad aš ne
pasakau . kokį “nesmagumą da
ro” man K.J. pasielgimas. Tie
sa, apie savo “nesmagumus” ne- 

’ kalbėjau, bet, sužinojęs, kad 
“Aušra” davė K. J. pašelpą tuo
met, kaip jisai j^u buvo užėmęs 
redaktoriaus vietą (ankščiau apie 
pašelpos davimą buvau nieko ne-

■ žinojęs), as tuojau jam parašiau,
K kad pasiteisintų “Aušrai”. Jisai
L prižadėjo ir prisiuntė man, pa- 
V rodyti laišką, kurį ketino siųsti

“Aušrai”, pranešdamas jai, kad 
k ’ pinigus pagrąžįs, kaip tiktai galės 

užsidirbti. Tuo ir skaičiau visą
* ' reikalą ^užbaigtų, manydamas, kad 

už savo pasielgimus'privalo atsa
kyti patsai K. J.

Nemokėdamas įlįsti į žmogaus 
stelą teip, kaip mokk Laukis, aš, 
žinoma, neapsimčiau tikrinti, ar 
K. J. norėjo “apgauti mane ir 
“Aušrą”, kada prašė duoti apie 
jį rekomendaciją. Tiek žinau, 
kad jisai ketino eiti į mokslą, bet 
blogas materijališkas padėjimas 

’ jį privertė išsižadėti mokyklos ir 
jieškdti uždarbio. > Tačiaus, pro 

- gal pasitaikius, jisai dėlto įvykdė 
pirmąjį savo užmanymą ir šian- 
die mokinasi universitete.

Dabar apie kitus Laukio pa- 
, aiškinimus.

“Lietuvos” N. 41 Laukis rašo: 
“Jisai (P.G.) patarimus davinėjo 

kad ji’ atmestų savo 
‘'buržuąžišką” ‘tikslą 

itas ir visą sas 
1 revoliucijai.
patarimų nę- 

prie savo 
r’ tikslo.”

Taigi, užklausiau, kada ir kur 
aš jai tokius patarimus davinė- 

L jau? — Iš Laukio atsakymo ma- 
tyt, kad tai nebuvo nei viešame 
susirinkime, nei “Aušros” mitin- 

^^ge, nei tada, kai kreipiausi į ją
ją K. J. reikalu. Kadangi kito 
kių reikalų su “Aušra”, kaipo 
tokia, neturėjau, tai aišku, jogei 
Laukio pasaka yra metas.

■B Girdėjo Laukis, kad privatiš- 
■ kame pasikalbėjime su Graičiunu 
aš ką tokio šnekėjau apie “Auš
rą” (bet ne “Au£ai”; tatai 
reikėtų nepainioti), bet ką, 

į, nei pats nemoka nupasakoti, to- 
■ dėl siunčia mane “platesniam pa-
k aiškinimui” pas Graičiuną. Vie-

jpk apie tą pasikalbėjimą, kurio 
nei ilgos Laukio ausįs nestengė 

" kaip reikiant išgirsti, jisai nesi
drovi už pusantrų metų šaukti 
per' laikraštį ir. užpuldinėti ant 

k manęs kaipo didžiausio “Aušros” 
B priešoI Graži taktika!
Įs. Nematau reikalo kreiptis prie

per

“Aušrai’ 
netikusį

’ šelpti pavienias yd 
i‘ vo turtą pavest!

* ’ “Aušra” vienok jc 
paklausė ir likosi 
mojo “buržuažiškc

pir-

as
“Aušrą’
ji nesuteiksianti man stipendijos. 
Čia nekalbėsiu apie Laukio dorą, 
kuri Įėji 
timus 
girties, 
yra “tasai draugas’*? Reikalauju 
jį aiškini įvardyti ir žodis per žo
džio išspauzdinti laikraštyje tą 
laiško

džia jam šnipinėti po sve- 
aiškus ir tuo prieš vislus 
— užklausiu jo tiktai: kas

vietą, kurioje aš “gązdi- 
nau ‘Aušra”.

Tikuosi, šį kartą Laukis ne- 
siuntinės manė pas savo bičiuo- 
lius, bet turės drąsos atsakyti 
pats, kaip drįso mesti viešai man 
šitokį šlykštų apkaltinimą.

Lauksiu. , . / |
Moksląeiv’.s P/G. •

mybę, geriau pasirūpinkime jų 
veikalais, .literatūrą, už tą jie 
daug bus dėkingesni, negu už 
šukavimus.

Tėv. Myl. Draugija rengiasi 
išleisti Kudirkos raštus, kurių 
yra atspauzdmtų dar pilni svir
nai. Tas leidimas • apsieis keli 
tūkstančiai. O ar Tėv. Myl. 
Draugija nesulyginamai naudin
gesnį darbą neatliktų, jei kiek pa
galvotų apie 'dabartiniąją litera- 
raturą, apie šiandieninių rašytojų 
veikalus?! Jei vietoje Kudir
kos ir Mačio raštų — kas gali 
žinoti, gal dar kokio numirėlio 
raštai atsiras? — imtų leisti gy
vųjų rašytojų veikalus — ar lie
tuviai nedaugiau naudos turėtų? 
Šaltai, rimtai apsvarsčius, buki
me, meldžiamiejie, toliau 
p. Gabrio karščio, Tėv. 
Draugija tuomet milžinišką 
bą atliktų, tuomet Tėv.
Draugija gal kelias uolas išmuš
tų šitos sienos,'kuri stovi šian
dieninei musų literatūrai ant 
kelio.

Ką laimės musų, literatūrą iš
leidus Kudirkos rastus? Nieko, 
Kaip buvo — viskas ir pasiliks; 
laimės — zerol!

Ką laimėtų musų literatūra, 
jei Tėv. Myf. Draugija imtų leis
ti naujųjų beletristų veikalus? 
Daug, oi, daug lairųėtų 1! Tuo
met musų literaturat pradėtų at
sikratyti nuo visokių partyviš- 
kumų, tuomet musų rašytojui 
nebereikėtų taikinties prie leidė
jų (jei redaguotų žmonės, tu- 
rintiejie. supratimą apie dailiąją 
literatūrą), pasigerintų veikalų 
vertybė, imtų sparčiai augti li
teratūra. Tuomet rašytojai ži
notų, kad yra kam 
darbus. Dabar, tiesą 
kam rašyti, jei niekas 
atspauzdins.

Pastaruoju laiku
žmonės ėmė rinkti pinigus atski
riems rašytojams. Gal tų 
nių ir labai geri norai, bet 
nors sykį pagalvojo, ką 
Juk toji mielaširdystė, tat davi-
nėjimas elgetoms almužnos, o 
musų rašytojai ■ tokio nežemina
mo dar neužsitarnavo. Jei ra
šytojas tokius pinigus ir paims, 
žinoma ne iš gero, gyvenimas 
prispirs, tat paskui gal jis keiks 
tą savo gyvenimo dieną.

Vietoje tokių almužnų ar 
geriau butų apversti pinigus 
kalų leidimui? Žinoma, jei 
tų galima užmokėti autoriui 
noraras, reikėtų mokėti, bet 
jau butų ne mielaširdystė, 
butų autoriaus pažeminimas.

Reikėtų, labai reikėtų pasirū
pinti apie literatūrą!
' Tėv. Myl. Draugija gali leis
ti Kudirkos raštus ir kloti kelis 
tūkstančius — nekas jai to už
ginti negali, bet tik paskui tene
rauda :

—- Oi, męs neturime dailiosios 
literatūros, neturime, męs, varg
šai, męs neturčiai!

Taškas. Tąsa kitame feljeto- 
K. Janonis.

išleisti jų 
pasakius, 

darbo ne-

kai kur

Męs (neturime dailiosios lite
ratūros
butų ir nevisai teisinga. , Atsitin
ka, mu >ų rašytojai kartais ir 
parašo 
bet kas 
sašlavyn is.
-Paimkime' J. -Atirauskio 

Duobė.
ži trukumai, iš karto matyti, kad 
autorius 
į rankas, 
bas, aut 
taip, koki 
mokslų, 
lis Ducbę
lis tą veikalėlį skaitė? Ne. Ame
rikiečiai
ko, girdėdami kalbą apie tokį vei
kalą — argi toks veikalas pas 
mus kuomet buvo? Taip, buvo 
spauzdintas šių metų (1908 m.) 
pradžioje 
ir galas 
Žin.” skai 
miršo Ei 
tas butų 
ne vienas 
skaitytų ■ 
veikalėlis;
pavizdin, 
tų galima 
dailos dari 
jie visi guli sąšlavynuose arba 
pėli ranku

Męs if 
terąturos.

Kas daryti? Ar ir toliau viską 
atiduoti 'ir pavesti Dievo apveiz- 
dai? Nė!
galima pri dėti laužti sieną, kuri 
užstoja kelią musų literatūrai.

Galima... ~'
Tik reikėtų rupinties ne nu

mirėliais, t< 
met tik p 
turime rašytojų, kuomet jie ne
begali raš;rti, kuomet numiršta. 
Gyvi rašytojai mums negalvoję.

Nemanykite, kad aš imsiu ai
manuoti ipiew musų rašytojų 
skurdą--vargą, kaip pas mus pri
imta aimanuoti, nemanykite, kad 
aš griaudėju 
nešti aukai, 
ma duoti rašytojams — kaip čia 
išsitarus — 
manavimais 
nieko, o 
Savo aukoi _ _
nimo nepaisysime; ne viena dar- 
jų karta išmirs ntio džiovų, ne
taiku guli į — • •
venimo įstatymai!!

— ne, taip sakyti gal

darbą, dailos darbą 
tokio darbo laukia,

Tame veikalėlyj yra ma?

dar tik ima plunksną 
.0 vieilog tat dailos dar- 

: orius aprašo gyvenimą 
s jis yra, be jokių pa- 
agitacijų. O ar dauge- 

žino, ar dauge-

turbut tik pečius trau-

“Viln. 2in.” iškarpose 
jo žinomas. Ir “Viln. 
itytojai jau tikrai už- 
uobę. Jei toks daik- 
skyrium atspauzdintas, 

su pasigėrėjimu per- 
— tai ištikrųjų puikus

Duobę paėmiau 
musų literatūroje bu- 
dar rasti ir daugiau 

bų, bet kas iš to —

aščiuose pas autorius, 
neturime dailiosios li

Galima šis-tas daryti,

et gyvaisiais. Męs tuo- 
»&sijuntame, kad nebe

isiu širdis ir šauksiu 
, iš kurių butų gali-

almužnas! Ne, ai- 
ir almužnomis męs 

lieko' nepagelbėsime. 
u uis rašytojams gy ve

į kapą. Tokie gy: 
Liaukimės 

rašytojų badą, be
raščiuose vietą už- 

igšiol ar mažai męs 
ie rašytojus, — o

imame.
priras6m4- . .
ar daug jiętns'tuo pagerėjome? 
Nieko, 
gerai žino, 
kokia jų at 
žino, kad š 
išgązdįsi. i 
— dirba š 
šaukia. Ka

Duokime

i nieko 1 Rašytojai 
ks jų galas laukia, 

i —j jie patįs tyli, 
mu gyvenimo ne- 

i kuris 
-tiek, 
mums

jų dar gali 
tik. jau no- 
rėkauti!

žmo- 
ar jie 
daro?

dalis. Gaza/, pasidarę dėlei ok 
sidavirffo, kuris įvyksta audiniuc 
se, yra atnešami sugryžtančū 
kraujo srove. į plaučius ir yra iš
kvepiami laikam Šitokiu budu 
gyvastinė ugnis yra“ pataikoms 
degtinį kribįas ir kūno audi 
niai yri užtaikomi skaisčiais, gc 
ra kunb sveikata yra palaikoma 
ir liga1 prašalinama.

Čia vėl' turime atminti, kad 
kvėpavimas, kaip ir valgymas, 
yra dalykas, kurį kiekvienas ga 
Ii sužiūrėti. ' Kitaip pasakius, vi
siškai y*da paliekama kiekvie
nam mums žinoti, kaip daug ar 
kaip mažai gyvastį duodančio 
oro mums reikia imti į plaučius 
ir kiek gyvastį ir sveikatą naiki
nančių produktų turi būti iškvė
puota. Tiems, kurie dirba viduj 
puikum dalyku yra kelios alsa
vimo lankstynės rytmetyj ir vėlai 
vakare, einant gulti. Nepamiršk 
atidaryti langą, idant oras,* ku- 
riuom kvėpuosi, butų šviežias, 
lauko oras.- Jei galima, rytmeti
nės lankstynės geriau yra daryti 
lauke.

Darydamas alsavimo lanksty
nės, kvėpuok pamaži ir giliai, 
įkvėpdamas orą per nosis. Iš
kvėpuoti galima per nosį ar per 
burną. Alsavimo lankstynės, nuo 
kurių plaučiai pailsta, vadinas, 
jei plaučiams " parsieina priimti 
daugiau oro, negu yra reikalau
jama, tąsyk jos greičiau gali 
kenkti kaip pagelbėti, ir ypatin
gai greitai ir smarkiai kvėpuo
jant. .

Smagus, linksmas pasivaikščio
jimas po lauką, su tiesą.* stovyba 
ir krutinę gerai paduota priekin, 
yra padilginančiu ir suteikia ge
riausią alsavimo lankstynę. Li
pimas į kalną, plaukimas ir yri
mas irklais yra puikiais budais 
padidinimo plaučių, išgalės, bet 
nereikia perdėti..

Ant gąlo yra svarbu laikyti 
tiesą stQvybą,,ar tai sėdint, sto
vint, ar einant. Priderančiam 
alsavimuj reikia tiesios stovybos, 
idant toįciu budu duoti iki va
liai išsiplėsti plaučiams. Lai- 
kanties šitų prastų nurodymų di
džiausią apštįj naudos galima 
turėti. • 7. i

EMILE ZOLA

RYMAS
■ ROMANAS 

VERSTA IŠ PRANCŪZŲ KALBOS

Paskui prasideda siuntinė; mias 
nyčioje arba per ištikimas taVna 
pagelba, antgalo, įvyksta pasl 
matymai, iš pradžios visai nkl 
galo tas viskas'privpda prie jun

Ceiija užsimanę turėti Attilil Ja« 
kaip jų akys susitiko pirmą kartą, kuomet ;

lai:

ap-

ne- 
vei- 
bu- 
ho- 
tat 
ne-

fi VISUR.
Pasirodo, kad prezidento 

Castro viešpatavimas Venezue- 
lėj galutinai pasibaigė. Apie jo 
sugrįžimą negal jau būt kalbos. 
Užėmusiam Castro vietą prita
ria veik visi žymesniejie gyven
tojai. Išvertus Castro valdžią ir 
nesutikimai su Holandija pasi
baigė. Holandija gražina pirma 
jos kariškų laivų paimtus Vene- 
zuelės laivus.

ne.

TYRAS ORAS.
Tyras oras ir geras alsavimas 

yra svarbiausiais dalykais užlai
kymui kūno sveiku ir stiprum.

Vienas garsus daktaras pasa
kė, kad tik tie, kurie tingi kvė
puoti serga džiova. Teipgi visi 
daktarai sutinka su tuo, kad 
žmonės, kurie visuomet pilnai ir 
giliai kvėpuoja, vadinas, vartoja 
savo plaučius sulyg pilnos jų> 
išgalės, retai teserga šita liga; 
toliaus gi yra tvirtinama, kad 
žmonės, apimti džiovos, pradėję 
giliai kvėpuoti, tankiai pasveik
sta.

Netikęs alsavimas reiškia tą, 
kad plaučiai, negaudami gana gy
vastį duodančio degio, žudo savo 
gyvumą ir tuojaiis stojasi tikru 
lizdu veisimuisi džiovos perų. 
Anot Dr. D. H. Kress’o, garsaus 
gydytojo Washingtone, D. C., 
žmogaus kūnas galima prilygin
ti prie krosnies. -Maistas, kurį 
męs valgome yra kuralu,- reika
lingu pagaminimui * šilumos ir 
energijos; degis gi rekalingas pa
laikymui gyvastinės kibirkšties 
veiklumo. Juo daugiau prileidžia
me degio, juo vaiskiau dega ug
nis ir juo įžymesnė jaučiame 
energija. Jei tik mažą dalį de
gio teleisime, tai ugnis kūne 
degs mažai, o tas reiškia sutaiky
mą atsidavimo produktų. Šitie 
produktai užkemša kūną ir pa
gimdo stoką energijos. 
Jei šitas atsitinka, tai ne kuralo 
ar maisto daugiau reikia, tik dau
giau oro.

Plaučiuose, sako tas pats žino
vas, < 
jo ir

|| 23 d. gruodžio, maskoliškoj 
durnoj be mažo neužgimė muš
tynės. Netvarką padarė garsus 
Puriškevič; bet šiuom kartu jis 
savo gylį nukreipė prieš biuro-- 
kratus. Puriškevič pasakę, jog 
ant Kaukazo urėdninkai suside
da iš prasižengėlių, O caro vieti
ninkas teip senas, kad užmiega 
su pilna burna cukrinių. Ant to 
atsakė' rando atstovas baronas 
Nolde, jog Puriškevič ne vertas 
Kaukazo vietininkui atrišti če- 
verykų raiščių. Tas pakėlė tokj 
triukšmą durnoj, kokio joje dar 
gal ne buvo.* Pirmininkas turė
jo pertraukti posėdį.

Austrijos rando laikraštis 
“Atlgemeine Ztg.” pranešė, jog 
Austrija ne mano Turkijai nė 
mažiausią atlyginimą . mokėti už 
paėmimą Bosnijos ir 
nos.

Hercegoyi-

> Boormcer 
atėjo į gy- 
gyvenančio 

šykštuolio pareikalavo išdavi
mo visų pinigų;., Kadangį šykš
tuolis to padaryk nenorėjo,tai plė
šikai jį apliejo su vitriolu ir ant 
galo visą ^tiRUnę to deginančio 
skystimo įpylė į nasrus. Kaimy
nai ant rytojaus rado šykštuolį 
be žado gulintį išplėštame gyve
nime. Plėšikų, iki šiol nesusekė.

li Belgijoj, i^ime. 
beek, plėšikai naktyj 
venimą atkarusiai

|| Išvisų musų žemės kraštų, 
daugiausiai girių yra Maskoli- 
joj: ten yra 925 milijonai akrų 
girių, Kanadoj ir Indijose 440, 
Jungtinėse Valstijoje 108, Japo- 1 
rujoj 58, Švedijoj 50, ant Filipi- ’ 
nų salų 40 milijonų, Vokietijoj 35 1 
milijonai, Austrijoj 34. Prancuzi-|i 
joj 23 milijonai ,Vengri joj 23, 
Norvegijoj-20, Išpanijoj 12 mili
jonų. Apt viso žemės paviršiaus

(Tąsa).
Pierre turėjo sutikti, nors jam maloniau 

buvo pienam vaikščioti. Vienog, jis už
siinteresavo jaunu žmogumi, paskutiniu gar- 
sios giminės atstovu, kuris, kaip jam išrodė, 
negalėjo nė rimtai manyti, nė veikti, bet, ne
žiūrint į jo puikybę ir tuštumą, jis yisgi buvo 
labai nialonus. Jįs visai buvo užganėdintas, 
kad gali gyventi ir nieko nedirbti. Nors jo 
būdas buvo labai karštas, bet jis, niekuomet 
neužsidegdavo, buvo praktiškas ir galėdavo 
apsvarstyti dalyką rimtai, kaip, abelnai, ir 
visi jo tėvyniečiai, kurie iš pirmo pažiūrėjimo 
išrddo labai audringi ir nesusivaldą. Kaip 
tik karieta pervažiavo Venecijano piečių ir at
sidūrė Korso, tuojaus pasirodė, kad Dario 
myli gatvės gyvenimą, kuris jam išrodė toks 
linksmas ir laimingas po tuo m u ir giedriu 
dangum. Viskas tas apsireiškė jo os mo
stelėjime.

— Korso! — pasakė jis.
Kaip ir vakar, Pierre neapsakomai ste

bėjosi. Ilga ir siaura gatvė tęsėsi ligi Liau
dies pleciaus; dešinioji gatvės pusė buvo pa
skendusi saulės spinduliuose, tuo tarpu kairią
ją pusę buvo apklojęs pauksnis. Kaip L— ir 
tai Korso! — Ta pustamsė tranšėja, siispausta 
aukštais ir sunkiais namų fasadais, — ta 
apgailėtina gatvė, ant kurios tik trys karie
tos gali šalimais važiuoti ir iš abiejų jos pu
sių niukso, prisišlieję viena prie kitos sankro
vos, kurios blizga nuo įvairių iškabų! Nė 
ruimo, nė platus gorizonto, nė gražių žoly
nų! Tiktai vienas besistumdymas, ant visų 
trotuarų, o viršuje tiktai siauras dangaus 
sklipelis! Ir Dario neišpasakytai norėjo at
kreipti jo atidžią į visus puikius, istoriškus 
rumus — Bonaparte, Dario, Odeskalki, Skia- 
ra, Kidži, neišpasakytai jis norėjo pradžiugin
ti kunigą, rodydamas Kolonno piečių, su Mar
ko, Aurelio jiekšta viduryje, — jis neįstengė 
išdildyti pirmojo įspūdžio, kurį padarė į 
Pierre’ą ta apleista gatvė, be oro ir ruimo.. j. 
Tiktai viena šv. Trijate, žibanti tolumoje ant 
.bokšto, labai jį pradžiugino.

Nuo Piazza dėl Popolo reikėjo sugryžti 
ant Venecijano pleciaus. Dario džiaugėsi, 
sveikinosi su vaikščiojančiais. Trotuaru, iš 
abiejų gatvės pusių, vakščojo' tiršta minia žmo1 
nių, kurios akys buvo įsmeigtos į pravažiuo
jančias karietas. Pėstiejie galėjo paspausti 
rankas sėdintiems karietose, jie taip arti buvo 
vienas kito' Karietų skaitlius taip pasididi
no, kad arkliai turėjo eiti žingine?, Žmonės 
žiurėjo vienas kitam į akis, stumdėsi, ir vis
gi negalėjo prdsimušti. Čia vaikščiojo visas 
Rymas. Čia vaikščiojo įvairių sluogsnių žmo
nės, gerai pasižystantiejie. Jie vienas į kitą 
buvo įsmeigę akis, tartum norėjo įeiti į sielą. 
Ir Pierre suprato tuomet Korso svarbumą prie 
kurio priprato ir prisirišo visi rymiečiai. Čia 
buvo galima parodyti viešai savo papuošalus, 
paliežuvauti iki vąliai, pasimatyti su pažysta
mais. Visi gyventojai matosi čia kasdien vie- 
jias su kitu, parodo save, žiuri į kitus, sten
giasi sužinoti svetimas paslaptis, džiugina sa
ve įvairiais reginiais. ^Svietiškas žmogus, ku
ris nepasirodo Korso, išrodo yt laukinis, gy
venantis nuošaliai nuo žmonių ir laikraščių. 
Oras buvo puikus, minkštas, siauras .dangaus 
sklipelis, kabantis ant sunkių rūmų, išrodė 
lyg mėlynas kaspinas. . J . V

Dario l>e paliovos šypsojosi ir lingavo gal
va, pasakodamas Pierre’ui apie kunigaikščius 
ir kunigaikštienes, gercogus ir gercogines, ku
rių vardais buvo pripildyta istorija. Ir Pierre 
stebėjosi, kad tų vardų nešiotojai buvę nutukę 
ponios, suliesę vyrai, kurie išrodė labai juo
kingi dabartiniuose kostiumuose. Jis matė tik 
kelias gražias moteris, ypač jaunas mergaites, 
didelėmis ir aiškiomis akimis. Kuomet jie 
privažavo prie didžiulo ir negražaus Buon- 
dži — ovannirumo, plačiu septiniliktojo am
žiaus fasadu, keliomis langų eilėmis, Dario 
linksmai pasakė: i

—- Pažiūrėk, štai, Attilio, ten, ant tro 
tuarot... Jaunas paaficierius Sakko.... 
'Tamsta girdėjai apie jį, ar ne?

Pierre pasakė, kad šį-tą apie jį žino.
Attilio kareiviškame mundure, labai jau 

nu, gyvu, drąsiu ir teisingu veidu, žibančio
mis akimis, iškarto patiko Pierre’ui. Jis tikrai 
buvo jaunybės ir meilės simbolas.

— štai pamatysi, —7 tęsė, juokdamos, Da 
rįo> _ kuomet męs antru kartu važiuosime 
pro rųmą, jis dar vis čia stovės, ir tuomet aš 
tamstai šį-tą parodysiu. # ,

Ir jis linksmai pradėjo kalbėti apie jaunas 
mergaitės, apie tas kunigaikštystes ir gerco- 
gytes, kurias auklėja toli nuo žmonių, vie
nuolynuose, iš kur jos išeina visai tamsios. 
Paskui tos mergaitės kiauras dienas pralei
džia uždarytos rūmuose, jas rūpestingai pri
žiūri motinos ir tiktai kasdieną išleidžia pasi
važinėti. Bet kokios audros siaučia jų sielo
se i kurias negali pažvelgti akys pašalinio 
žmogaus! Ir koks kartais atkaklumas ir stip
ri valia jose slepiasi! Daugelis jų nori gy
venti savistoviai, liuosai išrinkti sau žmogų, 
kuris joms patinka, ir gyventi su juo, nežiū
rint į visą pasaulį! Kartais jos atranda ą 
mylimą žmogų jaunų žmonių minioje ant Kor- 
so* iš pradžios jie susitinka tiktai čia, uzsi- 
ganėdina vien žvilgterėjimais, bet kaip daug 
kibą tuomet tie žvilgterėjimai,;

Bonaparte, Dario, Odeskalki, Skia-

[aptingi B 
calti. Ir^B 
gttivių. 1 
h jau tuometį 

neišpaskytai nubudusi pirmą karų pamatė i 
Buondziovanni rūmo lange. Jis pakėlė galvą 
ir jo veidas ant visuomet atsimušė jos širdyje 
ir ji karštomis akimis uždegė jo širdį. Ji pa 
mylėjo jį ir daugiau jai nereikėjo nieko. Jų 
Jr1,patlko’ JS P J° norėjo, — jo, o ne kitai 
Ji buvo prisirengusi jo laukti nors ir dvide 
simtį metų, bet visgi tikėjosi pasiekti sįfel 
tikslą, nepaisant nė ant ko. Pasakojo, ktt 
jos tėvas iš galvos ėmė eiti, sužinojęs ąnj| 
romaną dukters; bet jo niršimas visuomet su 
trupėdavo į jos mandagų, bet atkaklų tylėji 
rną. Kunigaikštis kovojo liktai todėl, kat 
pęrdaug priduodavo svarbos savo varduiijį 
savo turtams, o tuo tarpu Rymo bajorija 
yatrukčiais puolė į skurdą. Ėjo paskalai, 
kunigaikštienė, kuomet užsipuolė ant jos 
ras už neprižiurėjimą dukters, pasididžiu 
dama, atsakė jam, kad ji atnešusi jam pe 
milijonus dalies ir pagimdžiusi jam penkis 
ktis*. Nuo to laiko jis numojo ranka ir — 
Celijos, ir ant viso namo, kuriame šėlo šei
myniška audra. v T

Karieta antrą kart^įirivažia’vo prie r 
ir Dario pasakė Pierre’ui:

Matai, Attilio- vis dar čia.— Matai, Attilio vis dar čia.... O da- 
bar pažiūrėk^, viršų, į tretįjį langą pirmojo

Pierre pamatė, kaip iš lengvo pasikėlė kor- 
tinos kraštas ir pasirodė meilus .Celijos veide
lis. Ji nesišypsojo ir nejudėjo. Nieko nebuvo 
galima patėmyti ant jos sučiauptų lupų, nė 
skaidriose begaliniai giliose akyse. Bet ji 
visa prigulėjo Attilio. Ir kortina vėl nu
sileido. f -r , |

~— Na, ką tamsta pasakysi? — sumurmė
jo Dario. — Juk negalima įspėti kas. slepiasi 
tose nekaltose akyse?

.Pierre pažiurėjo į Attįlio; jis vis dar sto-i 
vėjo, pakėlęs galvą, išbliškusiu ir nejudančiu 
veidu, suspaustomis lupomis ir plačiai at
merktomis akimis. Pierre’ą sujudino tokia 
galinga jauna meilė, kuri nejieško jokios pa
šalinės naudos. '

Paskui Dario prisakė vežėjui važiuoti ant 
Pinčio; visuomet yra taip daroma, nepama
čius Pinčio, nemalonu ir namo grįžti, Jie iš 
pradžios pervažiavo dėl Popolo piečių, rui- 
mingiausį visame Ryme.

Paskui" karieta pradėjo ridėti nusidrie 
siu, kaip, kaspinas keliu, išpuoštu bareljefą! 
stovylomis, fontanais ir kitokiais papuošalai 
Užvažiavus ant Pinčio viršūnės Pierre panfl 
te mažą sodą, su. keturiomis alėjomis, po kų 
rias be paliovos sukinosi karietos. Iš abiej 
alėjų pusių stovi daugybė vyriškų biustų^ 
Pierre labiausiai gėrėjosi puikiais medžais,! 
rūpestingai išaugintais. Dario karieta įsi-1 
spriaudė į eilę kitų karietų ir pamažu važiavo I 
gražiomis alėjomis apklotomis paunksniu. J

Pierre pamatė jauną moterį, kuri viena 
sėdėjo puikioje juodai-mėlynoje karietoje. Ji 
buvo labai graži, neaukšto ūgio, tamsaus vei- 1 
do, didelėmis,, geromis akimis; joje buvo kas- 
žin-kas ypatingo. Apsitaisiusi buvo papsa^ 
stais šilkiniais drabužiais, ckant gąlvos turėjtfl 
truputį nė šiokią nė tokią skribėle. ■ DaricS 
labai atidingai žiurėjo į ją ir todėl Pierre pa-M 
norėjo sužinoti jos vardą. Jaunas kunigaikšJ 
tis nusišypsojo. O, tai Tonietta, ponia, 
ria interasavosi visas Rymas. Ir visai atw^ 
rai jis papasakojo nekurias smulkmenas api^H 
ją: iš kur ji paeina, niekas nežinojo, — vien® 
sakė, kad ji prasto valgbutininko iš Tivol^^j® 
tė; kiti — kad jos tėvas buvo bankieril^H|B 
apolyj. Abelnai, ji buvo labai protini 
teris, pati save išauklėjo ir turi savo 
bet nedidelį namą, kurį jai dovanojo i^HH 
markyzas Manfredi. Ji nerėkliam^vo 
niekuomet neturėjo iš karto daugiau 
jaukinio; svietiškos ponios, sutikdanios ją HHB 
diena Korso, interesavosi ja ir sakydavo,BH 
įi visai padori laikiniam savo išrinktamj^^H 
ji nereikalavo iš jo nieko, tik kas rytas ^^^B 
įėjo turėti ryšelį baltų rožių; ir tankiai^HB 
sutikdavo ant Pinčio su tomis šviežiomis BB 
žemis karsažė, ir tuomet visi' jai meiliai BB| 
s i šypsodavo. >9B

Staiga Dario ceremonijiškai nusilenkė 
niai. pravažiavusiai įjidžiausiame lando, 
ria lydėjo tūlas ponas.

Jis ramiai paaiškino Pierre’ui.
— Mano motina.
Pierre šį-tą žinojo apie ją. "V ikontasJB^H 

lašu papasakojo jam apie jos gyvenimo smulB 
menas: apie jos antrąjį ištekėjimą,-kuome^B 
jau turėjo penkiasdešimts metų; papasakoj<™ 
kaip ji Korso surado sau antrą vyrą,-:JabaM 
gražų, jaunesnį\UŽ ją penkiolika metų, j(B| 
vyras Žiul Laport buvo seržentas syeicąf^B 
gvardijoje, paskui prekiavo senomis relikyijo- J 
mis, kurios jį labai suk6mpromitavo vieno- j 
je tamsioje istorijoje, papasakojo, koktu bu-j 
du jis pasiliko markyzu Montefiori. M

Kuomet jie antrą kartą susitiko su didelittO 
lando, Pierre gerai įsižiūrėjo į tą nepaprastą^ 
porą. Markyzė, tikrai, buvo neišpasakytais 
graži; augšta, liekna, stipri, tamsi bnune«,« 
dieviška galvele ir labai teisigai sudėtu veidu. J 
O markyzas, — tas laimingas avantunstas, 1 
turėjo tikrai iškilmingą figūrą; jo veidas bu J 
vo nekvailas, linksmas ir ^kus. ^us 
gražiai susukęs; pasakojo, kad jis turi did 
pasisekimą tarp jnoterų. Markyze taip 
džfavosi juo, kad visur vežiojo Ji ,su sa>™ 
visur r<xlydavo jj ir gyveno yt jaunąj“ 
ris taip plačiai, kad baigė praleisti 
turtus, kuriuos paliko jai pirmasis nusi 
krutijęs vyras. Sūnų savo ji v



retkarčiais susitikdavo su juo, čia be- 
■ivažinėdama. 1

Dabar važiuosime pažiūrėti, kaip lei- 
Įpiasi saulė už šv. Petro bažnyčios, — pasakė 
B)ario, labai pralinksmėjęs.
F. Karieta vėl privažiavo prie terasos, kur 
■aidė kareiviška muzika. Aplinkui stovėjo 
Bga eilė karietų ir spaudėsi pėsčiųjų minia. 
K) nuo terasos, labai aukštos ir plačios, tikrai; 
■uvo galima matyti puikiausį reginį Ryme. 
BCitoję Tibro pusėje, per augštus užsiriogli- 

vienas ant kito namus, naujajame kvar- 
matėsi šv. Petro bažnyčia, paskendusi Ma- 

■io kalno ir Janikulio žolynuose. Po kairei 
■luksojo senojo miesto dalis, kuri buvo pana'si 
■bangas juroje. Bet akys tolydžio gryžo prie 
■v. Petro bažnyčios. Už to milžino, tolumoje, 
■usileidžianti saulė taip buvo puiki, kad sunku 
■uvo atsitraukti nuo jos.
■Kv Saulės nusileidimas Ryme — tai puikiau- 
Kiš paveikslas* . Kartais, rodos, kad jau-jau, 
■nukris ugnies r debesis, kad ant dangaus ko-
■ voja milžinai, leurie svaido vienas į kitą kal
inus. Kartais dafigus išrodo yt rustus ežeras, 
1 raudonais plyšiais, prasiskėtusiais į apačią. 
F Kartais padangėmis rūksta rausvas rūkas, su- 
obįra į'smulkes dulkes, per kurias prasimuša 
TJžemčiugo lašai, kurie tolumoje uždengia , go-

rizontą. Kartais niatai prieš save triumfali- 
|nę procesiją, ugninį ir auksinį kortežą, tartum 
1-debesis vežimuose lekia ugnies keliu, tartum 
į galerijos plauko po orinę jurą ir paskui pra- 
| žūna vis labiau ir Jabiau sutirštėjusioje tam- 
I sumoje. ■ . į ■
Į Bet šį vakarą Pierre matė puikų^ didų re- 
r ginį. Iš pradžios, tiesiog ant bažnyčios bokš- 
k to, saulė, nusileizdama nuo giedro, tartum 
Epermatomo dangaus, degė dar taip aiškiai, kad 
■akys negalėjo išturėti jos žibėjimo. Apsup- 
■s šviesa bokštas išrodė lyg mažas suvirin- 
■o sidabro gabalėlis, o visas artimiausis kvar 
Kalas ir Borgo stogai pavirto į ugninę jura? 
■Paskui saulei leidžianties žemiau, jos -žibėji- 
Hnas mažiuos, ir jau buvo galima į ją žiūrėti; 
Betrukus ji iškilmingai pamažu pasislėpė už 
Bokšto, kuris pasidarė juodai melsvas, o dan- 
Bgus, labai apšviestas, tartum mėtė į visas pu-
■ ses visokius spindulius. Apačioje bokšto pasi
imate eilė langfų; jie buvo panašus į ugnis pa-
■ versmės. Rodėsi, kad bokštas yra pastatytas
■ ant liepsnos. Tas tęsėsi kokias tris minutes^
■ Apačioje Borgo stogai skendo melsvuose ga
limose, o. gorizontas nuo Janiskulio lig Mario 
■kalno, buvo išsitiesęs į' tiesią liniją. Dangus 
■pasidarė auksinis ir višą žemę apipylė tyli, ne-

' Ant galo langai užgeso, dan- 
pasiliko tiktai neąišktis šv. Ęet-

’ 1 ■ i

amžiui ir pajuodavę akmens, ant kurių stovėjo 
namas, išrodė ypač iškilmingi.

Bežiurinėdami, jie pasuko į dešinę. Buvo- 
matjyti: liekanos portikų, sugriuvę salės; re- 
morjtuotos frizos ir jiekštos apsupo išsidrieku
sį takelį, einantį tarp laukinių augmenų. O 
vadas vis pasakojo, tvirtindamas, buk viskas, 
ką Pierre girdi, yra gryna teisybė.

Augusto rūmas, — užbaigė jis, rodvda- j---- . . .
sios

paprasta šviesa.
Lūs užgeso, — 1 
Fo bokštas.

Ir kasžin7kodėl Pierre’o akyse vėLpasi- 
^™Baugštai liūdnos, sulinkusios, kardinolo 

Knera ir senelio Orlando figurosr. Jie 
am abu stovėjo ant gorizonto, ant pasken-

>tančio dangau^. Ar nebuvo tai tik pra-
_ 9

ąd viskas turi užgesti ir pražūti praeities 
amsumoje? T •

Įdusio • tamsumoje miesto, ant' krašto, tartum
ImiiUl „ .
pasavimas, kad viskas turi sugriūti su jais,

Į Ant rytojaus Narcis Aber nubudęs atėjo 
toasakyti Pierre’ui, kad jo giminietis, monsin- 
horas Gamba dėl Coppo, sergąs, ir buk pra- 
|ė atidėti pasimatimą su jaunu kunigu dviem, 
■r trims dienoms. Pierre’ui tokiu budu pri- 
■ėjo laukti ir nejieškoti kitų kelių pasimaty- 
Mui su popiežių; jis taip buvo isgązdintas. kad 
Hpjo viską' sugadinti kokiu-nors neprotingu 
^Jielgimu- Neturėdamas jokio darbo ir no- 
^Kamas kaip’ nors praleisti laiką, jis išėjo 
■žiūrinėti Rymą.
H Pirmiausiai jis nuvažiavo pas Palatino 
Kuvėsiūs. Aštuntoje valandoje ryto jis- iš- 

iš namų. Prie Palatino, kuris stovi ant 
^fjTeodoro gatvės, iš abiejų pusių buvo bu- 
■■^rgąms. Vienas tuojau pasisiūlijo jam 

I^^^Biti ir visur išvedžioti. Pierre nu- 
vaikščioti vienas, kur nebūk, bet jam 

|M^Lmalonu atsakyti tam žmogui, kuris 
■HįMiliai šypsojosi ir kalbėjo taip gražiai 
HKu kalba. Tai buvo nedidelio ūgio kres- 
HMMras, atitarnavęs kareiviuose, šešių dc- 
S||® metų, plačiu paraudusiu veidu ir dide- 
^^^fcdtais ūsais.

Ir. taip, gal tamsta kunige norite eiti 
mane.... Aš matau, kad tamsta esi 

■M^as. AŠ — piemontietis ir gerai žinau 
I^^Kus: buvau su jais prie Solferimo 
^^^■taip, ką ten nekalbėtų, bet niekuomet 
I^^Bma užmiršti, kad kadaisia męs buvome 
HKiis.... Meldžiu čia, palypėkite į dešinę. 
I^Kerre, pakėlęs akis, pamatė eilę cypresų, 
■■H>uvo apsiaupę Palatiną iš kairiosios pu- 
HrHKs matė juos nuo Janikulio atvažiavimo 

Melsvame ore žalia medžių spalva 
H^Vė, yt juoda medžiaga. \ ietomis matėsi 

krūmai, tarp kurių niūksojo senų sienų 
kWštmės. Aplinkui viskas išrodė liūdnai.
■ — Tiberio, Kaligulos 1r Flavijanų rūmai 
lai ten, ant viršaus, — pasakė vadovas. — 
Met juos paliksime ant galo, apeisime viską 
B eilės.
■"Jis pasuko, vienog, į kairę ir apsistojo prieš 
Brvą, panašų į grotą.
■T— Tai urvaš, kuriame vilkė išperėjo 
■©mulą ir Rėmą. Seniau čia dar augo figos 
■ėdis, po kuriuo sėdėjo abu dvyniai.
BE-— Pierre negalėjo susilaikyti nenusišypso- 
Bs, nes kareivis buvo persitikrinęs, kad jis -pa- 
Kkoja teisybę; jis neapsakomai didžiavos to- 
■mų pranokėjų garbe. Bet kuomet vadovas 
-■rodė jam senosios Roma quadratą pėdsa- 
"»s, sienų liekanas, kurios, rasi, tikrai buvo 

įkuriant Rymą, jis užsiinterasavo, 
dis ėmė plakti smarkiai. Reginyje 
nieko gražaus, jo akys užtėmijo tik- 
kruvas akmenų, suverstas viena ant 

be cemento ir kalkių.

Aš matau, kad tamsta esi 
piemontietis ir gerai žinau

ką Pierre girdi, yra gryna teisybė.
Augusto rūmas, — užbaigė jis, rodyda

mas; rankos mostelėjimu į krūvą suturėju
sios jžemės. .

• Šį kartą Pierre nieko negalėjo pamatyti 
nurodytoje vietoje, ir todėl paklausė:

-j-'Kur?
— O, tamsta kunige, sako, kad namo fa

sadas buvo dar matomas praėjusio šimtmečio 
gale.! Įėjimas buvo, iš kitos pusės, šventuoju 
keliu) Iš’ antros pusės buvo dižiattsis balko
nas, huo kurio matėsi cirkas ir iš ten žiurė
jo į žaismes. Bet, ir pats tamsta matai, rū
mas beveik visas sulindo į žemę, ir, jei kuo
met pradės daryti kasinėjimus, jį tikrai atras, 
kaip Apollono ir. Vestos žinyčias, kurios sto
vėjo salimais su juo.

Jis pasisuko,į kairę ir įėjo į nedidelį cir
ką, kuris buvo prisišliejęs prie namo Augusto. 
Pierre pradėjo labai nerimauti ir žingeidauti 
kiekvieną smulkmena ne todėl, kad tie griu
vėsiai užsilaikė gaų<į gerai ir darė gilų įspū
dį, — tik todėl, kad buvo galima pamatyti vi
są triobėsio plianą: portiką apie areną, im
peratoriaus ložą, kuri iš pradžios buvo kai
rioje pusėje, pačiame Augusto name, o paskui 
buvo ^perkelta į dešinęją, kur prakirto sieną 
[Septimijo Severo rūme. O vadovas ėjo to- 
iau, duodamas smulkius paaiškinimus ir už- 
ikrininius, kad užveizdos prie kasinėjimų taip 
styrė cirko triobėsį, kad jiems pasisekė be
eik sustatyti tikriausį jo plianą, su visomis 

ij lėkštomis taip, kaip jos stovėjo.
I — O, tame dalyke archeologai gali būti 
visai ramus, — užbaigė jis linksmai ir su pa- 
siganėdinimu nusišipsojęs! — Ir vokiečiai ne
dali prisikabinti su savo mokslų.

Pierre |ik nusišypsojo. Bet jis dar la
biau užsiinteresavo, kuomet, eidamas, paskui 
vadą sulaužytomis lipynėmis, atsidūrė Septi
mijo Severo rūmo griuvėsiuose. Rūmas bu
vo pietinėje Palatine dalyje ir nuo jo matėsi 
puikiausias reginys ant Appio kelio ir apielin- 
kių. Nuo jo pasiliko tiktai triobėsiai po že
me, vietos salės, padarytos po arkomis terasų, 
ir, tie triobėsiai buvo taip dideli ir stiprus, taip, 
mažai juos laikas sunaikino, kad žiūrint į 
juos, galima buvo tirėti supratimą apie rū
mo didumą, kuris buvo užstatytas viršui. Ten 
buvo garsusai sepisonium, — bokštas sep
tiniais aukštais, kuris pražuvo tiktai septi- 
nioliktajame amžiuje. Dar ir dabar yra ten 
terasa, paspirta cikloniškomis arkadomis, nuo 
kurios matyti puikiausis reginys. Bet nuo rū
mo paliko . dabar tiktai pusiau sugriuvusių 
sjenų eilės, skylės suskaldytose grindyse, be
galinė daugybė koridorių ir salių. Visi tie 
griuvėsiai, labai rūpestingai prižiuromi admi
nistracijos, nuvalyti nuo piktžolių, išrodė iš
kilmingai rūstus. Bet gaivinantiejie saulės 
spinduliai nušvietė senus griuvėsius, įsiskver
bė per plyšius į tamsias sales ir įkvėpė tylų 
liūdnumą tai numirusiai didybei.

Pierre jau pusantros valandos vaikščiojo 
pd griuvėsius, o visgi 'dar jam pasiliko ap
žiūrėti daugybę tumų, kurie buvo išstatyti 
pietinėje ir rytinėje kalno dalyse.

— Dabar mums reikia sugrįžti į pirmąją 
vietą, — pasakė vadas. — Matai: vilos Milo 
ir šv. Bonaventūro sodai Užstoja mums kelią. 
E, tamsta kunige, jei tamsta butum pavaikš
čiojęs po Palatiną penkios dešimts metų at
gal ! Aš mačiau iš to laiko plianus. Čia buvo 
tiktai vynvuogynai, ir maži sodeliai; tai buvo 
tikras tankumynas, kur nebuvo galima sutikti 
nė vienos gyvos sielos.... Ir reikia tik pa
galvoti, kad čia kuomet tai stovėjo visi tie 
rūmai! ,

Pierre nuėjo paskui jį, ir jie vėl praėjo pro 
rūmą Augusto, pasilypėjo dar augščiau ir pri
ėjo prie Flavijanų rūmo. Tame dideliame rū
me buvo neišpasakytai daug salių. Priegtam 
ten neužsiliko nė vienos sienos, — vietomis 
tik kyšojo pamatas, vietomis triobėsiai įgrimz- 
do į žemę. Vienatiniai griuvėsiai, kurie užsi
laikė labai gerai, tai namo, kuris prigulėjo, 
kaip mano mokslinčiai, Livijui ir išrodo visai 
mažiutis, sulyginant su dideliais rūmais. Ta
me name trys salės užsilaikė nepajudintos, su 
išpaišytomis sienomis, ant kurių matoma sce
nos iš mįtJliogijo§, gėlės ir vaisiai. Iš Tive- 
rijaus gi namo nesimato nė vieno akmens. 
Iš Kaligulos rūmo, stovinčio įskypai, ant Fo
rumo, kaip ir iš Septimijo Severo rūmo, pasi
liko tiktai didžiuliai triobėsiai po žeme, kontr- 
forai, augštos arkados, paspiriančios rūmą ir 
kasžin-kokie bustai, kuriuose tarnai ir sar^ 
gyba praleizdavo laiką girtuokliaudami. Vi
sa ta augšta ^yiršunė buvo didelė, plika, vieto
mis, iškasiota, ant kurios kyšojo, kur-nekur 
liekanos senų sienų.

Vadas ramiai ir su persftirinimu tęsė* savo 
paaiškinimus, rodydamas ^anka į tuščią vie
tą, tartum, pražuvę namai, stovėjo prieš jo 
akis. -

’— Dabar męs esame ant Palatino pleciaus. 
Štai, matai, rūmo Domicijano fasadas, — čia 
po kairei — Kaligulos rūmo fasadas; dabar 
apsigręžk ir pamatyk prieš save Jupiterio ži
nyčių .... Šventas kelias- ėjo lig to pleciaus 
ir per Mugionis vartus, —* tai seniausiejie Ry
mo vartai. ,

Jis sustojo ir ištiesė ranką į šiaur-vaka- 
rinę kalno dalį. ? ■

— Tamsta užtėmijotę, kad cezariai tos 
dalies visai neatnaujino? Jie, tikrai nenorė
jo nugriauti sėnų paminklų, pastatytų dar 
prieš įkūrimą miesto ir labai brangių širdžiai 
liaudies. Štai ten buvo pergalėjimo žinyčia,

mulio lūšna.
mista kunige, 
ra\ imus, tame ncgau uuu jotuos aoe-
jonęs. -

Bet jis gerąj, sutaiko, lyg užmiršęs aky- 
viausį dalyką.

Aš tamstąį tuęyau parodysiu koridorių 
po žeme, kuriaiųg yrą užmuštas Kaligula?

Ir jie nusileido į (įlgą dėngtą galeriją, kur 
linksmai švietė, prasimušę per plyšius, saulės 
spinduliai. Dar buvo užsilikę šiokie-tokie gip
so papuošalai ir mozaikos liekanos. Bet ga
lerija visgi išrodė rusti ir tragiška. Seno 
kareivio balse suskambėjo liūdnas balsas, kuo
met jis pasakojo, kokiu budu Kaligula, grįž
damas iš žaismių, panorėjo nusileisti į vieną 
ttj galerijų, kad pažiūrėti šventų šokių, ku
riuos jaunos azijietės tą dieną rodė. Ten 
maištininkų galva, Giereas, patykojo ant jo 
tamsumoje ir įsmeigė jam peilį į pilvą; impe
ratorius suvaitojo ir norėjo bėgti. Tuomet 
užmušėjai, — jo paties tvariniai, labiausiai 
mylimi jo draugai, — pavertė jf ir subadė

• ' (Toliau bus). .

Vjskas tas buvo su j ieškota, ta 
ir, neturint j vokiečių priešta-

Dvi Kelioni i Tolimą Šiaurę
- Su 17 paveikslėlių.

Sutaisė S. Matulaitis

___  1_ ' Tie griuvėsiai pastatvta Evandm ir jo arkadanų, urvas, 
| jam istoriją- dvidešimties septynių kurį as tamstai augščia^rodžiau ir maža Ro-
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pikto, nešė viską, ką tik atrazdavo; nunešė net 
ga|us lazdų, vielą, žeberklą su virve, surinktas 
prąbas akmenų ir samanų, ant galo pavogė 
ir termometrą padėtą lauke šalčiui matuoti. 
Lapės visą žiemą šeimininkavo aplinkui jų 
butą. Musų keleiviai nuolatos girdėjo, kaip 
jos p-aužia kailius ant stogo, kaip cypia su- 
sipešusios, o kartais, įkišusios galvą, žiūrėda
vo per dumtraukį, kas darosi butelyj. Ke
leiviai užtai nepyko ant jųjų, girdėdami jas, 
juodu jautė, kad ne vieni juodu čion šitose 
tarytum numirusiose šalyse, kad be jų ^ra 
da gyvi sutvėrimai.

Saulei visiškai nusileidus (15 d. spalių), 
gyvenimas musų kėleivių ėjo labai nuobo
džiai. Dabar jiems-liko tiktai trys užsiėmi
mai: valgyti, miėgotTir eiti pavaikščioti ir tai 
neilgai, nes tankiai putė šaltas vėjas, o jų 
drabužiai buvo jau apiplyšę. Buto viduryj 
ačiū nuolatos dėgaųČioms lempoms stovėjo, 
po 0°, užtai drėgnunio buvo labai daug.

Taip ėjo laikas be jokio darbo, tiktai be
svajojant apie tolimą tėvynę, kur žmonės juda, 
džiaugiasi, kur turi grynus drabužius ir prau
siasi muilu. Svarbumą kaikurių išradimų 
galima suprasti Ji etai esant ypatingose san- 
lygose.

i “Niekuomet pirma — sako Nansenas — 
aš nė nepagalvodavau, kokis puikus išradimas 
muilas. Mudu daug kartų bandėva numaz
goti savo pajuodusį kūną, bet visuomet vel
tui. Vanduo nė kiek nenumazgodavo var- 
velio. . Daug geriaus tverti^ smilčių ar sa
manų .... Bet geriausias daiktas buvo ištepti 
rankas ar burną šiltu meškos krauju arba 
varveliu, o po to jau trinti samanomis”.

Kartais juodu stačiai skuto • savo odą 
peilįu.

Da sunkiaus buvo išskalbti drabužiai. 
“Mudu visaip bandėva, bet vis veltui. Savo 
marškinius mudu virindavova puode po 2 va
landas, bet išimdavova taip-pat purvinus kaip 
ir įdedavova. . Tuomet mudu imdavova gręžti 
iš jų varvelį, tai buvo turbut geriaus. Bet 
tikrai valus jie darydavosi tiktai tuomet, kaip 
išvirinę męs da šiltus juos skutome peiliais.” 

. Nėra ką kalbėti, kad, pergyvenę žiemą to
kiose sanlygose, juodu mažai buvo panašus į 
apšviestus žmones. Plaukai jų atžėlė iki pe
čių; burnos pasidarė juodos, tiktai dantys ir 
akys tarytum da baltesni išveizėjo.

9. PAVASARIS IR TOLIMESNĖ 
KELIONĖ.

Vasario mėn. pabaigoje parlėkė daugybė 
paukščių *ir pradėjo rodytis saulė. Musų ke
leiviai pradėjo palengva ruoštis į tolimesnę 
kelionę. -

Viską susitaisę 19 gegužio dieną, paliko 
savo butelį ir pasileido eiti pietų link žemės 
pakraščiu. Čion jie nuolatos sutikdavo arklę- 
nus; tai buvo gerai, nes kiekvienoj -valandoj 
galėjo turėti šviežios mėsos; užtai tankicd* be
sikeliant per praperšas turėjo bijoti anų pik
tumo. -

Kelionė buvo gera, tai lygiu ledu, tai vie
tomis vandeniu.

12 birželio dienį juodu vos nepražuvo. 
Tą dieną galėjo £latrfcti laivuose ir. tik pava
kare išlipo ant ledo hakvoti. Išlipę ant ledo 
pririšo laivus prie lėdo šlapiu arklėno kailio 
diržu. Abudu laivu1 buvo surišti drauge ir 
pririšti vienu diržu. b Pririšę laivu, nuėjo ant 
artymiausios kalvos,’1 pasidairyti į apygardes. 
Bet, užlipę ant kMvdš, pamatė, kad jų laivai 
plaukia į jūres. Kiek galėdami pasileido bėgti 
prie laivų, kuriuos vėjas jau toli nuo kranto 
nuvarė. Pribėgęs prie ledo krašto, Nansenas 
nusimetė viršutinius drabužius ir puolė į van
denį vyti laivus.

“Aš įšokau į’irandenį — rašo Nansenas, 
bet vėjas putė nuo ledo ir lengvai varė to
lyn musų laivelius. Jie buvo jau. toli ir smar
kiai plaukė vis toliaus. -Vanduo buvo šaltas 
kaip ledas, plaukti su drabužiais jmvo sunitu, 
o laivai plaukė vis tolyn. Rodėsi abejotina 
ar aš juos įstengsiu pavyti. Bet su jais vėjas 
nešė visą mudviejų viltį; visas mudviejų tur
tas buvo juose sudėtas, su savim neturėjova 
nė peilio. Man buvo, vis vien, ar sustingti 
vandenyj ir nuskęsti, ar sugrįžti be laivų. Aš 
stačiau visas savo pajiegas. Pailsęs aš plau
kiau aukštieninkas.... Vėl ątsivertęs as pa-

i ... -T

umvmu, laiveliai jau arčiaus; pajiegos ma
no tarytum pasididino ir aš ėmiau da smar
kaus plaukti. Tačiaus jaučiau, kad mano 
sąnariai kaskart labiaus stingsta; aš supra
tau kad vargiai ilgai galėsiu juos judinti.”

Galų gale viątik pasisekė nusitverti už 
laivo. Bet čion nauja nelaimė; kūnas jo taip 
sustingo, jog nebegalėjo įlipti į laivą; vargšas 
manė jau, kad pasivėlino: taip toli nuplaukęs 
dabar turės pražūti. Bet š,tai jam pasisekė už
mesti vieną koją ant laivo krašto, o ant galo1 
ir visas pusiau sustingęs įlipo į laivą, ir vos- 
yds prisivarė prie krašto. Čion Jogansenas 
ištraukė jį ant kranto, aprėdė likusiais sausais 
drabužiais ir paguldė į miegamąjį maišą. 
Šalta maudyklė nieko jam nekenkė; ant ry
tojaus juodu vėl galėjo toliaus plaukti.

Maistas jų jau vėl visiškai baigėsi; dėl
to pamatė ant ledo kelis arklėnus, juodu pri
ėjo prie jų ir, užšovė du jaunikliu, nes nuo 
jaunų lengviaus lupti kailis. Išgjrdę šuvius, 
žvėrys tuojaus supuolė į vandenį; ant ledo liko 
tik užšautieji ir jų motinos, kurios verkdamos 
ir dejuodamos, tarytum žmonės, sterigėsi 
įstumti savo vaikus į vandenį. Bet matyda
mos, kad vaikai nejuda, kiekviena nutvėrusi 
sayajį pirmagalinėmis kojomis neišpasakytai 
greitai supuolė į vandenį ir nuskendo.

Priėję prie kito pulko keleiviai buvo jau 
išmintingesni, vienas užšovė jauniklį, o kitas 
jo motiną. . • • j

Po to vėl leidosi toliaus plaukti, bet ka
dangi ten plaukiojo labai daug arklenų, juodu 
turėjo laikytis vis arti krašto ir vos tik kuris 
-žvėris perdaug arti priplaukdavo prie jųjų, 
juodu tuojaus iššokdavo ant kranto. Pasiro
dė, kad tokis atsargumas buvo labai reikalin
gas. Vienu tarpu Žvėris vos nenuskandino 
Nanseną:

Pamatę žvėrį netoli laivų, juodu pasileido 
plaukti prie krašto, bet Nansenas nesuspėjo, 
žvėris, panėręs, iškilo greta su jo.laivu, nu
tverė koja už laivo knašto ir, besistengdamas 
parversti, sudavė iltimis į laivo šoną. Nors 
Nansenas kiek galėdamas mušė jam irklu per

APSIVILIMAS. 
Ji galvą nulenkus žemai, 
l auksnėj nubudus sėdėjo, 
O miškas siūbavo ir gaudė grau- 

" t 
rodos, to negirdėjo. ' - 

Jos dvasią teriojo skausmai, 
Ir degino, slėgė krutinę;
Ją apvilė būvio svajonės sapnai, 
Paliko vien ilgą kankynę....
Jei ateičiai laimę skaitei, 
Kada bus pražydus jaunystė, 
O, kokioj grožybėj tą laimę ma- 

‘ tai
Bet tas tik sapnai, melagystė. 
Kaip gėlės, vaikystės laikai, 
Ir jųjų svajonės išnyksta.
Palieka vien dygliais nukloti ta- 
r (k**,
Ir tais tau keliauti' tevyksta
Ir verkti pradėjo graudžiai 
Mergaitė, apmislijus viską; 
Bet tolyje nyko jos dvasios

Ir miglos juos dengė kaip mišką.
M. Lietuvaitė.

Pav. 17. Arklenas vos nenuskandino Nanseną.

SONETAS. ’ 
Jis kalba apie tiesą, dorą, 
Jo veidas, akys, teip gailingos, 
Išreiškia vargšams laimės norą, 
Visus paguodžia nelaimingus t.... 
Jis, rodosi, savęs nepaiso, 
Vien tik kitų gęrovei veikia, 
Tiktai kitiems jis laimę taiso. —« 
O jam jos, rodosi, nereikia.
Jis tik nematant ją naudojas, 
Nes po kauke — jo veidmainystė, 
Po gailiais žodžiais — prigavystė.
Mat pelnui jis šventuoju stojas 
Kad gauti vargšų prielankumą, 
O išnaudoti jų kvailumą.

M. Lietuvjrftė.'

galvą, bet žvėris laikėsi tvirtai ir vos neap
vertė laivą. Staiga paleidęs panėrė į vandenį. 
Tada Nansenas pajuto, kad jo kojos šlapios; 
klauso vanduo čiurškia į laivą. Priplaukęs 
prie ledo jau negalėjo išlipti iš laivo, nes ansai 
tuomet pilnas buvo vandens ir pradėjo jau skę
sti. Jogansenas, pribėgęs, ištraukė Nanseną 
ir laivą. Visas sušlapęs Nansenas džiaugėsi, 
kad žvėris, pramušdamas ilčia laivo šoną ne
pasiekė jo kojos. Užlopę ir užleidę štearina 
laivo šoną, juodu leidosi vėl toliaus plaukti, 
nežinodami, kad jau netoli jų vargo galas..

10. SUTIKO ŽMONES.
x 17 birželio 1896 metų Nansenas, išėjęs ant 

kranto pasisemti yandens pusryčiams, sumanė 
nueiti ant kalvos apsidairyti į apygardę. Be
stovėdamas ten, išgirdo toli šunų lojimą. Ne
tikėdamas savo ausims, pašaukė joganseną, 
bet ir tas pripažino, kad tai ištikro šunų 
balsas. Tada Nansenas, palikęs Joganseną 
pas laivus, patsai nuėjo į tą pusę, iš kur buvo 
girdėti šunų lojimas. Ir ištiesų, neilgai tru
kęs sutiko anglą Džeksoną, kuris su da keliais 
mokintais buvo atkeliavęs ištyrinėti Pranciš
kaus-Juozapo žemę. Anglai buvo čion gerai 
įsitaisę: gurėjo gerus šiltus butus, gerą maistą 
ir abelnait buvo įsitaisę taip kaip namie. Jie 
su džiaugsmu priėmė Nąnseną su Jogansenii, 
sveikindami juos su laiminga pabaiga ilgos ir 
paojingos keliones. Nusiprausę ir apsitaisę 
gerais1 drabužiais juodu' tapo vėl panašus į 
apšyjestus žmonis. ,

24 d. liepos pas anglus atplaukė garlaivis, 
kuris atvežė jiems maisto da vieniems metams, 
nes tyrinėjimas jų da nebuvo pabaigtas. Gar
laiviui grįžtant, Nansenas su Jogansenu sėdosi 
; jį įr 14 rugpiučio 1896 m. buvo jau Norve
gijos mieste Vardio, kur tautiečiai priėmė juos 
labai iškilmingai. ,

11. “FRAM’O” SUGRĮŽIMAS.
Pakol Nansenas su Joganseną keliavo per 

ledus, pakol žiemavojo urve ant Pranciškaus- 
Tuozapo žemės, “Fram” įšalęs leduose, nesa
mas tėkmės plaukė vis vakarų link. , Jurinin
kai darė moksliškus tyrinėjimus ir apskritai 
gyvfeno kaip pirmto, kol liepos mėnesyj 1896 
metų praperšos nepradėjo darytis didesnes. 
Tuomet jurininkai skaldė ledus dinanutu ir 
leido garlaivį plaukti garu is vienos praperšos 
i kiti. Sunkiai ^ėjo tokis darbas kol ant galo 
rugpiučio viduryj nedasigavo į kuone visiškai 
tyras jūres ir, be kliūčių plaukdami, rugpiučio 
ribaigoj pasiekė Norvegijos miestą Serve. 
Čion jie atsižinojo kad, Nansenas su Jogan- 
senu taipogi sugrįžo laimingai. Ant ryto
jaus visi keliauninkai siisivažiavo ir susirinko 
visi ant garlaivio “Fram”. K čion visi plau
kė f Norvegijoj sostapilę Kristijaniją, kur 
juos sutiko su iškilme ir priėmė sti įdele pa
garba užtai, kad savo drąsa ir pasišventimu 
mokslui jie padarė garbę savo tėvynei Nor
vegijai. * Ja

Iš visur.
|| Vaikščiojant ant Rue ’ dfl 

•L’Etoil > Prancūzijos prezidentui 
Fallieres, prie jo prišoko koksai 
vyriškis ir apkabino kaklą, no
rėdamas jį už barzdos sugriebti. 
Užpultam vienok pagelbon pasi
skubino jo dabotojai ir užpuoli
ką šalin nutraukė ir jį suėmė. 
Pasirodė, kad tai* yra kelneris 
Mathis. Jis sakosi, kad jis vien 
norėjo prezidentą už barzdos pa
traukti.

|| Sulyg seniau užgirtų teisių, 
Finlandijoj žydams uždrausta 
ant ilgesnio laiko apsigyventu 
Žydai k»s pusmetis turi nuo se
nato išmelsti vis naujus paspor- 
tus leidžiančius jiems toliau gy
venti. Dabar 30 žydiškų šeimy
nų gavo priakymą iš Finlandijos 
išsinešdinti.

|| Grekiško tikėjimo Synados 
prašalino z nuo vietos grekišką 
patriarchą Jeruzolimoj. Geruoju 
jis nuo vietos pats pasitraukti 
nenorėjo, tai synodas griebėsi prie
vartos.

Išduota Amerikos valdžių 
Maskolijai Olga Stein likosi. Pe
terburgo teismo pasmerkta 16 
menesių kalėjimam Ji mat pri
gavo daug ypatų, nuo kurių išvi
liojo 150000 dol. Už jos išdavi
mą ir Amerikoj, rodosi, nieks pro
testų nekėlė. •-»

Į| Maskoliškoj durnoj, posėdyj 
24 d. gruodžio kįlo triukšmas. 
Už išsitarimą prieš Christų, so- 
cijalistų atstovas Petrovsky tapo 
3 posėdžiams suspenduotas; su
spendavo paskui ir kitą atstovą 
užstojusį už Petrovskį. Dėl to 
visi socijalistų partijos atstovai 
išėjo sykiu iš salės.

|| 28 d. gruodžio pietinėj Tali
joj siautė žemės drebėjimai, ku
rie pagimdė ir jūrių išsiliejinją. 
Daugiausiai nelaimių pridirbo ant 
salos Sicilijos ir Kalabrijoj. Di
džiausias Sicilijos miestas, Šven
tos 
ta
SU
žuvo apie 100000, bet tikras pra
žuvusių skaitlius dar nežinomas.

|| Vokietijoj, mieste Leipcige 
ateinančiuose metuose bus pa
rengta terptautiška muzikos pa- -i tj 
rodą, ji trauksis nuo 3—15 die
nai berželio. " [Ti

|| Vokiškose valdybose pietva
karinės Afrikos išnaujo pncs/®K— 
kiečių valdžią sukilo čiabnvtft*^ 
vadovyste Morengą.

|| Užstoju, ’ j
sp tuom drauge pasididinus » «

Agotos 
Messina 
išlaikytas.

gimimo , vie- 
beveik su vi-

Žmonių pra-

'a2i-



> ■ •
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Londono laikraštis “Daily j Bet iš daugelio sumanymų,'viens 

Express ' paduoda, buk Bosnijoj 
Austrija turi 155000 kareivių, ku
rie pasirengę žengti prie pirmos 
progos per Serbijos rubežių. Tas 
pats laikraštis užtikrina, jog terp 
Austrijos kareivių siaučia smar
kiai- šiltinės.

|| Del Smarkių studentų demons
tracijų likosi uždaryas medicinos 
skyrius Paryžiaus universiteto.

Į kits įleidžia šaknis ir išbujoja, 
kas atneša mums, kaipo 'prade
dantiems kilti iš miego milžiniš
ką naudą. Ir taip; kas gali ne- 

I sigėrėti organizacijomis: S. L. 
|A'., T. M. D., L. S. S., ir net S. 
HL- R. K. A.? Nes kokia organi
zacija nebūtų, vistik ji neša švier 
sos kritulius ir lavina liaudį, jei
gu tik mes į tą arčiaus prisižiū
rėsime.

Pastaruoju laiku, mes ameri
kiečiai susilaukėm dar keletą nau
jų draugių: “Progr. 
“Progr. L.' 
F.”, “Liet.
telį” ir kelętą mažesnių draugijė
lių ir sumanymų.

Prie tokių tai apsireiškimų ga
lima priskaityti ir naujai susi
tvėrusią Chicagoje draugijėlę “Ži
nia”, kurios bus užduočia išleidi
nėti mėnesinį lietuvišką laikraštį 
— “Musų Gyvenimas”. •

Dabar musų gabesniejie rašti
ninkai, .neturėdami kur padėti sa
vo raštūs, tankiai būna pgiversti 
pažiūrėti badui į akis, 
mes “Žibios” sumanytojai esame 
pasiryžę ateiti j pagelbon musų 
rašėjams ir, kiek galimaT už raš
tus jiems atlyginti, ir, tuomi, ma
nome, nors iš dalies užbėgti kelią 

I nelemtam rašėjų likimui, kuris 
įjuos dabar priverčia šauktis au- 
[kų — o, žinome, kaip tos aukos 
priiminantiems yra “saldžios!....”

Bet tas viskas paeis ne rfuo 
ųnusų vienų. Tas paeis nuo ta- 

gerbiamoji visuomenė. Jei
gu tu mus paremsi, be abejonės, 
tas sumanymas atneš nuvargintai 
tautai labai gerus vaisius.

Mes prašome, kad mus gerbia
moji visuomenei paremtų. Bet 
kaip? Ar vėl aukomis? Ne. Tas 
įrankis pas mus jau labai atšipęs 
ir, kaip nekartą!, pasirodė, nevi-

. f . . . r» » šame tinkamas. Tad kokios pa-■— ClncagoS pnenuesty, Rock-I mos mes idžiame 
dale likosi suarestuotas lenkasvisuomčnės? 
Roman Stompma ūžta., kad ap; remti labai lengVa, lai 
leido savo pači, ir vadais su ku- yeMs 
riais serganči,; moterĮ pahko. Po-1 oks]uj jr trokšta |ab<) 
licijoj lenkas teisinos!, jog apie.- |!ams jr
do namus touel, kad pat. tąsyk sira^,ty laikraS,j ..Musy Gyve. 

.sunkiai sirgo;, todėl JIS bijojo. nimas... o tuomi tai ir 9u,eiks 
kfeP ”e ūurmrtų, tąsy. >s ga: mums; didžiausią paramą. Juo 
lesčio .širdis galėjo p ysti. e. lietuviai daugiau'skaitys raštus, 
apleisti sunk!ai sergančią moterl juo mcs 
su mažais vaikais be valgio ir . . . . * ,--į ,»u ui<u.ai3 & ninku ir jų sąlvgos bus geres-
pinigų tai širdis neplyšo! I.g k 1 r

Tokios tai paramos mes nuo 
tavęs, gerbiamoji visuomene 
trokštant^. . “Musų Gyvenimas” 
netarnaus nė jokiai partijai, nė 
organizacijai, bet vien tik 'žmo
nėms. Jame nebus vietos hč po
lemikoms. Bus tai it perijodiš- 

. . __ ikai leidžiama knygelė (apie 48
ir atsimušė į te I pusj kurioje galės-tilpti geriau- 

siejie ir rimčiausiejie raštai; to
dėl užsisukęs tokį laikraštį, nė 
vienas nesigailės. “Musų Gyvje-

• nimo” redaktorium tapo pakvi£- 
~ I stas visiems jau gerai žinomis

' PASIDEKAVOJAME!.... dramų rašėjas Br. Vargšas, ku- 
- Tu bis- J. . Bičktinas, 51 num. rįs yra autorium šių veikalų: 

.“L.” praneša, buk “Li^t. Jaun.[“Paskutinė 
Progresyviškas Choras’ 
vęs “Kovos" 1 
mas'jos sunkų padėjimą”, viena
tinę ir brangiausią savo nuosavy
bę - vargonus”. '

Koks geras Bičkunas varde L. 
k J.. P. Choro! Tiesa, mes nuo 
k choro niekfc negirdėjome apie 

paaukavimą, bet ir nenorėtume. 
Vargonai buvo toki, koki buvo 
30 metų atgal vartojami — nie
kam netikę, nė vienas kliavišius 
neišduoda balso, ir prašalinimas 
jų iš kertės, kurioj užima visai 
bereikalingai vietą, atsieis L. S. 
S. 50c.

Neseniai tas pats Bičkunas su 
Gaigalu- *r Bagdonu apskelbė 
"Kovai”- boycotą, atsimetė nuo 
sąjungos, ir ku£ įmano, ten kan
da, kenkia kiekvienam žmogui 
dirbančiam L. S.~ S^ labui. Da
bar čia apgailestauja “K.”, “sun
kų padėjimą”, kada “K.” išsš- 
liuosavus nuo.biaurių vaidų, su
skeltų minėtų ypatų, visai jokio 
sunkaus padėjimo nejaučia.

L. S. S. administracija pasr- 
dėkavoja už tokias dovanas, ir 
prašytų p. Bičkuno ir jo draugų 
tokias dovanas, vaidus, pravar
džiavimus, savo “mintys”, ir ki
tus puvėsius pasilaikyti sau, nes 

prašalinimas L. S. S/brangiau 
apsieina.

vfeĮCovos” Administratorius, 
/'.s . - F. J. Bagočius. ‘

, VIETINES ŽINIOS.
—: Pereitą nedėlios dieną, po

• vadovyste \Valterio Fisherio Co- 
• lonial teatre buvo didelis susirin
kimas pakėlimui protesto t prieš 
išdavimą maskoliškoms val
džioms revovoliucijonierio Chris- 
tiapo Rudovičo.* Susirinkiman'at-

*'I kako ne vien buvę Maskolijos ukė- 
sai, bet ir nė mažai žymių Chica 
giečių. Kalbėtojai išrodinėjo. 
kad Rudovič yra ne žmogžudys, 
bet politiškasis prasižengėlis, o 
tokių;* sulyg terptaūtiškų Teisių, 
nė jokia civilizuoto krašto val
džia neprivalo budeliams išduoti.

* Kad Rudovič yra revoliuęijonie- 
rius, to nė Amerikos valdininkai

> neužgina, bet valdžią turinti poli
tikieriai pats nesupranta, ką nori . 
daryti. Daugelis.-advokatų apsi
ėmė be užųiok^snio gintf, kiek 
tik galima Rudovičą.

’ — Kalėdų j dieną,, gyvenime
Morrišo Lukėįnano, pn. 168 Hast- 
ings str. užtroško nuo priėjusio 
gazo 37 metų Lukeman

^40 metų Elzbieta Lukeman, 16
►. metų duktė Ona, ir 15 Zilie. Iš

liko tik 18 metų duktė ir jauniau- * 
siasis «sunus, kurie buvo į svečius j. 
išėję.

— Žemės pardavinėtojas Ro- 
gers Parke LouĮs, kūčių dieną va
žiuodamas automobiliu namon, 
užvažiavo netoli Kenilworth avė, 
ant gęlžkelio traukinio. Susimu
šimas buvo teip smarkus, kad 
automobilius susidaužė, o Luois 

5- likosi išmestas
lęgrafo stulpą Ir sunkiai/labai 
apsikulė; daktarai dar nežino, ar 
galės jį nuo mirties išgejbėti. z

Ratelį”,
M. S. A.”, “šerno M. 
Moksl. Paskolos Ra

Todėl

nuo gen- 
Mus pa
tik kiek-
pri jaučia 

savo bro-

praneša, buk “Li^t. Jaun. “Paskutinė Banga”, ’ “Antras 
esyviškas Choras” paauka- Krikštas”, “Milijonaį Vandenyj”, 

fondan f “matyda- '^aliamono Sapnas”, “Pirmi Žing- 
—ix:; 1 sniai”, “Galilėlio Galilėjus* ir

daug kitų apisakėlių ir monolio- 
gy*

Todėl, kas prijaučia tam su
manymui lai pasistengia iš kalno 
užsisakyti ‘ “Musų Gyvenimą”, 
kurio prenumerata yra: metams 
$1.50; pusmečiui 75c.; pavienis 
numeris 15c. ■ {

“Musų Gyvenimo” programas 
bus toks: 1) Ilgi veikalai (bius 
nuolat tąsa); 2) Trumpos api- 
sakos; 3) Biblijografija; 4) Kri
tika; 5) Mišinys; 6) Dienos 
klausimai; 7) Eilės; 8) Visokios 
knygos ir tt.

Pasitikime parėmimo,
, J. K. Vasiliauckas.

P. Norėdami siųsti prenu
meratą ar su kitokiais reikalais, 
rašykite tiesiai “Žinios” vardu:

“Žinia”, ’ Į , .. _
2515 Kensington avė., 
Pullman Sta., Chicago, III.

Redakcijos atsakymai,
Petr. Čechanovskiui. Laikraš

čiai turi savo užduotį, kurią pri
valo pildyi. Daugelis dalykų pa- 
vieniems žmonėms gali rūpėti, 
bet laikraščiai visgi ne viskuom 
gali .užsiimti ir pertikrinėjimai ne
gali to perkeisti.

ŽODIS Į VISUOMENĘ.
'T^orš'pasiP115 tų naujų suma
nymų yra daugiau negu męs juos 
galėtumėm palaikyti, tačiaus toks 
apsireiškimas visgi nėra labai

kitą kart gal ir labai

dėl to, kad mes ne

P. Z. Kalnakasiui. Tamistos 
atsakymo nieks nė reikalauja. 
Už raštus tilpusius laikraštyj vis 
atsako redakcija. Tie visi daly
kai, kokius Tamista aprašinėji 
visuomenę ne apeina, laikraščiai 
gi, užsiima tik 'viešais reikalais; 
Tamiso raštelis laikrašiui netin
ka jiš netilps, nes tai visai privar

APDRAUDIMO RASTAI. 
(Insurance).

Nuo ugnies apdraudimo raštus 
męs parduodame tiktai mieste 
Chicagoje, ir todėl tiktai gyven
tojai miesto Chicago reikalauja 
pas mūs kreiptis su tais dalykais.

Nuo mirties, susižeidimo ir li
gos apdraudimo raštus męs-par
duodame visiems gyventojams 
visoje Amerikoje, kurie dirba ne
pavojingą darbą ir yra sveiki, ir 
todėl su tais dalykais gali atsi
šaukti pas mus ir gyventojai kitų 
miestų.*

Gyvasties apdraudimo raštai 
yra dvejopi — aprybotam laikui 
ir visam amžiui.

Aprybotam laikui galima nu
sipirkti raštą 10, 15, 20, 25, 30, 
35 ir 40 metų. Toks raštas va
dinasi anglų kalboje “Endovvment 
Policy” ir reiškia, kad išėjus Ta
kui tokio rašto kompanija išmo
ka žmogui tiek pinigų, ant kiek 
jis yra apsidraudęs. Paprasta 
suma yra $1000. Vienok kas no
ri, gali pirkti ir ant $500 ir ant 
$5000. Turint tokį raštą atsiti
kus mirčiai kompanija išmoka 
pilną sumąr rašto, norint mirtis 
atsitiktų ir tuojaus po užmokėji
mui pirmos mokesties. Aukštu
mas mokesčių nuo tokių raštų 
priguli nuo ilgumo metų mokė»- 
jimo, ir nuo senumo apsidraudu- 
šio. Jaunesni moka pigiau negu 
senešni, nes kompanija pasitiki, 
kad jaunas gali ilgiau gyventi, 
negu senesnis. Todėl, kas no
ri mokėti- pigiau, tegul nelaukia 
ilgai, nes vėliau reikės mokėti 
brangiau.

Mokasi nuo tiek metų, kiek 
žmogus jų turi, pirkdams raštą. 
Apsidrausti gali teip vyrai kaip 
ir moterys. '

šitie raštai yra dvejopi: vieni, 
už kuriuos 4nokasi tik apdraudi
mo mokesčiai ir be sumos rašto 
nė jokio pelno nėra. Kiti, už 
kuriuos mokosi biskį brangiau, 
leidžia dalyvauti pelne kompani
jos savininko rašto, .tai yra, kas 
metas kompanija i?moka procen
tą nuo įmokėtų pinigų. Pirmos 
rųšies . raštai vadinasi angliškai 
“Non-Participating”, o antros rų
šies raštai vadinasi “Participatr 
ing”.

Skirtumas mokestyje tokių raš
tų yra sekantis:

‘Non-Paricipating Endowment’ 
10 metų kaštuoja nuo $1000 žmo
gui 20 m. amžiaus $95.74 j metus, 
o Participating kaštuoja nuo 
tokios pats sumos, nuo tokio pat 
amžiaus ir ant tiek pat metų 
$101.56. Todėl, pigiau atsieina 
mokėti už “Non-Participating” 
vienok, gaunant nuošimčius nuo 
įmokėtų pinigų išeina beveik ant 
vieno.

Teipogi ir apdraudimo raštai 
visam amžiui gali būti “Non- 
Participating” ir “Participat
ing” ir tie teipogi skiriasi mokes
tyje. “Non-Participating” ant 
$1000 žmogui • 20 metų senumo 
atsieina į metus $15.57. o “Parti
cipating ant tokios pat sumos ir 
nuo tokio pat amžiaus atsieina 
$18.73.
u. Kasyklų darbininkų “Miner’ių’ 
apdraudimo kompanijos nenori 
priimti. Teipogi nepriima ir dar
bininkų visų kitų rųšių, kurie 
dirba labai pavojingose vietose 
ir labai povojingą darbą.

Apdraudimo raštai yra parduo
dami žmonėms nuo 18 iki 60 me
tų amžiaus. Norintis gauti tokį 
audraudimo raštą turi būt svei
kas, nes kompanijoš' daktaras, 
pirm išdavimo apdraudimo rašto 
“Insurance Policy” apžiūri svei
katą žmogaus, ir tik tą priima, 
kuris laike pirkimo tokio rašto 
yra sveikas.

i Apdraudimo raštai nuo susižei
dimo, nuo mirties iš priežasties 
susižeidimo ir nuo ligos renka 
mokesčius pagal darbo atsargu
mą, o ne pagal metus.

* Toki raštai yra parduodami tik
tai vieniems metams, ir gali būti 
visada atnaujinami išėjus me
tams. -

Kompanijos, parduodančios ap
draudimo raštus nuo figos, susi
žeidimo ir mirties iš priežasties 
susižedimo, laike ligos ar susi
žeidimo duoda savo daktarą, ir 
jeigu žmogus nužudys ar pirštą, 
ar ranką, ar akį, ar koją ar kokį 
kitą sanarį kūno, tai už jį už- 
moka.

Kas norėtų nusipirkti bent kurį 
iš virš paminėtų raštų, ir norėtų 
žinoti kiek jam atsieis mokėti į 
metus, tegul kreipiasi pas mus, 
o męs laišku duosime kožnam 
atskirą atsakymą ir pilną paaiški
nimą. fe

Ligos ir mirties nė vienas žmo
gus išvengti negali, o susižeidi- 
mai taukiai atsitinka, todėl, kiek-

nieriumi ir*kurisc nenori laike ne- tą, pardavinėdamas knygas ir tt. I 
laimės nė ipats vargo patirti, nė TodėlJcur jis atsilankys, galite pas 
kad jo šeimyna ar tai laike ligos tuvą”, užsimokėti jam prenumera- p •• /
ar mirties ^argą^ęstų, reikalauja tą ir duoti pinigus ant knygų ir KokščiS, ^irm^a me°ų° Ryveno 
apdraudimo rastft nusipirkti. Męs kitokių tavorų, tokiu budu jus už- Auroroje, III., paeina iš Kauno 
ėsame pasirengę tame dalyke čėdysite sau daug klapato ir pačto gub., Šiaulių pav.., Gruzdžių para- 
kiekvienan? kuo^ražiausiai patar- kaštus pinigų siuntinėjime, o męs P*!08’ Normančių sod. Jis pats 
nauti, todėl, kreipkitės į mus pa- viską jums kuogražiausiai pr i siu-Į 77^?- k’tas te*^s*s duoti žinią 
rašydami aiškiai savo vardą ir sime ką tik per " ■*- 1
pravardę, rietus ^r užsiėmimu, ši- T ” 
tuo adresu: I tuo ja didžiausią

A. OLSZEVVSKI, vyriškų drapanų, The Bridgebort I p^*aJiCSItaį-savo'draugo Simano 
3252 So. Halsted St., Chcago, III. CJo/Amg Co. Teipgi kas norite L* *k°S; ^^717

j • I apsisteliuoti geras drapanas pi- tunų ulyčios; turiu "f jį" svarbų

Pajieškojimai
Pajieškau 
okščio, pirm t2 metų gy 

-r-----------  uuuu jus Ui-Įrturoroje, III., paeina iš Kauno
ėsame paširengę tame dalyke čėdysite sau daug klapato ir pačto &ųt>*, Šiaulių pav.., Gruzdžių para- 

lar kas kitas teiksis duoti žinią 
ji užstdiuosite. I"”— Mart.n KokJt.s

\mcas Pūkas teipgi reprezen- h55 Posterion Avė., Chicago, III. 
Chicagos firmą D .. .. .

Fapeskau savo'draugo Simano 

gės pav., Žemaitkiemio vai7 Val- 

gia kaina, papijriykite jo, o jis pa-1 reikalą. Jis pats ar kas kitas 
rodys jums audimų probas, paims te*ksis duoti žinią adresu: 

Stas. Gibaviče, 
Painesdale, Mich.

Esiu pribuvęs iš Lietuvos lie- 

Įgaliu žaisti visokiu .pučiamu mi
singiniu instrumentu, teipgi mo
kinti kitus ar prie kapelijos pri
gulėti. Reikalaujančių meldžiu 
atsišaukti adresu:

Jonas Žilaitis,
59 W. ląth Pi., Chicago, III.

Pajieškau savo brolio Adolfo 
Gintvainio, Kaupo, gub., Telšių 
pav., Kalvarijos' parap., 7 metai 
kaip Amerikoje, gyveno Roches- 
tery, Mass. Jis pats ar kas ki
tas eiksis duoti žiiną adresu:

Domicėlė Patlabienė, 
1417 E 32 st N. E., Cleveland, O.

Pajieškau

PACTO ATSKAITA.
. Chicagos krasa pereitais me-Įm‘erą, prisius į Chicagą ir firma, 
tais apturėjo 2,063,528,179 krasos The Bridgeport Clothing Co. pri- 
siuntinių, kas atnešė valstybei s‘ys jums drapanas expresu. » Vin- 
Suvienytų Valstijų pelno $14- 
948,008,12. Algos viršininkų iš
nešė $3,266,590,53. Pagal atskai
tos vidutiniai kas 146-tas laiš
kas dėlei neaiškumo adreso tu
rėjo xbuti sulaikytas. Tokių laiš
kų buvo 9,542,170.

Ta atskaita aiškiai parodo ko
kiu svarbių daiktu yra padėji
mas aiškaus adreso. Jeigu ad,- 
resas yra neaiškiai parašytas, tai 
krasa negali tokios gromatos pri
duoti.

Teipogi reikia, patėmjtįyfcad 
rašant laišką kam nors, ir kur 
nors su bet kokiu rekalu visada 
reikia padėti savo pilną vardą ir 
pravardę, ir adresą kuoaiškiau- 
siai, kad tas, kas apturi laišką 
žinotų nuo ko jis gavo jį ir kad 
galėtų žinoti kam ir kokiu ad
resu duoti atsakimas. Ypač vaiz
bos reikaluose būtinai reikalingu 
daiktu yra pasirašimas ant kiek
vienos gromatos ir padėjimas aiš
kaus adreso. ,

Rašant amerikoniškus ar bet 
kokius kitus adresus, reikia ra-1 
šyti teip kąjp jie tikrai rašomi, 
o ne iškraipyti. 4 Jeigu kas neži- pasakė, kad žmogus" reikalauja 
no kaip tikrai riįšoma vardas ar trijų dalykų užlaikymui pilnos Box 127, 

paprašyti kito, kuris geriau moka bo. 
rašyti, kad ^ai 
vės parašymų.
kaip tikrai rašoma vardai miestų Į męs negalime nė dirbti, nė mie-|sod., Norvidas iš Žiliškės sod., 
ar gatvių kur nors išdrukuota. goti. Užlaikymas musų noro vai- abu gyvena Chicagoje. Jie pa- 
Gatvių vardai lankiai yra para- gyti ir pilnos varškipimo pajie- py8 ar Kas kitas teiksis duoti ži- 
šyti ant kerčių gatvių, o miesto gos turi būti musų tikslu.. Kaip ni^ Andrinovič
vardas dai* lertfcviau atsižinoti tik noras valgyti sumenksta, arba Box ’ ” nn°CHnton, Ind 
kaip tiksąi/rąšotoa. varškinimo pajiega nusilpsta, męs

’ Į tuojaus reikalaujame Trinerio Pajieškau apsivedimui mergi-
- ------ — -...— Amerikoniško Eliksyro Karčiojo nos, doros lietuvaitės, mylinčios

> > T\nv*TTW a v Vyno. Jis sustiprins organusdaPŠy*ct’,ną, mokančias vokiečių,
APGARSINIMAI, * su^riLtovr feanfelb“ fe fer . ta; teipogi kad turėtų keletą

---  maisto ir sust.pnns nervus. Jis ^ntų ir*fiktŲ prie vertelgjstės; 
JLZ' 1A .4 J r... Jžf PaKelbč‘s visose kliautyse skilvio amžiaus nuo 20 iki 30 metų.
IX <4.1V 110 O 1 10.11 >r žarnų. Gaunamas aptiekose. Gali būti našlė, bile dora mote-
“Lietuvos” išleistuvė išleido Juozapas Trineris, 616-622 So. ns. Adresas toks:

šįmet du puikiu Kalendorių: vie- Ashland Avė., Chicago, III. Pri- .J’ ^asPS£*.
ną sienini, pakabinamą ant šie- siųsk loc. krasos ženkleliais gan- 2420 ken,n8ton av - Chicago, III. 
nos.antrą kišeninį knygelės for-Lj puikų Ka|cndorių. _ I Pajieškau savo draugo Stanis-

Sieninis. Kalendorius parodo _____________  7. lovo Bagdono, Kauno gub Pa-
trejopas šventes: katalikiškas, == ... nevez.o pav ir- parap., V.lku-
amerikoniškas ir lietuviškas tau. ‘ P"J kal,mo' ‘J’"" I » svarbS r?-
tiškas. Kišeninis yra tai knygų- - .'l.-l.* !• ,a -feS aS
tė 5% X 7JZ, colių didumo,' tJ Ura UgySČlŲ 1611(3181. S,S dUOt,A2‘ jL’leriaus - puslapių. Šitas Kalendorius be w Jaiu*evicius,
mėnesių švenčių turi daug gerų VAIDENIMAS IR BALIUS. F*7 E m " LawrenCC’ Mass' 
ir pamoknancių skaitymų, paša- chicago. 36ta kuopa S. L. A. , Pajieškau apsivedimui mergi- kų, eilių, juokų, ^.paduoda reika- I ^aJlcSKau apsiveuimui mergi

statistiška* žinias na P,rmu *artPT stato ant svenos Ljns nuo 19 iki 28 metų amžiaus. H Ilgiausias statisnskas rimas, pa- komediją “Vaito piršlystė” ne- Esiu 20 metu amžiaus turiu ee- mokinimus kaip^gauti amerikonis- Ljėlinir a d sausio u™ m p., fe-51’ V metų amžiaus, tunu ge kas nnneras Snrašaf naniaiisin , A . SauS,o» I9°9' HJ. Pu- ra darbą IX uždarbį. Turi būtikas poperas, Surašą naujau, iu ]asųio sajėje, 800 Ashland Avė., iaisva ir mvlinti skaitymus Ad- knygų .r daugybą k>tų gerų .r arti .ftos' g»t,)» prasidės 7 vai t Snham
"a“d,"?ų 21n",• Kainos SI‘M Ka*|vakare. TikietaiV aje., .4c. iripa ’’ '

cui Pukui galite duoti ant musų tuvis, gerai suprantu muziką ir 
vardo nors ir didžiausią pinigų 
sumą, ne bijokite, neprapuls, męs 
už tai atsakome.
A. Olszeuskis, “Lietuvos” Išleist.

Pajieškau savo draugo Jurgio 
Endziulio, Suvalkų gub?, Nau
miesčio pav., Šilgalių vai., Man- 
kunų kaimo, girdėjau [jį gyve

pats 
žinią

1588 E 27 st., Clevclarid, Ohio.

Pajieškau savo pusbrolio An
tano Beržinskio, Kauno gub., Ra
seinių pav., Viduklės parap., šan- 
kaimio kaimo, 5 metai atgal gy
veno Chicagoje. Jis pats ar ka» 
kitas teiksis duoti žinią adresu:'*']

Monika Mosteikieųė, I 
Box 251, Westville, III. ,

Pajieškau Kazimiero Mačiulio, 
Kauno rėd., Raseinių ^pavieto, 
Eržvilko parapijos, Kavdlių kai
mo; turiu svarbų reikalą. Jis 
pats ar kas kitas teiksis duoti 
žinią adresu: e

Juozapas MatuseviČia, 
t349 N. Main avė., Scranton, Pa.

Philadelphijoje, Pa. Jis 
ar kas kitas teikšis duoti 
adresu:

And. Urbsaitis.r‘

“BALTRAMIEJAUS NAKTIS”.
Aprašyta. Tikroji meilė. Pran

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

“Baltramiejaus Naktis” didelė,
stora knyga, labai akyva, naudin- Pajieškau Antano Klovso, 
ga ir reikaljnga kiekvienam per- Kauno gub., Panevėžio pavieto’ 
skaityti. Kaina 75c. Gaunama Krinčino parapijos, gyveno kur 
knygynuose pas agentus ir išlei- aP’c Boston, Mass. Meldžiu at- 

adresuojant: . "CS svarbtt-s reika’
J. Naujokas, ’ “ . Petras Mikelonis,

Madison Sq. Sta. Box 189, Į R. F? D. P. O. Box 2, Chester 
New York, N. Y. Springs, Pa.

Knyga “Raistas” (The Jungle) ..
kaina 1 dol Pajieškau savo pusbrolio Juo-uoi. * . . zapo Šakinio ir draugo Juozo

Viengalio, alkidu Kauno gub., 
Telšių pav., Kulių parap., me-

TRYS DALYKAI ■ tai tam at^al gyveno New York- 
Garsus pamokslininkas,Beecher fe HJie, pafe % kas kilas ,cik-

K 'sis duoti žinią adresu:
Saą. šakinis,

, Christopher, III.
IHJ ,, I •$ * • • • « I ’ r Smiesto ar gatvių, tai geriau yra sveikatos, maisto, miego ir dar- ’

Prisižiūrėjus šitiems daly- Pajieškau savo dviejų kaimy- 
miesto ar gat-|kams rasime, kad svarbiausiu iš K.a.z’ Kubiliaus ir Aleksandro 

, *» . L . . Norvido, abu Kauno gub., Suba-
•ba galima rastipų yra maistas, kadangi be jo|čiaus parapM Kubilius iš Porižės

Ant Pardavimo.
Labai pigiai į pardavimą ar nuo* 

man sankrova valgomų daiktų i* 
mėsos geriausioje lietuvių apigar- 
dėje iš viso miesto, 3440 $. Mor
gan St., kampas 3410 Plaisk

Į pardavimą sankrova valgomu 
daikti^ ir mėsos lietuvių apgyven
toje apigardoje, plati vaizbą, atei
kite persitikrinti. — 4612 5th 
avė., Chicago, III. t

Pigiai į pardavimą saliunas, 
geroj vietoj, vaizba gerai išdirb
ta, prie pat liejyklos ir katilų * 
dirbtuvės ant S. E. kampo 156 
ir H*alsted gat. Harvey, III. Prie- 
žasčia pardavimo yra savininkę 
nesveikata. Atsišaukti reikia 
pas Kaz. Petrauską, S. E. Cor. 
I56th ir Halsted gat. Harvey, 
III. - ’i W

DraugysčiŲ reikalai.

59

eik 
ką

itas teik-

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

Reikalavimai.
Reikalaujama kelių gerų agen- . 

tų pardavinėti ukėms žemes? Tur ■ 
mokėti skaityti ir rašyti angliš-. 
kai. Gera mokestis.

American Land and BrokerMM 
Exčhange, 537 Marąuette Bldg^ 
Chicago.

-* ■

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

Russian Tobacco Co.
132 Nassau Str. Room 301, 

New York, N. Y. -

naudingų žinių. Kainos šitų vakarc Tikietaj. 25c>( 4r 
Cn Senink • cc R00’ Sita komedija ypatingai yra

oieniins ................. 5c. juokinga, o lošėjai geriausi Chi-
Kiseninis 25c Dagoje; todęl pasirūpinkite kieto*

Kas prisius 30c. markėmis tam vicnas Dainatvti i 
prisiusime abudu šiuos Kalendo- P“5 Painaiyu- 4 
rius. Kas užsirašys laikraštį Į 
“Lietuvą” ir užsimokės $2.00 pre
numeratos visam metui, gaus 
abudu šiuos Kalendorius dova-, _ .- --
nai. “Lietuvos” skaitytojams vi- ren«F balių su prakalbomis, dai- ]oW, Mass 
siems išsiųsime šiose dienose mi- nonPs ,r dAhamacijomis per - 
nėtus Kalendorius dykai. Ki- na,W--mct“sI Pajieškau savo giminaičio 
šeninis Kalendorius teipgi labai sa*eie» 34x7 S. Halsted st. Dai- no Mikolaičio, Kauno gub.,
tinka siųsti Lietuvon savo gi- nuos kuopos choras, bus Seinw pav., Girkalnio parap.
minėms. Jei nori jį tėvynėn pa- Amoro skrajojanti krasa, ska- pats^* L„ * — ” J -
siųsti per dovanas, prisiųsk mums nMs gėralai, kvepianti cigarai, ge- nįą adresu:
adresą ir 25c., o męs Kalendorių I™. muz,’*<a _. Rjimas ypatai 25c. 
pasiųsime ten. Visus kviečia atsilankyti

Todėl pasinaudokite gera pro-l Komitetas.
ga, užsirašyldte “^Lietuvą”, o gau
site abu ptukiuu Kalendorių do
vanai. ao

Pajieškau kriaučių vyrų ir mo
terų prie vyriškų ir moteriškų 
drapanų; "darbas stovus ir nuo
latinis, uždarbis geras ir gera 

. , 1 proga atvažiavusiems iš Lietu-
DIDELIS BALIUS I vos lengvai prasilanvinti. Adre- 

Chicago. L. S. S. 4 kuopa pa- sas; T Petrovič, Box 411, Lud-

GERA PROGA SU NEDIDELIAIS 
PINIGAIS. •«

Parsiduoda pigiai sankrova vyrlAkf 
ir moteriškų drapanų bei mastlnią
prekių; plrkJybė varoma su lietuvai< 
Ir kitais diktame miestelyje, arti CM 
cagos, turinčiame 35000 gyventojų 
lietuvišką bažnyčią, gerus fabrikus f 
tt Sankrova du metai kaip gyvuok 
ir daro gerų pelnų. Parsiduoda su n* 
mu ir lotu. Namas ir lotas kainoj* 
$2.400, sankrova $3.000. Viskas sykiu 
$5.400. Kas nori gali pirkti tik patį 
namų su lotu ui $2400 ir jrengti savo 
sankrovų, kokia patinka. Namau^l 
arti lietuvių bažnyčios. Art’iaus^^J 
iinoU galima "Lietuvos” redakcl

žmogus, kuris nėra milijb- tuvą”, pi

Jo 
Ra- 

.- - . J‘.s 
kas kitas teiksis duoti ži-

BIBLIJA
Šventas Raštas, Sen< 
Testamento, Susideda 
knygų* • Drūtais šiki

bar gausite tik už $1.60 su 
siuntimu į namus. Kreipk 
šiuorni adresu:

John Purvis,
N. Lourel st., Hazleton,

Arba 
Naujo 
iš 66 ___
apdarais. Kainoja $3.50, 
bar gausite tik už $1.60

Jokubas Capas, - 
Wbodlawn, Mich.

Į Pajieškau savo vyro Antano 
Midvikio, kuris paliko mane su 

įžės

Igub., Raseinių pav., Batakių pa
rapijos, dužas, plaukai geltoni, 
akys mėlynos, truputį rauplėtas. 
Kas apie jį atsižinos meldžiu 
man pranešti, busiu dėkinga.

Petronė Midvikienė, 
278 Wythe av., Brooklyn, N. Y.

Pajieškau Felicijos Sereikaitės, 
gyveno Indiana Harbor, girdė
jau^ jog apsivedusi su Mikolu 
Simkevičium; turiu į ją svarbų 
reikalą. Ji pati ar kas kitas teik
sis duoti žinią adresu: *

. Kazys Meškelis,
31 W. 251h st., Chicago, III.

Į pardavimą spaustuvė gerai 
įrengta; išdirt/oje vietoje, daugy
bė darbų { priverstas esiu par
duoti, nes turiu kitą užsi
ėmimą. Adresas: Fr. Prožanski, 
952 W. 33rd st., Chicago, III.

Pajieškau savo pusbrolio Kle
menso Stankaus, Kauno gub., 
Šiaulių pav., Joniškio parap., Pa- 
šupių sod. Jis pats ar kas kitas 
teiksis duoti žinią adresu:

; Mik. Smkaitis,

FfiRAI — MUGES.
Chicago, 111. Susiv. Liet. Drau-Į^ vaikų pernai metais gegužė 

.gysčių ant Town of Lake parengė mčnesyj jis paeina Rauni
A. OLSZEWSKI muges 5 vakarais: Nedehoje 2,d.,1 - ~

3252 So. Hateted *t, Chicago. 11 ? ’ dr’ Isubatoje 20 d. ir nedehoje 21 d.
———— I vasario mėnesio 1909 m. Slavio

svetainėje, kampas 47tos gat. ir 
Winchester avė. Minėti vakarai 

‘ Tt, . - I nedėliomis prasidės 5 vai., šiokio- 
mis gi dienomis 6:30 vakare. Vi- 

. ' Į s* aplinkiniai letuviai širdingai
kviečiama atsilankyti — pasilinks- 
minti ir prisidėti savo aukomis 
prie visuomenės reikalo. Visas 
pelnas eis naudai įkūrimo visuo- 
meniško knygyno.

Aukų priėmėjai:
1) > Augustas Saldokas, 4609 S. 

Paulina st.; 2) A. S. Prečinaus 
kas, 4^24 S. VVood st.; 3) Povi- 
las Baltutis, 3244 S. Morgan

SEPTINTAS DIDELIS 
BALIUS.

Chicago, .111. Sv. Petro ir Po
vilo Dr-stė parengė balių nedė
lioję 3 d. sausio 1909 m., Freiheit 
Tumer salėje, 3417 S. Halsted 
gatv.; prasidės 5 vai. vakare, įėji
mas porai 25c.; bus gera muzika 
ir svečiai galės smagiai pasišok
ti. Kviečia • visus kuoskaitliįv- 
giausiai susirinkti.

. Komitetas.

KALĖDOMS DOVANASW 
PIRKTI • ■ 

į Jono Oloweckio muzikalia 
sankrovą, didžiausią pietinį 

daly, 2910 Archer avie., kur gaul 
si armonikus, smuikus ir sneMj 
mas mašinas labai pigiai, ypa^Į 
gai nuo $10.00 augštyn. . TeipoS 
taisome siuv^nas mašinas. Ja 
gali atsinešk šitą su savim. • ’

Jonas Olowecki,
2910 Archer Avė., Chicago, I1L

VINCAS PŪKAS.
“LIETUVOS* KELIAUJANTIS 

AGENTAS.
šiomis dienomis musų keliaujan

tis agentas, Vinęas Pūkas, aplankys 
lietuvius miestelio Springfield ir 
jo aplinkinių, užrišinėdamaa “Lie-

$95 MVAHAl!
t. tamkumsdarodys.kad

aš už priimtus (per laiškus) pi-. J 
nigus, neišsiunčiau užprašytų ta-, 1 
vorų, arba kad esTfr ką apgavęs, j 
7 metai-kaip užsiimu prekyste: | 
laikrodėlių, žiedų, armonikų, ir 
kitokių muzikališkų instrumentų^ 
bet niekas nebuvo mano apgau- 4 
tas, priešingai turiu daugybę pa-10 
dėkavonių už teisingą tavorą. 
Todėl kveičiu kožną, kuris^įau g 
turi mano No. 7 Katalogą, r 
katrie nori gautt, gerą tav 
visados kreipkitės laišku pas 
ne, o Jūsų reikalavimai bus 
pildyti, greitai, gerai ir ati 
pigias 
3I4, Union Avė., Chicago,

.. - , . ' ~



5GERAAR SKAITEI TAMISTA Nuo Ugnies visokį turtą,DRAUGAMSNAUJIENA
Kenčiantiems

VYRAMS TIKTAI

duoti kaipo

Kodiel kienti paslėptai 
______ x Ar esi senu, j aunu arba pusa

Vienatinė Lietuviška Sankrova

Hgu,

KAIP PADARYTI HUNUS

Dr. G. M. Glaser

Bor City.

Statas,

nglmo gamtos tiesų. tai 
tui* giliau į kūną atada

gyditisie noumosie.

Mana vardas ir pravardie

paai- 
toblyčla 

keliais ir 
BU BUD.

yvairig spalvų 4 kurluom

31 St arti Emerald Avė.
3 lubų mūrinis namas, su krautuve,

5 gyvenimai ir krautuve. Kaina >7.500

33 rd St. terp Halsted Ir Auburn Avė.
Mūrinis namas. Rknda 342 j mė

nesį. Kaina .....................i..... $4.000

Apsidraudimo kainos yra labai mažos, 
reikalais kreipkitės pas

LIUOSA GALERIJA MOKSLO
344 S. State St. Chicago, 111.

PLAUČIAI.
Serganti* jie dusuda. bronchitą 

ir plaučių Ilgomis išgydomi ga
lutinai naujausia mano metodą.

Lietuvy* advokatas, baigęs mokslą 
jurisprudencijos čia Amerikoj. Veda 
visokias provas, civiliškas ir kr i mina- 
liškas, visuose teismuose (suduosel 
Op. 3112 8. Halsted 8L, arti Simas patods

ATTORNEY & COUNSELOR at LAW 
Chamber of Commsrco Bldg., Room 709 
a E. Cemsr L* Seile and W*»klnst*n Street* 

CHICAGO, ILL. 
1ELEPRONE MAIN 3642

Dr. Marija Ūowiatt-Sas8 
749 W. 18th Street

Tarpe Pauliu* ir Wood gatvių 
OBhv.IukU.: nno8:S01kl I0:» ryto; nuo S 

lklS;»O po plotų; *uo r vak. Nedalom* 
ano 8:80 iki U tiktai. TsHfrns Canal 1BOB

Slaptingo* Vyrą Ligos.
Aš išgydaa greitai ir ant visada 

kiekvieni slaptIngą vyrą ligą; už 
laikau viską didžiausioj paslapty J.

Visokios patarmių , 
dovanai!

M^s skolijame Pinigus ai 
ta rengiesi turtenybę pirkti, v ____ ,
prigelbėsime, paskolindami ta UrJĮ • liginto pf 
aigą. Greita* veikim**. Lengvot iiįjjos. Agam 
tai apmokami dosniai.

žeuiu., Mas galem ižgydidi jus.
A Musu spetjališkumu yra 
vatišku, nervišku ir chroni 
tyrinėjimas suvirS 2p miatu. ,
. Ta saka mokslą medicinos ira musu 
amžių tyrinėjimas.

Lygas, katros apsijemani Hgydlti, gyl 
dom galutinai ir tjz žemą apmokėjimą. . ] 

Jannikaitial, kairi ktenči* sava 'jautd 
dienuklajdoa, ma* sugrąžinome galutinai

i amiiio. katri jr.nSial 
ima, mas pcivertąna

Kraujo užnuodyjtma. Varicocele, Ir.kStt*

„ 2 lubų mūrinis namas, ant Wallace, 
arti 33 ui. Kaina ....................  >2.700.

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

Union Avė. arti 35 8L
2 namai, cnt 2 lotų, po 3 gyveni

mus 6 ruimų.- Kaina ........... ' >10,000

Ant Halsted SU arti "Lietuvos”, na
mo, terp 33 ir 34 gat 24x125 pėdas. 
2 rinkliavos už gatvę užmokėtos. Kai
na ......................................................  >800

Nauji Žaislai
Atvežti. Iš Lietuvos.

Gaunami "Ldetuvee“ Redakcijoj.

Tyrinėk -įtekmę ligos ir paleistuvystės, 
perstatyta* gyv didnm figūrose, sveikuose 
ir ligotuose padėjimuose. L*vusiirodinttojaa 
atsakinėja visokius klausimus. Didžiausia pro
tą tavo gyvenime.

INŽENGA DYKAI!
Atidaryta kasdien nuo 8 valandos ryto Iki 

vidumakiial.

nlmui apslvedatiem*.
Jeigu tamista turi kokį nesveikumą kūne, paeinantį nuo pe 

nemėgink Jo užslėpti ženatve/ne* ženatvš tiktai gelbsti ligai įleisti 
tavo sveikata galutinai sūnyk*. ’

Atsibūk ištyrimui į We*tern Medical Ditpensary ofisą ir užsitikrink sau, kad esi tikg* 
apsivesti. ___ 1 «’

IŠTYRIMAS IR PASITEIRAVIMAS DYKAI!
Nereikalaujame pinigą pradžiai gydymo. Jei negali ateiti pats, rašyk.

VVestern Medical Dlspensary
91-93 E. VVashington Street Chicago, lll.i

VALANDOS PRIĖMIMO:.nuo 10 ryto Iki 4 po plotų Ir nuo S Iki 7 vakaro- I
m* - ii vs st . , * * - • - — e — - — e -9e — —m Xk.Z * — 1 1

ir agentūra literatūros ant “Nortb Slde” Chicago). 
čion galim* gauti moksliškų. svietiškų ir dvasi- 
ikų knygų, rakančių, škaplierių, abrosėUų, viso
kių laikraščių, Amerikos ir Europos ir popierų 
gromatoms. Teipgl užlaikau visokio tavOro: juo
dyk), paišelių, plunksnų,drukuojamų mašlnukią 
britrų.itareoakopų ir daugelio kitų daiktų. Ne
užmirškite atsilankyti, o busite užganėdinti

Petras M. Kaltis
1X1 Wabon*ia Ava.. Chicago, 08

Tftale Liet u visko* Bažnyčios.).

1909m ■ KAINA 25 Centai, 
yra didelis 51ĄX8% colio 114 pusi. 
Telpa čia Aprašymas Vinco Kudirkos, 
jo gyvenimas ir veikimas, keletas* gra
žių eilių ir kitokių naudingų paskai
tymų. Adresas: , b

M. J. DAMIJONAITIS, 
3141 Union Avė., Chicago, III.

Lo tapant 69 place.terp Hoyne A v. 
Ir Leavitt St. artf1 tramvajų linijos, 
pirkšnių šalygatvts, vanduo, gazas, 
grutynė. Kaina tiktai ................ >300.

Kozminsky & Yondorf5 
73 Dearborn Street. 

Bankieriai. * 
t turtenybin‘ir jai 
męs su džiaugsmo l9°9 m- vertą 50c.

Ant pamatymo vienas num^c. 
Pinigus siųskite atstovui Ameri

koje po adresu;.
-■* -4f. J. Damijonaitis, 

3141 Union Avė., _ Chicago, III.

Skaitytojau, jeigu esi apimtas kokios ligos ar painiais desveikutnaia, 
užsimokės tau atsišaukti į Chicago Medical Cllnlc, 344 So. Stato St. 
prieš ėjimą gydytis kur kitur, nes jie užtikrina tau nuoseklų ir laikantį iš
gydymą kožno* ligos, kurią prisiima gydyti. Ar esi nerviška* ir nusimi
nęs, silpnas ir nuilsęs, pavargęs rytmečiais, trūksta noro, be gyvybės, leng
vai n u vargstantis ir neramusl Ar atmintis tavo prasta, gėdysi draugijos, 
trūksta energijos irtvirtumo, akys įdubusios ir nečystoeb pajuodavę poakiai, 
spaugai, plėtmai ar kiloki išbėrimai ant odos, ne morališki ir

Nusilpninanti Sapnai, Patrotytas Vyriszkumas, Seldinka Silpnybe 
nesuaugusio* ir šaltos dalys, nusistojima* Šlapume paliktame per nakt^ 
pienė tas Šlapumas, skausmai stėnose, turi nesveikumą pūslės ar inkstų? 
Išsipūtimą Gyslų Maišelyj; Utsendintą Puletekį; Užakimą Var pakylės; 8y- 
filitišką UžnųodyjimąKraujo, ar kokią kitokią gėdingą nervų, odos, kraujo 
ar užsendintą ligą? Ar skruostai įdubą, žymus rūpesčio išreiškimas ant 
veido, neramus naktyje, mainančio ūpo, silpna* vyriškumas, turi užkurdu- 
sės dalis, priešlaikinį nykimą, skausmus kauluose, puoiltaą plsukų, skau
damą gerklę ir tt. ?

Jeigu turi, tai Chicago Medical Clinic 
užtikriųs tau pilną Ir laikantį ant visados išgijimą, jeigu jie nuspręs, kad 
tavo liga yra išgydoma. Jausi pagerėjimą >* pirmo* dienos, ir neužilgio 
atrasi save karalium tarp vyrų ant kūno, proto ir širdie*. Niekas taip ne
sunaikina jaunu* ir pusamiinius vyru* kaip išbėginiai sMrlo* naktie* laike, 
arba slaptingas nubėgimas sėklos su šlapumu. Ta* padaro žmogų netin
kančiu prie darbo, ženatvės ir smagumo. Nedaro skirtumo, ar ta* paeina 
nuo jaunystė* blogų darbų, naturališko silpnumo ar nuo pertenkami užga
nėdini m o lytiškų geidimų.

Męs tikrai tave išgydysime.
M(* gydom ir Dgydom sėklos nubėgtam*, n*r»ų nusilpnėjimu, utosnSJusį paiatekį, syfilį, 
ne natūrai likus higimn*. pattagystą. Inkstų ir pūslė* llgaAlteisyhų sakant, visas Vyrų 
Lis**- Viso* klinty* laimingam Seny bintam gyvenime bu* prašalimos. Tūkstančius jaunų 
ir pusamiinių vyrų kasmet prieš taikų nušluoja į grabų jaunystė* išdykumai, per tanku* 
suslkuopinimal ir kraujo Ilgo*. Jeigu turi nors vienų U virš paminėtų ženklų, paalrodavyk 
•u mumis pakol d* nėra per vėlu. a *

Reda ta* nieko nekaštuo|s, o |*li užčėdytl daug ksMėjtmų.

Valandos priėmimo ligonių: nuo 10 ryto Iki 4 po plot. Ir nuo • Iki 7 vakaro. 
Nodaltamia ir kitomta Svontomo dienoms: nuo 10 ryto ita Ml vai. pietų tiktai.

CHICAGO MEDICAL CLINIC
344 SO. STATE STREET CHICAGO, ILL.

Yra tai knygas aprašanti kaip pa
daryti 83 momse w Jokių aparatų 
ir didelio IMI* VIa lino. Monu* gali 
kiekviena* padaryti ir lengvai už
dirbti dideliu* ataigus. Daugumas 
išsimokinusių lėtos knygos uždirba 
po |IO ir |10 ant Vakaro. Tamista ir 
Sali tiek uždirbti. Jeigu tik to nori.

> kodėl nenorėti, jeigu gal ima f Nu
sipirk šita knygų Ir uždirbai lengvai 
Knygos prekė tiktai SOo. Pinigu* 
siųsk Money Orderiu ubo markėm*.

J. ILGAUDAS
3312 S. Halsted St., CHICAGO, ILL

Artimesnėms žinioms kreipkite* 
pas

A.OIszewski

filuomi pranešu gerbiamai publikai. Jog e*iu 
seniausiu gydytoju ant Bridgeporto, praktikuo
damas IT metų. Dabar savo ofl*ų perkėliau į 
savo namas po ar. i

3149 S. Morgan St.
Kampa* 32ros gatvis

Mano ofisas aprūpinta* naujausiai* budai* gydy
mo. Vįsus ligoniu* stengsiuosi užganėdinti, kaip 
ir lygšiol. Pasitikėdamas, jog gerbiama publika 
ir toliau* mane rems, ealu namie ant kiekvieno 
pareikalavimo dienų ir naktį. Estu specialistai 
ligose vaikų, motetų ir vyrų ir užsendintoee ligo
se. Darnu visokių operacijų. Liekuosi su pagarba* 

Telsfohas Yard* S87.

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

Kampo* 32 ros gatvė*.

Dangus, šeimyniškas žaislas, 
rūpintas doram ir patogiam 
linksminimui. Yra tai 
22x24 colių su nupieštais 
tinkamais . Išrelškiaials 
pradedant nuo 1 iki 121.

Siame žaisle kiekviena* dalyvau
jąs turi mėtyti kaįitelj; dalyvauti 
gali 2 ir daugiaus ypatų, kiekviena 
ypate apsirenk* sau sienų kupstelį 
(yra 
uždengia tam tikrą numerį kaulelį 
metu*. Toblyčla susilenkia J 4 da
lis, su skrynute prisiunčiama | na
mus per pačtų. . Prekė ........... >1.50

Flirtas, žaislas Ir lošimas, *uau- 
gualema pavestas. Yra skrynutė su 
55 kortelėmis 3x4 colių, su yvalrlals 
klausymais; ant kiekvienos kortelė* 
yra po 6 ataakypus.

Jaunuomenė flirtuoja kortelėmis, 
parduodami vienas' kitam kortelę ir 
klausdami, kuris numeris jo atsaky
mo? Prie Danjaus ir prie Flirto* 
yra paaiškinimas kaip žaisti Flir
to* prekė ...........     >1-35

Dr. O. C. MEINE 
*" DENT1STAS

OFISAS-Kampu 31 ir S*. Bsitlfid gat.
(I7VMMO NrtsKMK.) X CWCŠW, OL

x Telefon Yard* 471.

Notary Public 
(Lietuviškas Notaras)

Išdirba visokias legališka* popieras, 
kaip tai: Plenipotencijas, Kontraktus, 
Billof Sale, Testamentus, Affldavits ir 
kitoniškus. Inkorporuoja draugystes.

J. J. Hertmanovvicz
Ofisas

A. Olszevvski’o
3252 So. Halited, Cor. 33rd St 

Chicago, III.

Todėl pasinaudoki- 
te iš šitos progos ir 

OiSgja pasiskubinkite kolai 
yra iš ko pasirinkti 
sau tinkamas drapa
nas.

L- The Bridgeport 
Clothing Co., 
3248 S. Halsted st., 

(Kertė 33-čips gat.)/

Chicago, III.

r
 VISAI DYKAI
Prislųsk mum porų markių, savo 
tikrų vardų, pravarde ir adresų, o 
mes tam U tai nusiųsiu* No, 8 kata
logą, didžiausių 1 letuviėkoje kalboje, 
M dideli ptssiapeL Jame telpa teista- 
gi apraiymai apie suvirf 900 visokiu 
kūniškų nesveikumų, vyrų, moterų 

valkų. Ilaiėklna pradžia, ptiežas- 
ir pasekme* ligų Ir pasako kokiu 

gyduole* naudoti, kiek Jos prekinoja ir kur J*a 
gauti Telpa paveikslai ir prekės viaokių nau- 
tauaių electro-gydančių aparatų, Roberinių 
daiktų, Magllkų aparatų, Drukuojamų ir Ra
šomų Mažiau, Mereoakopų ir jiem Paveikslų, 
Armonikų. Koncertinų, Britvųir daugel kito* 
ktukožnnmreikalingų daiktų. Rašykluojaua. 
John L Bagdžiunu, Propr. Adresuok teip: 
~JOHNJ8 SUPPLY HOUSE 

25 PILSEN STAT1ON CtĮlCAOO, ILL.

Marthfiėld Avė. arti 35 St.
2 lubų, 16 ruimų/ medini* namas.

Puikus. Kaina ................ .. >3.500

Ant Western avė. bulvaro terp 43- 
ėios ir 45 ui. puikus lotai ant rezi
dencijų. Kainos nuo >250.00 ir aug- 
ščiau. Pirk šiuos lotus dabar, nes 
kainoj jų netrukus pasidvejo*.

. Teipgl turime daugybę Visokių ki
toniškų namų ir lotų ant pardavimo 
.visose pusės .; miesto Chlcaguu

“Lietuvos” Kalendorių 1909 metams? 
Jeigu dar jo neturi, tai pasiskubink jį nu
sipirkti, nes kitaip gali jo nebegauti. Ka
lendoriaus kaina tiktai 25c., bet Kalen
dorius vertas kelis kart tiek.’ Jame randasi 
visokios reikalingiausios informacijos ir pa
mokinanti straipsniai. Kalendorius labai 
ti»ka jluoti kaipo dovaną—vistiek ar vyrui 
ar moteriai. Prisiųsk 25c, o męs pasių
sime Kalendorių. Adresuok:

A. OLSZEVVSKI
3252 S. HALSTED ST., CHICAGO, ILLs

r 4- Lygas, katros spsijemani ižgydlti, gy
nŽ ^OI“ galutinai ir uz žemą apmokėjimą. ,

Jaunikaitis!, katri kienčis ssv* 'jauni 

sveikata, 
vinims f 

vyriškumą
1 £"I'-R’“n:a s’! ”>u»u gydiuiu.

' ’HK V Kraujo užnuo.Iyjnii*. Varicocele, inkštu
' ' \ (kidnev) ir pūsles ligas, Rheutnatizmal

V N'cur^lrris. pylva ir kepenų ligas. Hemovl
Sfiv ■ • ri-.oi ias 'pilės), Ulcers, pasididiniina gc-l

KB^oHKmD38K9a^—. jgjteiSgMaS irt* (cnlarged glacdsį, ir vys** skunA li«l 
gas, greitarižgidotn.

ATUfTVTf i0*1 tn’,s ra^°m ec*a Tįsiem paejentom* ir g yonkalboiiružhd- 
Al.Tlllvlk, kome didžiausioj slaptybėje. *

Mm ratstuąm vysus vaistus dėl musn ligoniu ir siuntom joĮisingvy*apo*vietie.i 
Rašyk pas mus šendiena apsakidaiuas kas jum* skaudžia ir reidalėuk prisiun- 

tima musu naujausios knlgas, katrą siuntiem dykai kožua-.n katras pedous sayai 
adresa.

Tou knigoie irs daug illustrariu ir ii irs kcjp uonmai šnoksia dėl sienų ir] 
tunu, katri kenčia nou vysu vyriški! ligų. Kuiga ta apsaka vzysokies iyę'J ir 

ijpe gali jous gyditi nouniusie. Rašyk pas ; -- 
DR. JOSEPH LISTER CO.,

L. i75 22 Fifth Avė., Chicago. III. .
Goudotinas Tamista: Aš kicnciu noug ligos, katra iru... L............... .4

, _ i (Aprstik liga) Ii
................................ Prašau prisiunsti suris dykai, jusu kuigutih, katra moka kajp'

VILNIAUS KALENDORIUSi "“TJ"SLPR.S.U.nMUl .Lalk«“'ls 
nenis, eina kartą per savaitę iš 
Vilniaus,- Lietuvoje.
J. “Lietuvos Ūkininke” rašoma 

apie įžymiausius Lietuvos reika
lus, apie žemės valdymą, apie vals
čius, mokyklas ir žmonių laisvę 
apie vyriausybes darbus ir politi
ką ir kitus naudingus skaitymus. • 
Lietuvoje metams ...........^..$1.75
Amerikoje metams .............. $2.50
Užsimokantiems už metus, gaus 
dovanai “Vilniaus Kalendorių”

Kiekvienoj nelaimėj pinigai yra reikalingi, todėl nusipir
kite pas mus Apdraudimo Raštą (Insurance Policy), o atsi
tikime ar ugnies, ar ligos, ar mirties, ar kitokios nelaimes, 
nereikalausite pupintis apie pinigus. Apdraudimo Kompa
nija išmokės jums tiek pinign, ant kiek jus busite apsidraudė.

Su apdraudimo

Męs Apdraudžiame 
(Itisurinatne) r

ar tai butų namai, naminiai 
daiktai, vaizba ar kitoniškas turtas.

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

Męs apdraudžiame VISKĮ Ir nuo VISOKIŲ NELAIMIU

■ ' 37th arti Wallace St.
Mūrinis namas. Krautuvė ir 4 rū

mai. Kainą n...........32.COO

. \ Lotai!
GERI BIZNIUI LOTAI. <

Ant Halsted St., arti “Lietuvos" na
mo. 50x137 pėdas. Specijaliskds rin
kliavos už gatvę užmokėtos. Tėmykit 
ilgumą lotų, 12 pėdų ilgesnj, negu pa
prastai. Kaina .............................. >2.500

Serganti Vyrai
Jauni ir pusamžiai, kurie 

kenčiate nuo ligų, nenusimin-^Jfl^ 
kitę. Susiraminkite! Gelbėki-M 
te save! šaukitėsi prie mus! W

Eikite ten, kur busite 
domi sanžiningai ir greitai 
sveiksite! Sučėdysi laiką 
pinigus eidamas į WesternP^^3^j| 
Medical Dispensary. Patari 
mas dykai. -HEOm

Naujas Išradimas 
Sustiprinimui Ir užlaikymui plaukų. 
Tūkstančiai plikų žmonių atgavo pui 
kitu plaukus, sulaikobllnklina plaukų 
gal v o. labai trumpame taikė, v tetoje 

senų ataaga nauji, gražu* plaukai. Vlcokia in
formacija dykai. Artesnėm* žiniom* reikta ra- 
iyti įdedant kroso* ženklelį.

RROF. J. M. BRUNDZA
MSAMUT i M m n. MMU.TB*QT TMK.

Mokinki mes Patys!
Gramatika angliško* kalbos mo

kintis be mokintojo (apdaryta) >1.00
Valkų Draugas arba kaip mokintis

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

mokintojo 10c.
Aritmetika

mokintojo
Pinigus 

šiuo

mokintis rokundų be 
(apdaryta) 35c.

Siųskite per Money Order 
adresu:

P. Mikolainis, 
New York

ISGYDAUIN 5 DIENAS
Jfgydau kiekvieną sergantį Varioooelę. Striktnro, užsikrėtusia* kraujo užnuodyjlrr.uJ 

nusilpnėjimu n*rvų. Hydrooelg arba vyrų lytlėkas liga*. Šitokius paslulytdta* duodame vė
siems tiems, kurte baro gydomi viaokių kitų daktarų be jokios pasekmė* ir išdavė pinigus dy-’ 
kai; todėl noriu Jum* parodyti, kad mano bodas yra vienintelis ir su juo išgydysiu ant visada.

Nemokėkite už neišgydymą, tiktai už išgydymą.
Skaudėjimus skilvio, kepenų Ir inkstų, nors labai užsisenėjusius, Ugydan galntlnaL ”

“RAISTĄ” (Tie JugliJ^DUODUODOVANAI
Skaitytojams "Lietuvos’; ir “Vienybė* U", kurie dar tos knygas neturi ir nėra *k*it|.

Jei knygos ’ RAISTAS" nėši dar Skaitf*. tai visai mažai težinai tm-rikns gudrybes, 
s uk t y be • ir, teip vadiiyatns Jos, g e r o v e ir negali i*, išaugom nuo Maukiu pinklių, ne* 
neturi gana patyrimo. "RAliTAS" tai knyga patyrimų.

’ Pers k s Itj* “RAISTĄ" telppat žinosi visa sutvarkymu dabMflnės gramonljo* ir kodėl' 
bedarbės kita o tuomi ir kaip galima turėti visuomet darbas Ir gyventsiaiiuingai.

„RAISTAS" dėl iėnaiumo savo idėjų j ra teip pageidaujama aaygd, kad yra ii vers ta į 
Visas kalbas. x ,

"-RAISTAS", kuris sudrebino Amerikos ir Europos parlam*n*as. j*a didelė, K6 posla
pių knyga ir svarbi tuomi, kad *pr*ėo gyvenimų lietuvių Amerikoje.

“RAISTO” kaina S t. M. perkant pačia knyga. Prenumerata taiim*č>ų “Lietuvos” ar 
“Vjen. List." metams >2.00. Bet kas naujai usstsakls "Lietuvą’* ar '‘Vien. Liet." metams, 
prUiųzdama* man S2.OO, apturės metam* vienų litų talkrotčlųir “RAISTĄ'' dykai.

Siuntimui prenumeratos adresas: J. Naujoka*. Madteen S*t *ez !••. Nmsr York, N. Y.
Kiekvienas lietuvy* inteligentas pripažint dideių vertų knyga* “Itatatas".

Kas gali būt matyta 

GALERIJOJ MOKSLO 
344 Ss. St>te St. CHICAGO, ILL 

arti Harrison (atvės 
INEJJMAS DYKAI!
Žingeidumai Pathologijos

- Žingeidumai Osteologijos ? 
Žingeidumai Oro m uflsvltfio Organu 
imi r .tari mtasi -ii,iT*r otaa, - tm-; ~—Z

Tyrinėk pradžią ir išsivystymą 
žmogiškos rasos nao lopšio iki grabo, 
pamatyk keistumas gamtos, žingeidu
mus ir milžiniškumus.

Tautiški Lietuviu 

Paveikslai.
Papuošltnul savo kambario, yra 

gražus tautiški paveikslai:
- JL Didis Liet. Kunigalštis Algirdas 

miera 22X28 colių. Kaina.............. 35c.
2. Didis Liet. Kunigaikštis Gedimi

nas, miera 22X28 colių. Kaina.. 35c.
3. Didis Liet Kunigaikštis Keistu

tis, miera 22X28 colių. Kaina....35c
4. Didis Liėt Kunigaikštis Vytau

tas, miera 22 x 28 colių. Kaina.. 35c.
5. Dr Vincas Kudirka, miera 19x24

colių. Kaina ..............................35c.
• 6. Sirli^-as Daukantas, Lietuvos Is
torikas, miera 23X29 colių. Kaina 35ę.

7. Gediminas, D. L. K- apima Klja-
vos pili 1318 n?., miera 17X24 colių. 
Kaina....................................................... 30c.

8. D. L. K. Vytauto prisieks, miera
20X 25 colių. Kaina......................... 30c.

9. Kražių Skerdynė, 1893 m., miera
22X28 coli!}. Kaina ...........  50c,

Pinigus siunčiant su užprašymų, ad
resuokite teip:

A. OL8ZEW8KI8,
3252 80, Halsted 8L, Chicago, Iii,

Dabar yra Geriausias Laikas 
Drapanos Pirkti.

Po Kalėdų męs numušėme visų žie- 
minių Drapanų kainas apie 15 procen- 
tų padarymui vietos pavasarinėms 
Drapanoms.

F , Siutus, kurie buvo pardavinėjami po 
>25.00, dabar pirksite už $22.00.

Siutus, kitur pardavinėjamus po $22, 
M pas mus dabar pirksite už $18.00.

OverkoČius, kitur pardavinėjamus po 
pas mus dabar pirksite už $21.25 

: 7 Teipogi žymiai sumažintos likosi kai-
nos šiltų apatinių marškinių, kelinių ir 

ž*em*n^2 drapą- ĮĮ^į '

Oeriauslas lietuviškas dantų daktaras 

A. J. Zimontas (Ii etuvys) 
3252 So. Halsted tU Olszewskio name.

Tro»ta* dantį* b* *kMU*ao, iėgydo Skorbnt*. 
Reurelgita, sudedi nauju* vieton iėpuoludų, pri
pildo UKlrmtjusli* auksu, sidabru, ai—‘-------
Valanda*: Šiokie m* dienom* nuo 8 ri 
ano 1 iki • vak. Nedaliom*: nuo 9 r.

T*l*He*ta* Varde 1M«

Tabako Naudotojai 
Padėkit mums apgarsinti maaų tabaką tarp savo draugu, o mga 

duosim jums litą fonografą DYKAI.
Nėra tai keks instrumentas žaisi*! kaip tankiai kiti išdirM|ai yra p 

premilą, kai tikrai gera ii kiekvieno atžvilgio kalbamo|l aušina
Kada panorėsi galėsi turėti savo namuose kon- 
cerių dykai, ne koncertų kokio* tuklerusio* 
armonika* ar smuike cypimų, bet koncertų dl 
dėlių benų *rba oteheolro*. daina* karšiausių

. T il»;Ul^. Ir užimančia* rodžiu- vis
k* tik norėtum itglrsti galim* pritaisjtL

Sfcjgį-jrviĄjB 4MFl'sklžusk hrtyniiaustoj muzikallikų Instrn 
fj nu ntų krautuvėj o »p <• k.all.anup}

■ Kln- atsitmovi v:'i par
davinėta po |1S.00.

Mąa norime, kad ta* podėtumet mam* 
mą* gerianslą taboką rigarcSam* Ir pypkiui 

Meb prisiusime Jnms visokio tabako po bi«kį. Austrlėko, BosniRta. Here'*l»ko. Turkllko 
Ir Rusliko. Vita sykio už 86.00. Jus lengvini tų tabakų galite pardoo*! savo draugams, nes 
tai yra gvrtanstas tabakas, kokį kur galima gauti-

Tabako* ta* yra tas pats, knr| jų* taip aortai rakit Europoj, tagsb**, kurį Jų* dranga 
nemažiau nž |*« myli.

A p taikus mų* tabakų rekomenduok Jį savo draugam* ir Jei jt* Jiems paliks, duok jiem* a.u 
sųanresųlr tokiu budu padėsi mum* apgarsinti. Uitai mų* duosim taa visai dykai mus “Klnę” 
fonografą Yra tai vlenintėlė proga gauti dovaną

U* tabaką aknttyoime joms 84.00. Prislųsk U kalno BOn. (kraaataokliais), o my* iistųslm 
tabakų ir fonografą Apdlurėfes, jei rasi garais, užmokėk Expreso Agentui likusius tbM ir pa
silaikyk Juo* sau. y .

Pinigus sugrųilnsinse kiekvienam, kuris bus neužganėdintas.
Passnaa. Ta* dovana* duosime tik teip ilgai, kol męs oepersiUkrlnsime. Jog mų* kompa

nija yra gana apgarsinta. Todėl patariame neatkMlloU. >1 norite gauti mų* fonografų dykai.
Mrwu: EUROTCAN TOBACCO C0. 33 L*on*rd 31, O«pt 71, N*w Yorfc, R. Y.

MotorHIum Liga*. '1 
Patinimas gimdos, skaudėjimu* 1 

pečių, baltligų ir kitas, Ugydau pa. 
M-kminglaustai pagal mano meto- 
do» sutaisytu* vaistu*.

Kraujo Uanuodyjtnraa 
ir odos liga*, paveizdan: išbėri
mu*, skaudMins, plaukų nusila
kina us ir visokia* kita* ligas 

Išgydo u ant vlaadoa.

Kalbu lietuviškai!

rvSvtt. Užtikrinama* JO 
« metų. s**d>ikiiu ***an 

' *ta*> '’r* pnvi p u >
- t»4aMMdelį kokju ne 

buk adreiu C.OJB. 8M7* ir pereiįitlino>*. 
su tiesa pilno iėtyvim... Jei nebus lok*, knip p» 
sakyta, nemokėk nė visata cento, žiebk, g >1 ■» paro’c.sT/m .rttltofiOOM* toki P-tjaĮro^n 1. 
pirksi jį pa* kokį *anh*ovlnlnk*. Latal pulk- 
iCk.r. Minėta pantai*, k ydeta* Jytai sukielvie.. 
laikrodėlio. Aaretaokv

Excelslor^Watch Co-
900 Athonaoum Bldg., Chlcaso>

ta.17akmenų 
6olžkelinia Laikrodėlis.

Stiebeliu užsukama, ir 
. nustatomas, vyriiko ar 
, moterUko didumo go 

tat* ..ksMtal. rantuotai, 
i dvigubai* medžiokli- 
• n ta u lukitai*. puikiai 
1 graviruotais. luiikų k** 
printai'Rika, ypatingai

Pinigu Preke
Iki 600 rublių, rablia po.....................ė.
Nuo 500 Iki 1009 rubilą, rubli* po..i
Virš 1000 rublhą rubli* po............5i,\

Prie kiekvieno ciuntinto reikia pri
dėti 25c. ant paėto kaštą.
, - Jeifu norite, kad pinigai greitai ir 
gerai auvailuOMą ir niekur nežūtą, 
tai siųskite ^er “Lietuvos' redakciją 
adresuodami teip:

A. OL8EEWSKI.
S Halseted St, Chicago. I i

TeL 18*3 Verda

Dr. J. KULIS
Lietuvių Gydytoja* ir Chirurgas.

3259 So. Halsted St, Chicago, III.
Gydo visokia* liga* moterų, valkų ir vyru. 

Teipgl tari didelį praktikų ir gydo pasekmingai 
visokias limpančia*, ei*iaenėjusia* ir paslaptin
ga* vyrų U*aA. Daro operacijos pasekmingat

Bstista*ai Ir kitokį neeveikumai yra iigydoml trumpa laika su kelioms dienojai-mu
sų originališku būda gydymo. Atsakančiai pritaikytai musų gydymas yra tikriausta* ir nuo
dugniausia* budo* ant svieto, pasiekimui nuodugnaus išgydymo Ne gaišink laiko ir nestatyk 
pavojuj savo sveikatos, klausdama* patarimo pa* aptiekorių ar drangą Jei nėši atsakančiai 
gydomas, tai gali boti tikras, kad taršai tų ligų per visųaavo amžių ir ji visuomet atgabens ta
mista i nelaimų ir susikrimtimą Mgs išgydome lakstančia* tokiu ligų, dėlto kad turime jom* 
y pa tiška gydymą X

UŽSIKIMŠIMAS ARBA UŽAKIMAS VARPOS. Nedaro skirtumo,kaip Ilgai kenti 
nao užakimo varpo* U kiek daktarų tomistų prigtro it suvedžiojo, musų gydymas tomistų tik
rai išgydys. Su musų gydymu nereikia jokio piaustymo. Musų gydymas yra geriausias visoj 
pasauiėj, be Jokio skausmo jis prašalina nesveikumų ant visados.

■ UŽMUOOIJIMAS KRAUJO. Jei vartojai nuodingus vaistu* ir turi skAU*mu*|.,ŠMZ 
d*s burnoje, gerklėj* ar pratrukitnu* ant kokios nors dalies kuoo, tai sergi nuo užnuodijiml 
kraujo, kurį gili išgydyti We*t*rn Madical Dispensary. Mjt jleškomt sunkiausi*} Išgyl 
domų ilgų prasčlautlame padijlme. Mų* Išvalysime tavo kraujų gryjsal ir prašalinsime Ii visti 
kūno įvairius nevalumus bei nuodus trumpesniu laiku negu kas kita* kokioj dalyj pasaulės. I

GUMBUOTO* IR SUSISUKI GYSLOS. Tokį padėjimų gyslų mg* išgydomai be sol 
gaišimo laiko, be Jokio skausmo ir ant tuojaus. Musų gydymas prašalina visokius ligotus pal 
dėjimus, pagamina pilnų bėgimų kraujo, sugrąžina greitai norma iškų sveikatų ir tvistumų| 
Skausmai pranyksta visai,

MĘ* iftOYDOME KUOMET KITIEM* NENU*I*EKA.
Mf* teipgl išgydomo trumpu taiku visas ligas, kurios apsireiškia tarp jaunų, *enų ir] 

pusamžių vyrų. PA*IKLAU*IMA« IR IŠTYRIMĄ* DYKAI! Viską užlaikome slapty į 
bėję. Jei busi gydomas musų, niekas to nežino*. Mg* turime tam tikrų gydymų kiekvienai^ 
ligaL

510.00 vertės Ištyrime* su X-spindull*l* dykai. <
Vyrai, mananti apsivesti, privalo atsitaaktl pas mus dėl ištyrimo, idant žinoti Ar ji* 

ttaba*r*taediro<iAazae,^rtt»I>‘a*MJta*kn«eko«*T»8*. kralkft :^' . taringam gyvi-
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Juoz. Pętrikys, Avė

3

2

t
$2500.0

St

112. 15c

3

2

1902, pusi. 31.

2

35th

210c

M.

Svieto pabaiga. Iš rusiško

2

ui.
6

2

Kazys

P. M.

Dom.
ir io

Street

StreetB.

ris.Street

40c

$3.300

Paltanavičia, 18 Mllbury Street

prle kokio gra- 
prlgull. Knygos 
Gražiais drūtais 
kampai drūtos,

$2.00
$1.75

I1L 
35c

mą valgybo*. Pa 
Su raštininko leld 
Knygutė- nurodo, 
rie kiti, teip pavt 
gini yra netink

Gyvybė- (kantatas) Ir kitos 
poemos. Parašė Jonas Vis-

$1.00
$1.25

šitų
135. 
35c

ir laiš
kia usi-

HARVEY, III. Ant Lexlngton Avė.
Puikus 2 lubų namas. Akmenų po- 

namls. 2 gyvenimai 6 ir 5 ruimai. 2 
maudynės ir visi naujausi įtaisymai.

347 Rodney 
73 Grand

Street 
Street Išmo

nių rt-

No. 1428 
pležių Pijų 
go. Antra 
Kaina. ....

St Louis, III.
452 Colllnsville

Masą *
Athens

bos Vadov$- 
u laiku prv 

kaadieni-

Street 
Street 
Street 
Street
Street

Brldgepcrt, 
Lendraitis, 324

> Chlcago, 
Kaltis. 221 W.

14 UI. 
fialai, 2

Chi- 
10c

No. 124 Robinzonas Kruzius. Graži 
■statiška pasaka. Antra pataisyta lal- 

tiicago, Iii. 1903, pusi./S. ... 25c

Elizabeth, 
Dočkus.

E. Fromes, 
Ant. Dlržulaitis, 
Ant Jankauskas, 
T. Jermalas, 
W. Dackevtče,

III.
710 Enos Avė.

No. a44 Iš Gyvenimo Samojėdų. 
Apie Ltzdtninkus ir kiti naudingi pa
mokinimai................................  10c

East
Juoz. Rainis.

Ant HAL8TED St., arti 35-tos gat
2 lubų mūrinis namas. Krautuvė Ir 

3 gyvenimai. Randa $55. Kaina $5.500. 
Lotas 25x125. Geriausia vieta vaizbai.

kiną gamtos 
J kuriuos 

nesupranta. 
209. .... 50c

No. 516 Iš kur atsirado musų nami
niai gyvuliai ir auginami augmenys? 
Pagal Lunkevičių sutaisė Šernas. Su 
paveikslėliais. Chlcago, III. 1901, pus
lapių 73..................  20c

No. 225 Geriaus vėliaus, negu nie
kad. Komedija viename akte. Pagal 
lenkiškų sutaisė K. B—a ir M. P—is. 
Chlcago, III. 1902, pusi. 48......... -.. 15c

No. 43$ Revoliucijos dainos. Suran
kiotos iš visur 24 dainos naujos ga
dynės iš revoliucijos atbalsių. Chlca- 
go, III. 1908, pusi. 30.................... 15e

Montreal, Canada.
Bielek, 1135 St, Ekatherlne

THROOP ST. Tarp Lyman ir Archer 
Avė. 2 lubų mūrinis namas, lotas 50x 
125. Kaina............... ................. $2500.00

No. 397 Keptos kančios. Eilės. Pa
rašė Liepukas. Chicago, III. 1909, pus
lapių 28............................... • 10c

No. 946 Priedelis prie lietuviško 
klausimo. Raštelis gvildenantis lietu
vystės reikalus po valdžia Rusijos ir 
po (tėkmė lenkystės. Chlcago, III. 
1905, pusi. 38........................................10c

2 9 lubų, 
mas

No. 257 Kun. Gramulos raštinyčlo- 
je. Komedija viename akte. Parašė 
kun. Fr. Hudor. Gražiai parašyta ko
medija, tinkanti perstatymui. Chica
go, 111. 1906, pusi. 14.................... 15c

No. 210 Dėdė atvažiavo. Komedija 
viename akte. Pagal lenkiškų sutai
sė B. B—ai r M. P—is. Chicago, III. 
pusi. 62......... ... ...............1... .... 20c

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

No. 63 Karės Laukuose. (Kareivio 
. atsiminimai.) Paraše Vsevolod Garsiu. 
I Vertė A. Lalis. Užimanti pasaka iš lai- 

karės maskolių su turkais. Chica- 
' III. 1906. pusi. 81... .... 20c

• No. 490 Dvi Kelioni j Tolimų šiau
rę. Sutaisė S. Matulaitis. Labai žin
geidus Ir naudingas aprašymas iš ke
lionės | šiaurės poliusą. Chicago, III. 
Kaina.....................................................20c

Waltace 8L, prie 37 ui. 
lubų, 3 flatal Ir 1 Storas mūri
nis namas ....................L.. $7500.00

avė., terp 31 Ir 32 ųl. 
2 flatų mūrinis na- 
.................................$9000.01

No. 110^ Auginimas Ir maitinimas 
mažų kūdikių. Parašė Dr. J. Kulis. 
Chicago, III. 1907, pusi. 28............. 10c

Wallace 8L, terp 28 Ir 29 ui. 
lubų, 3 flatų mūrinis na

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

Montallo,' Mase.
P. Miškinis, 9 Arthur

Halsted St, terp 56 Ir 57.
Medinio namas lubų ir pona- 

$23oo. :

nuo visokių ligų, užlaikyti 
savo sveikatų, pailginti sa- 
I užauginti sveikus ir tvir- 
vaikus. Chlcago, III. 1897, 
.. ............. ‘.......................... 35c

Wallace St., terp 29 1r 30 ul. 
lubų, 4 flatų mūrinis na

mas ......................................$8000.00

Grant Works ant 
lubų, ant 2 lotų, 6 

štorai, medinis namas, parsi
duoda su -toro fistures... .$8500XX!

Portland, Oreg.
John Browman, Browman Neva Co.

Sprlngfield,
Jur. Tachilauckas,

Baitlmore, Md.
Jur. Diemedis,
Jonas

co
mimų niedlnis namas ..<.$2500.00

Conn. 
W. Porter

» 
Cambrldgeport, Mass

Pet. Bartkevičius, 719a Main 
C. Kavolius,

Pittsburg, Pa.
Jonas A. Ignotas, 46 So. 22-nd

Philadelphla, Pa.
M. A. Ignotas, 1028 So. 2-nd Street

lubų, 
lubų 1 
mai ....

Place, terp Auburn avė.
ir Gage 8t 

4 flatų ir užpakalyje 1 
flato abu mūriniai na-

.................................I.... $5.300

No. 1140 Išsivystymas vaisiaus gy
vūnų. Parašė Dr. J. Kulis. Su dau
geliu paveikslėlių iš embrlollogljoe. 
Chlcago, III. 1907,

Scranton. P*.
M. Valentanavičla, 1831 N. Main St

Baitlmore, Md.
Gawlis, ' 1834 N. CasUe

Shenandoah, Pa.
And. Mačls,
T. Kryžanauskas, 12 H

Poplar ave^ arti 31mos 
ruimų mūrinis namas ir 9 pėdų 

augštas basėm e n tas 
8

Mūrinis namas ant 37 gat Randa
1240 | metus. Kaina....................$2.000

Worcester,
Bernotas. 12

Už $300 ant rankos, o lykj j 
kest| randa, nupirksite 2 lubų 
n| namų, 2 pagyvenimais po 4 ruimus 
ant 37. gat., arti Parnell. Kaina $2750

No. 1457. Dangaus Augštumas Ir 
Žmogau* Senumaų; Anykščių šilelis 
Ir daugelis naudingų žinių. Sutaisė 
P. M. Pusi.

Seattle, Waah.
Inter New» Agency.

So. Boston,
N. Gendrolius, 224

Aewark, N. J.
V. Ambrazevlčia, 178 Eerry

No. 331 Žilė galvon — velnias vuo- 
degon. Komedija viename 'takte. Pa
gal lenkiškų sutaisė M. P—is. 
cago, Iii.

Grant Works 49 avė. 
lubų, 3 flatal ir Storas, me
dinis namas ............i ■ • .$6200.00

Mass.
Harlem Street

No. c71 Laikrodininko atminimai. 
?asak Erkman-šatrijaną sutaisė S. M. 
^veikslas iš Napoleono I paskutlnių- 
ų kariavimu. Chicago, iii. 1907, pus- 

pių 44..........  15c

No. 569
vertė Pr. Siūlelis. Kas nori atsižlno- 
tl, kada bus svieto pabaiga, tegul per
skaito aią knygelę. Chicago, Ul. 1902, 
pusi. 31...............'•................  10c

Brooklyn, N. Y.
A. Lesniauskas, 
8. Rinke vičia.

2 ir 3 lubų mediniai namai ant 
Eme-ald Avė.,. .arti 32 gat. Randa 
nuo $300 iki $472 j metus. Kaina 
nuo ..............$3-000 iki $3.600

No. 907 Kaip žmonės su ponais ko
vojo? Sodiečių sukilimai Ispanijoje 
XV amžiuje. Angliję j XVI amžiuje. 
Parašė A. J—tls. Chlcago, III. 1908, 
pusi. 34.

Turners Falla, Mass.
K. P. Šimkonis.

Waterbury,
J. žemantauskas, 39

No. 606 Airija. Lapai iš istorijos 
Airijos. Parašė A. Janulaitis. Chlca
go, Iii. 1908, pusi. 63?................  15c

Ant WALLACE 8L, arti 32 gat 
Mūrinis namas ant stulpų. Lotas 

25x125 pėdas. Kaina tiktai ....$1.200.

Morgan 8L, tsrp 32 ir 33 ul. 
4 lubų, 6 flatų Ir štoras, muri
nai; ant Lowe Avė., arti 36 gal 
Mūrinis namas. Krautuvė ir 6 rums . 
Kaina............. l.Z..........................$2.0<*«

$2.00
$2.50

621 Columbla Avė.
Luisą, 57\ W. Lombard St

Union 
lubų, 

mas . 
lubų, 2 flatų mūrinis na

mas ....... •................... J.........$5700.a

lubų, 3 flotų medinis na
mas

33-d Place, terp Halsted St. 
Ir Auburn avė.

lubų, 2 Matų murini*
ma* ....................................

138 80. tyain Street 
Cherry Street

Westvllle, UL 
Juozas J. Šilkas.

St.
19 Harrison Street.

III. 
Wabansia Avė.

J. Vasiliauskas, 2498 Kenslngton Ava-

BURN8IDE, III. Ant Lsxlngton Avė.
2 mediniai namai ir staldas. Randa 

$288 | metus. Lqtas 50x125. Namai 
tik 3 metai ' kaip statyti. Kaina tik
tai .....................................*.............12500

KUR GAUTI ^LIETUVĄ*.
Galima gauti kiekvieną savaitę 

'Lietuvą** už 6c. pas šiuos agentus:

EI m orą, 
Antanas Rėklaitis.

Lawrence, Mas*.
Ramanauskas, 99H Oak

Nsw Hsvsn, Conn.
And. Ješlnskas, 217 Ferry Street

- Cleveland, Ohlo.
Pov. šūkis, 6524 Forman Avė. 8. E.

No. 98 Pragaro atgijimas. Parašė 
, Tolstoi, vertė Z. A. Kritiškas pie- 

inys dabartinės, draugijos tvarkos, 
legoriškai parašytas. Chicago, 111. 
908, pusi. 22..................  10c

Vaišės Kristaus pa* po- 
IX. Parašė Viktoras Hu- 
loida. Chicago, III. 1907.
.V,..................................10c

No. 1157 Koks pri'vW būti valkų 
auklėjimas? Raukius mėtų, parašytų 
D-ro J. šliupo. Chicago, Iii. 1908, pus
lapių 91....................  25c

, Chicago, III.
Charles Laban, 10802 Michigan Avė.
Juozas Volmeris, . 168 W. 18th

los Ir kaip. Iš 
Itnerj sutaisė 

moksliškos vertės

Scranton, Pa. 
, 1514 Ross

Lotas 25x172 pėdas. Randa $360 | me- mis. Randa $15. Kaina 
tus. Kaina tiktai

pusi. 21.......... 10c
U

Herrin, Illinois.
J. T. Adomaitis, Box 708.

$2950

Knygų Katal jogas
No. 4 A H urna ir kitos pasakos Guy 

de Matfpassant'o, vertė J. Laukis 
Telpa šios pasakos: L Alluma, 2. Ne- 

. tikri brangieji akmenys, 3. Baimė 
- 4. Du maži kareiviai, 5. Dienynas pa, 

dukello, 6. Mėnesienoje, 7. Valdulys, 
8. Lžšalusioj padangėj, 9. Atsikirti
mas. 10. Vienatvė, 11. Tėvas ir sūnūs 
HE Guy de Maupassant yra
vienas iš geriausių raštininkų pasakų 
U žmonių gyveninio. Chicago, 111. 1908

Į36-..................... ^... 35c

No. 27 Gyvenimo mokykla. Parašė 
r Orlson Svett-Marden. LietuVtšken kal- 

bon išvertė K. žegota. Užrašai pagar- 
. ■Vusių žmonių. Labai naudinga kny

ga. Didelio formato. Chicago, III 
pusi. 235...................................... |1.25

Apdaryta................ .......................j150

No. 35- Gyvenimo vaizdeliai, suside
danti iš devynių sekančių gražių pasa
kaičių: Atsisveikinimas, Vagis, Kas 
kaltas. Gatvės vaikai. Paparčio žie
das, Miško sargas. Signalas. Keleivis, 
Būvio esybė. Chicago, 111 1902, pus
lapių 99. ................................................

No. 43 Iš gyvenimo lietuviškų Vė
lių bei Velnių. Pasakos surinktos d-ro 
J. Basanavičiaus, šioje knygoje telpa 
keli šimtai gražių pasakų, apie rojų 
(dangų), čyščių, peklą; apie giltinę, 
marą, cholerą; apie dvasias (dūšias), 

l Totalus, jų vaidinlmąsi ir tt. Pasakos 
■ užrašytos tokioje tarmėje, kokioje bu- 

i to girdėtos. Panevėžy j — pagal tar
mę panevėžiečių; Šiauliuose — pagal 

j tarmę šiauliečių; Suvalkų gub. — pa- 
f gal tarmę suvalkiečių; Prūsų Lietu- 

Toje — pagal tarmę Prūsų lietuvių; 
’ Dzūkijoj pagal tarmę dzūkų ir tt. 

Chięago, III. 1903, pusi. 470. Popieros 
apdaruose. .................. $1.50

) Audimo apdaruose. .... .......... $2.00

No.44' Išmano atsimihlmų. (Su au
toriaus pav.) Parašė Dr. Vincas Pie
taris. Spaudon parengė d-ras J. Basa
navičius. Platus bijograflški apipasa
kojimai koi-kurių Lietuvos vietų. Chi
cago, III. 1905, pusi. 301..................  75c

No. 67 Lietuviškos pasakoš įvairios, 
trinko Dr. J. Basanavičius. Dalis I. 
a telpa 141 labai gražių, juokingų, 
nintingų ir žingeidžių pasakų. Chi- 
gp, III. 1903. pusi. 280................ $1-25
ntai apdaryta............................. $130

No. 68 Lietuviškos pasakos įvairios, 
brinko Dr. J. Basanavičius. Dalis II. 
ia telpa 205 laba* gražių ir juokingų 
ašakų, bovijančlų kiekvieną skaity
bą ir; klausytoją ir labai naudingos. 

_ Ulcagę.Jli. 1903, pusi. 330. .... $1.25 
Drūtai apdaryta. .............................$1.50

4. Laisvės šventė, I. Juras, $. Redak
torius, 7. Paukšti^ ' 8. Ponas Jėzus 
Varšavoje. Knygt>lė Įdomi kiekvienam. 
Chlcago, m 1908, pusi. 76............. ’ 20c

No. 134 Sidabrinis kryželis arba dai
lidė Iš Nazareto. Apysaka iš laikų 
kankinimo Kristaus. Eugenijus Sue. 
Vertė J. Laukis. Chicago, Iii. 1906, 
pusi. 169. (šitų knygelę Vilniaus vys
kupas uždraudė lietuviams skaityti.) 
Kaina.......... ;.................................. 50c

No. 185 Žmogus neplluškis. Vertė iš 
švediško Nėris. Labai graži apysakė-4 
lė, kaip turtingo prekėjo sunue apsi
vedė su varginga mergina ir laimin
giau gyveno už kitus, apsivedusius su 
turtingoms. šita apysakėlė užima 
kiekvieną jauną vaikiną ir merginą ir 
mokina žmogiškos doros. Chicago, 
Iii. 1899, pusi. 23............................... 10c

ji
No. 200 Akis už akį, dantis už dan

tį. Juokai viename aktę. Perdirbta iš 
vokiško. Chicago, Iii. 1907, pusi. 29. 
Kaina. ..........................-.................. 10c

No. 262 Mindaugis, Lietuvos kara
lius. Istoriškas paveikslas 5-ee aktuo
se. Lenkiškai parašė Julius Slowac- 
"kl: Lietuviškai vertė V. Kapsas (Dr. 
V. Kudirka). Chicago, 111. 1900, pus
lapių 86.............,.............................. 25c

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

-1 . -;
- No. 295 Pietro Caruso. Vieno veik
smo drama. Parašė R. Bracco. Vertė 
K. Puida. Veiksmo vieta — Neapolis, 
šių laikų atsitikimas. Chicago, III. 
1908. pusi. 32.....................................10c

No. 302 šiaurės Kar^gial. Keturių 
veiksmų tragedija: Parašė H. Ibsen. 
Iš rusų, lenkų Ir vokiečių vertimų ver
tėj K. Puida. Veikimas atsibūva Nor
vegijos šiaurėj^ karaliaus Eriko Kru
vinojo Kirvio laikuose. Chicago, III. 
1908, pusi. 77. .... . ..................25c

No. 381 
trumpos 
koška. Telpa čia eilės: Gyvybė, Iš
tvirkėlis, Vylius, 3 sonetai, Proverbal 
ir Jautimai. Chlcago, III. 1907, pus
lapių 41......................................... ... 15c

mašinerijų Ir kitokių prietaisų išnau
dojimui gamtos pajlegų. Chicagc, m. 
1904, pusi. 238.................................... 50c

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 sudėjimu Ir atmainas, gyvi ir 
plėtojimąsi nuo pat menkiausių pavi
dalų iki didžiausių ir tobuliausių. Chl
cago, III. 1901, pusi. 129.................. 35c

No. 657 Istorija Suvienytų Valstijų 
Siaurinis Amerikos nuo atradimo ir 
dar prieš atradimą Amerikos iki 1896 
m. Aprašo, kaip Kolumbas atrado 
Ameriką, kokie čia tada žmonės gy
veno, kokie žmonės pirmiausiai iš 
Europos pradėjo Įplaukti j Ameriką, 
kokios karės buvą.j u# ką kariavo ir 
kokiuose metuose; kiek buvo prezi
dentų, kokie ir kftek kuris gero šiai 
šaliai padarė. Priė galol knygos telpa 
Suvienytų ValstljųhKoaątitucija, kuri 
yra reikalingiausia žinoti kiekvienam 
žmogui, gyvenančiam šioje šalyje. 
Chlcago, Iii. 1896, pusi. 364........... $1.00

Ta pati audimo apdaruose, aukso 
litaros ant nugaros ir šono......... $1.25

mul angliškos kalbos pačiam per sa
ve be pagelbos mokytojo. Chlcago, m. 
1906, pusi. 307.........................  $1.25
Apdaryta. ................. .... .... $1.50

•LIETUVOS" AGENTAI
Pas šiuos agentus gaiuua užsisa

kyti “Lietuvą" metams ir užšlmokėtl

No. 69 Lietuviškos pasako* įvairios, 
irinko Dr. J. Basanavičius. Dalis III. 
a telpa 202 dar gražesnės ir juoklri- 
snės pasakos. Chicago, III. 1904, 
si. 333................ $1-25
•utai apdaryta......................  $1-50

No. 70 . Lietuviškos pasakos {vairios, 
įlinko Dr. J. Basanavičius. Dalis IV. 
ilcago, III. 1905, pusi. 299. šioje da- 
je, ^eip kaip ir pirmesnėse dalyse 
ro. J. Basanavičiaus surinktų pasa- 
j, telpa keli šimtai užimančių ir juo- 
ngų pasakų. Kiekvienas, nusipirkęs 

paminėtų knygų I, II, III ar IV 
il|, turės per visų savo amžių neiš

imamų pasakų turtų............... .  $1.25
Drūtai apdaryta. .... .................. $130

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

No. 471 Akyvi apsireiškimai sviete, 
J kuriuos žmonės nuolat žiuri, bet jų 
gerai nesupranta. Su 7 paveikslėliais. 
Labai naudinga knygelė tiems kurie 
nori sužinoti, , iš ko darosi žaibai, 
griausmai, lietus Ir sniegas. Kas yra 
debesiai, ant ko jie laikosi Ir tt. Chl
cago, 111. 1894, pusi. 79................... 25c

No. 76 Maxim Gorklj. Pasakojimai. 
~ rusų kalbos vertė A. L—is. Turl- 
rs: Giesmė apie sakalų, Nenaudėlis, 
akaras Cudra, Rudenyj, Dvidešimts 
ėi ir viena. Chicago, UI. 1906, pus- 
pių 103..........;............ ...25c

No. 90 Olltipa. Graži apysaka Įš 
ikų savitarpinės karėsi šiaurinės 
marlkos indijonų. Vertė A. Olšev- 
[is. Antra pataisyta laida. Chicago, 
I. 1906, pusi. 95...................  25c

No. 97 Pamokslai išminties ir tęl- 
rbės, išguldtaėti galvočių visų am- 
ų Lietuvos vaikeliams. Parašė kun. 
atarė. Trečia laida, čia telpa’ 128 
Lokingų, bet Išmintingų ir pamokl- 
inčių pasakaičių, mokinančių doros 

išminties. Chicago, Iii. 1899, pus- 
plų 182.................................  50c

No. 100 Pasaka apie kantrią Aleną, 
takterj turkų ciesoriaus Antonijaus, 
:url per 22 metus vaikščiodama po 

svietą, daugybę bėdų ir vargų išken
tėjo. Antra laida. Iš lenkiško vertė 
A. Olševskis. Chicago, III. 1902, pus
lapių 66. ............................................

\No. 103 Pasaka apie Adomą ir Jle- 
.. Priedas prie sulyginamosios my- 
ologijos. Parašė Paul Lafargue, pa
ti vokišką vertimą lietuviškai sutal- 
i P. Miškinis. Chicago, III. 1908, pus- 
pių 31.................... 10c

Na 114 Ponas hr bernas. Apysakė
le Tolstojaus iš gyvenimo masko- 

j kaimiečių, žingeidi norintiems su- 
pažintl su buriu Ir sąlygoms masko- 
1 kaimiečių gyvenimo; ji verčia 
aitytoją drauge jausti su vargo pri- 
igtais žmonėmis. Chlcago, III. 1904, 
•1. 60................................................. 15c

No. 526 Kada ir kokiu budu svietas 
sutvertas. Parašė Prof. Dr. M. W. 
Meyer. Iš vokiečių kalbos vertė J. 
Ilgaudas. Aprašyta, kokiu budu tve
riasi dangiški kūnai ir kaip musų že
mė susitvėrė, teipgl, kokiu budu atsi
rado ant jos gyvybė.'-Su paveikslais. 
Chlcago, Iii. 1906, pusi. 140............. 35c

No. 527 Kada Ir kokiu budu gali 
svietas kada-nors pasibaigti. Parašė 
Prof. Dr. M. Wllh.Meyer. Iš vokiečių 
kalbos vertė J. Ilgaudas. Knygelėje 
aprašyta-svieto pabaiga. Kas nori at- 
sižinotl, kada ir kokiu budu gali svie
tas pasibaigti, tegul perskaito 
knygelę. Chicago, 111. 1906, pusi. 
Kaipa. ....'.......... ?.. ..............

No. 545 Nematomi priešai Ir drau
gai žmonių. Pagal Bltnerj sutaisė šer
nas. Aprašymas smulkiausių bakteri
jų, gimdančių visokias ilgas pas žmo
nes, jų susekimad, vystymąsi ir tt. 
Su paveikslėliais/ Chicago, III. 1905, 
pusi. 113...............r.i į........ ...............30c

Na 548 Oras, Vanduo, šviesa Ir ši
luma. Lekcija Prof. Blochmano’o. Su
taisė šernas. Visiems suprantamai ap
rašyta ypatybės chemiško ir fiziško 
proceso, aiškesniam parodymui kurio 
yra daugelis tam tikrų paveikslėlių. 
Chicago, Iii. 1907, pusi. 138.......... 40c

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

No. 566 Senų gadynių Išnykę gyvi 
sutvėrimai. Pagal Hutchlnsonų sutaisė 
šernas. Su paveikslėliais. Aprašo se
niausių gadyn’ų {vairius sutvėrimus, 
gyvenusius ant žemės dar prieš atsl- 
railimų žmogaus šiandien tų sutvė
rimų kunus žmonės, kasdami gilius 
šulinius, kanalus, arba imdami iš že
mės anglis, randa giliai palaidotus že
mėje. Tūlų sutvėrimų atrado Čielus, 
nesugadintus kunus, užklotus kelioli
kos sieksnių storio žemės eile. Jie 
yra šiandien išstatyti įvairiuose mušė
juose, iš -kurių žmonės mokinasi pa
žinti, kaip sena yra musų žemė. Mok
slinčiai, pagal storumą ir senumą že
mės sluogsnlų, kuriuose tų sutvėrimų 
kunus randa, gali spręsti, kaip sena 
yra musų žemė ir kaip seniai žmogus 
ant jos atsirado. Chlcago, III. 1900, 
pusi. 370.
Apdaryta.

No. 597 žvėrys Ir žmogus. Pagal 
Schmehl’l sutaisė šernas. Mokslas 
apie subudavojimą kūno visokių žvė
rių. paukščių, sąnarkojų, žarnaptlvlų 
Ir žmogaus. Kiekvienas žvėris arba 
gyvis aprašytas kai sau su visomis jo 
ypatybėmis ir kokią gyvūnų giminę 
jis tveria. Su paveikslėliais. Chica
go, III. 1906, pusi. 313. .... .... $1-00 
Apdaryta............................................

No. 1326 Žodynas lietuvlškal-angliš- 
koa kalbos. (Dalis I.) Sutaisė A. La
lis. čia rasi visus lietuviškus žodžius 
Išguldytus angliškai. Kožnas žodis pa
ženklintas kureyvoms lltaroma prie 
kokio gramatikos skyriaus jis priguli. 
Knygos formatas 6x9 colius. Kieti 
audimo apdarai. Chlcago, 111. 1902, 
pusi. 382. .. .*. . 
Popieros vlršais.

Ui $300 ant rankos, o lykj | išmo- 
kest| randa, nupirksite 2 lubų muri
ni namą, 2 pagyvenimais po 6 ruimus 
anthOuinn gat, arti 31 gat 
Kali

No. 658 Istorija Chicagos Lietuvių, 
Jų parapijų ir kun.Rraučuno prova su 
laikraščiu “Lietuva", buvusi balan
džio mėnesyje 1899 m. čia telpa ap
rašymas: kiek lietuvių yra Chicago- 
je, klek lietuviškų draugysčių, su ko
kiais vardais ir siekiais; chronolo
giška peržvalga Chicagos lietuvių dar
bų nuo pat čia jų atsiradimo iki pa
baigai 1900 metų; istorija jų parapi
jų ir protą kun. Kraučuno su “Lie
tuva". Chicago, III. 1901, pusi. 580. 
Kaina. ..^......................  $1.00
Apdaryta................... ........... .... $1.50

No. 678 Lietuvių Pratšvial Mažoje 
Azijoje nuo senovės iki jie pateko pp 
valdžia Persų. Parašė Lietuvos My
lėtojas (Dr. J. šliupas). Knyga turi 
283 puslapius ir 4 pideiee mapas, pa
rodančias vietas, kur senovėje gyve
no Hetuvių pratėviai. Aprašo lietuvių 
padėjimą dar 800 metų prieš Kristaus 
gimimą. Chicago, III. 1899.......... 50c

No. 722 Trumpa senobės Istorija. 
Pagal prof. R. Vipper vertė iš rusų 
kalbos D. Su paveikslais senoviškų 
liekanų ir 5-lais spalvuotais žemla- 
pials (mapomis). Yra tai tikriausia 
svieto Istorija nuo seniausių laikų, 
daug metų prieš Kristaus gimimų iki 
nupuolimo Rymo viešpatystės. Chlca
go, 01. 1904, pusi. 305.....................$1.00
Drūtuose apdaruose.................  $1.25

No_. 851 Apie turtų IŠdirblmą. Pa
rašė Schram? Vertė S. M. Veikalas 
gvildenantis politiškų ekonomijų. Ko
kiais keliais išsidirba turtai, kaip jie 
susikrauna ir kaip atsiliepia ant gy
venimo draugijos. Chlcago, Ill._ 1900, 
pusi. 139................. .\... .... ..... 35c

No. 856 Aukoa Karta Dievui. Para
šė Jonas Gražys, fti knygelė aprašo, 
kokio* kada buvo karėtų kas buvo )ų 
priežasčia, klek blėdies padarė ir daro 
žmonėms ir kas | jąs žmoniją stumia. 
Chicago, III. 1902, 'pusl.'^iO..........10c

tfj »li
' No. 861 Dr. J. Basanavičius. Lenkai 

Lietuvoje. Iš rus^ kalbos vertė V. 
Gintautas. Nurodymai,'kaip lenkiška 
kalba sunaikino tar aademoralizavo 
Lietuvą ir kaip jLjkenkja lietuvystei 
suiyg šiai dienai. Chivago, Iii. 1903, 
pusi. 41...................‘............................. 15c

Na 921 Labdarybė plrmlaus Ir 
bar. Parašė P. Lafargue. Vertė 
N—as. Telpa čia: I. Senovės pagonų 
labdarybė, II. Vyskupų ir vienuolių 
labdarybė ir III. Buržuazų labdarybė. 
ChięAgo, III. 1908, pusi. 36. .... 10c

No. 925 Moteris Ir jos vieta žmoni
joje. Parašė J. Laukis, šita knygelė 
aiškina moterų klausimų, todėl yra 
akyta perskaityti moterims Ir vy
rams. Kalbėtojai joje atras sau daug 
medžiagos. Chicago, III. 1908, pusi. 47. 
Kaina. ....‘.................................... 15c

No. 1327 žodynas angliškai-lietuviš
kos kaįbos. (Dalis II.) Sutaisė^A. La
lis. čia rasi visus angliškus žodžius 
išguldytus lietuviškai. Prie kiekvieno 
angliško žodžio kabėse yra pridėta 
tarmė, kaip žodžius angliškai tarti, 
teipgl kiekvienas- žodis paženklintas 
kursyvoms litaroms 
matikos skyriaus jis 
formatas 6x9 colius, 
apdarais, nugara ir
gražios moroko skuros, šonai audimo, 
ant nugaros parašas aukso litarbms, 
lapų kraštai marmuruoti.............$4.00
Ta pati knyga popieros apdar. $3.00

No. 1328 žodynas lletuvlškai-angliš- 
kos ir angliškai-lietuviškos kalbų (abi 
dalys — I ir II, Čy. No. 1326 ir No. 
1327) vienoje knygoje. Yra tai reika
lingiausia knyga gurintiems gerai pa
žinti anglišką kalbą., Formatas ir ap
darai tokie pat kaip No. 1327. $6.00

No. 1329 žodynas. *Tas pats l&ip 
No. 1328, tik ‘ pilnai apdarytas bran
gia, gražia moroko skūra, (čia audimo 
nėra nė blskio.) .... ...................$7.00

No. 1420. Tikyba ar mokei a a Tikė- 
jimiškl, moksliški ir drauglškai-poli- 
tiškl tyrinėjimai, surankiotu D-ro J7 
šliupo. Antras pataisytas ir padidin
tas spaudimas. Chlcago, ni. 1901, pus
lapių 211...................................  50c

No. 1498 
surinktas iš 
nykų ir sutaisytas pagal tikrų persiš
kai - egi ptlškų sapnlnykų, su aprašy
mu planetų atspėjimo ateities. Ge
riausiai išguldo visokius sapnus, ko
kie tik žmogui prisisapnuoti gali. Chi
cago, III. 1895, pusi. 205. ........ 50c 
Tas pats drūtai apdarytas............. 65c

No. 1515 Naujas pilnas Orakulas 
arba knyga burtų, monų ir visokių pa
slapčių ir praktiška C. C. St. Germaln 
Delmžinystė, su paveikslėliais. Su
rinko” Ir išguldė Iš svetimų kalbų J. 
Laukis. Yra tai didžiausia ir praktiš
kiausia monų knyga, burtų ir delno- 
žinystės mokslo. Formatas 6x9 co
lius, ant viršaus apdarų 'koioriuotas 
paveikslas burtininko .ruimo. Chica
go, 111.1904, pusi. 413................... $2.50
Apdaruose. .... .............................$3.00

New Brltaln, Conn.
M. J. Čeponis, 21 Piešiant

Lietuviškas Sapninyka*. 
daugelio svetimų sapnl-

Už $250 iš kalno, o lykį ant- išmo- 
kestles, nupirksite 2 lubų medinj tta- . 
mą ant 43 gat., arti Wentworth Avė. 
Randa $32 j mėnesj. Kaina ...$225$

Pulkus medinis namas, 2 gyveni
mai: ant Lowe Av©., arti- 38 gat 

Randa $264 l metus. Kaina tik
tai ...............................I............... $1.700

2 lubų, pusė muro, pusė medžio na
mas, keturi gyvenimai; ant Poplar 
Ave.‘ arti 31 jat Randa $360 | me
tus. Kaina....................  $2.500

Už $160 Iš kalno, o lyk) Išmokestim, 
nupirksite medin} namą 4 ruimų ant 
37 PI., arti Kedzie Avė. Kaina $7.50

2 lubų medinis namas ant Emeraid 
Avė., arti 36 gat. Randa $228 1 me* 
tus. Kaina...............  $1.600

31tt Place .terp Auburn ava ; 
ir Morgan 8L

lubų, 2 flatų mūrinis na- -
mas ................X- • • -.......... $2200.00

flat-j'- mūrinis na-
.............k................ $4500.00

No. 472 Apsireiškimai atmosferoje 
arba meteorologija. Pagal profesorių 
Vojeikov’ą sutaisė šernas. Aprašo, iš 
ko susitveria ore žaibai -ir griaustiniai, 
nuo ko atsiranda ant dangaus {vai
rios šviesos ir šešėliai, ir daugybė 
kitų įvairiausių ore apsireiškimų. Pla
čiai ir labai suprantamai paaiškinta, 
kaip galima sužlnotl^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. Chlcago. 
UI. 1907,- pusi. 238. .'J,..................  75e
Apdaryta..........................   $1.00

No. 630 Ethnologlja arba mokslas 
apie žešnšs tautas. Pagal Dr. M. Ha- 
berlandą parašė šernas*. Su paveikslė
liais. Yra tai svarbiausia moksliška 
knyga apie visas musų pasaulės žmo
nių veisles. Ji parodo visų viešpatys
čių, vlkų žemės kraštų ir net mažiau
sių šalelių žmones ir jų paveikslus. 
Aprašo jų kiĮmes, parvą, tikėjimą, pa
pročius, užsiėmimą ir abelnai viską. 
Kas nori pilnai pėdinti žmonių isto
riją, tegul perskaito šią knygą. Chi
cago, III. 1903, pusi. 667.
Apdaryta.

130 Revoliucijos žmonės. Para- 
Nlėmojevrski, vertė K. Puida, 
čia aekanti apsakymai: i. ftun- 

Viesulą, 3. Motiejus Raila,

No. 970 Tautiškos Politikos Knygy
nėlis. Telpa čia Rusijos policijos vieš
patavimas, persekiojimas ypatos lais
vės, draugijų ir susirinkimų, laisvės 
žodžio ir sąžinės, ir kame išganymas. 
Chlcago, III. 1907, pusi. 47. .... 10c

No. 1135 Hygiena arba mokslas sple 
užlaikymų svelkatoa. Pagal Bęrnesų. 
D-rų Noli ir kitus sutaisė šernas. Kas 
jų su atyda perskaitys, patalkys ap
sisaugoti 
čielybėje 
vo amžių 
tus savo 
pusi. 132.

* No. 473 Apls žemę ir kitus svietus, 
jų buvj Ir pabaigų. Pagal Heilperną, 
Falbą Ir kitus sutaisė šernas. Aprašo, 
kas yra žemė, iš ko ji susideda, ant 
ko laikosi ir kaip sukasi. Kas yra sau
lė, žvaigždės, mėnulis, planetos, ko
metos Ir kitos retai matomos žvaigž
dės. Su 30 astronomiškų paveikslų. 
Yra tai vienatinė knyga, iš kurios 
žmogus tikrai gali apsišviestfV Chica- 
gd,UL 1896. PU81. 255......................75c
Ta pati apdaryta..............................$1.00

No.480 Biologija arba mokslas apie 
gyvus daiktus. Pagal profesorių Nūs- 
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.

No. 641 Geografija art»a žemės ap
rašymas. Pagal Gelkie, Nalko.vsk| ir 
kitus sutaisė šernas. Su paveikslė
lius. Aiškiai ir suprantamai aprašo 
musų žeųię, jos pavidalą, didumą ir 
platumą; jos kalnus, jų vardus, augš- 
t|, vulkanus, metančius iš savęs ug- 
nj; iš kokių sluoganlų susideda žemė, 
kur ir kiek joje yra anglių, geležies, 
aukso, druskos ir kitų gėrybių; klek 
marių, ežerų, upių, jų vardai, plotis, 
gylis; kokie kuriuose vandenys: sū
rus, prėski, kartus; kokie juose gy
vena gyvūnai ir tt. žemė aprašyta da
limis: išskaitytos visos viešpatystės, 
karalystes, kunigaikštystės, respubli
kos ir tt. Kiek kurioje žemėje yra 
gyventojų; koklę 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, apt geros standžios popieros spau
dyta. Chicago, Iii. 1906, pusi. 469. 
Kaina. . ............................................. $2-«>

Ta pati apdaryta audimo apdaruose, 
parašai ant nugaros ir šono. .... $2.50

No. 1176 •Pamati# iMbokial Refor
mai. Vadovas sveikatai, turtui 
vėl. Popullariškas -raštas apie 

tto Carguo. 
ė J. Laukis, 
ą.ir kai-ku- 
gtnanti vai- 

ėmjs mais- 
. 113. 30ctais.' Chlcago, III.

No. 1209 Anglli
Ils Jiems, kurie no
mokti an$llikhf __  t
niuose reikaluose Sutaisė J. Laukis. 
Antra pataisyta isidk Chicago, Iii. 
1908, pnsl. 90.

istorijų, ypač tuos dal 
žmonės žiuri, bet jų ge 
Chicago,. III. 1903, pusi.

No. 508 Gamtos pajl 
jų naudoti*. Pa 
Šernas. Svarbios 
knyga, su daugybe paveikslų j vairių

No. 655 Istorija abelna. Dalis I. 
Nuo seniausių laikų Chinljos — 2800 
m. pr. Kr. iki galutiniam išdalinimui 
imperijos Aleksandro Makedoniškojo 
146 m. pr. Kr. Surašė Dr. A. Bacevi- 
čia. Su paveikslais, parodančiais tų 
laikų pirauridas, sienas pilių, tvirto 
vlų; typus kunigų ir kareivių. Hiero
glifus Ak kad ų rašto ir tt Chicago, III. 
1904, pusi. 498..............................$1.00
Ta pati tvirtuose apdaruose.

No. 1210 Aritmetlkk Sutaisė 8. 

 

Skačkauskas. Lengva|’/budas Išmokti 
skaitliuoti (rokuoti)J ga padalyta 
| penkis skyrius. S i I — Apie 
skaitlius. Skyrius II — Trupiniai. 
Skyrius III — Dešimtiniai trupiniai. 
Skyrius IV -r Prilyginimai ir propor
cijos. Skyrius V — proporcijų prieva- 
dinės. Chlcago, III. 1897, pusi. 104. 25c

No. 1521 Paslaptys Magijos bei Spi
ritizmo šviesoje mokslą Pagal sve
timus šaltinius lenkiškai sutaisė F. J. 
Lietuviškai vertė J. Laukis. Yra tai 
išaiškinimas monų darymo, šioje kny
goje atrasite visas monų ir burtų pa
slaptis ir jas suprasite, nes aiškiai 
aprašytos ir paveikslkis parodytos Tį
sos slaptybės ir budai jų darymo. Chl
cago, 111. 1903, pusi. 262.............. 50c

No. 1525 Rankvedia gromatų rašy
mui. Knygelė pamokinanti, kaip ra
šyti gromatas | firmas, pažįstamus, 
gimines, prietellus, mylimus ir myli
mas prieš apftivedimą, į ponus, kuni
gus, vyskupus ir kitas augštos luo- 
mos ypatas. Pasveikinimai ant Nau
jų metų, dienoje varduvių, gimimo ir 
kituose atsitikimuose. Chlcago, 
1895, pusi. 116.................................

No. 1300 Rankvsdys angliškos kal
bos. Pagal Ollcndorfą, Harvey, Max- 
well ir kitus surašė J. Laukis. Yra

Brooklyn, N. Y. 
73 Grand 
97 Grand 
■ 77 Gold 

215 Berry 
.144 Grand

Conn.
Warren Street

N. J. 
811 First SL

SVARBI PRIEŽASTIS.
i»«ęs š|met pardavėme daugiau namų 

negu kiti ofisai. Visi žino, kad męs 
namus greitai. parduodame Ir todėl 
telp tie, kurie turi parduoti namų, kaip 
ir tie, kurfe nori pirkti, ateina pas 
mus. Dėlko teip yra?

Yra tam svarbi priežastis. Męs par
duodame tiktai tokius namus, kurie 
musų supratimu yra dienų .ir naktį 
verti reikalaujamos kainos. Męs turi
me dau'g namų pardavimui, Ir žmogus 
norintis namo turi iš ko pasiskirti. 
Męs skoliname pinigus pirkimui na
mų. Vist pirkę nuo mus namus, yra 
užsiganėdinę, o užganėdlnimas kostu- 
merio yra didžiausia rekomendacija, 
Ir ta yra svarbiausia priežastis, dėlko 
pas mus žmonės namus perka.

Iš patirpusių apgarsinimų musų laik
raštyje, kiekvienas gali persitikrinti, 
kad musų parduodami namai yra ge
resni už pinigus už juos mokamus, nes 
duoda didesni pelnų, ir be to negali su- 
bankrutyti.

Męs nereikalaujame, kad žmogus ti
kėtų apgarsinimams. Apgarsinimų 
kiekvienas gali parašyti kaip jam pa
tinka, bet męs meldžiame ateiti | mu
sų ofisų ir persitikrinti, kų męs turi
me parduoti Ir kokioms kainoms. Męs 
maloniai jums kiekvienų namų paro
dysime, ir jus savo akimi* persitikrin
site, kad pas mus yra geriausia vieta 
pirkti namus. * .

Męs turime daugybę namų parduoti, 
kurių negalėtume visų laikraštyje pa
talpinti, bet malonėkite perskaityti že
miau pagarsintus, kad žinotumėt, ko
kios* pušies namus męs parduodame, 
ir jų kainas. Troba kiekvienam yra 
reikalinga gyventi,-todėl nusipirk sau 
namų ir gyvenk jame nemokėdamas 
niekam nė skatiko randos. Nelauk il
gai. Ateik tuojaus. Kas pirmiau nu
sipirks, tas geresni paslskirs.

31st Place, terp Morgan 
ir Musprat ul. .

lubų, 4 flatų mūrinis na- 
mac

SOUTH HALSTED ST. Tarp 34-tos 
Ir 35-tos ul. 2 lub mariais namas. 
Storas. Randa $52. Kaina .<..$6800.00

$3100.00

Auburn av«», trep 33 Ir 34 ui. 
lubų, 1 flato mūrinis namas

natas 2000.06

.84000.00

Aubur Ave^ terp 31 Ir 32 ul.
3 lubų murinta namas, naujas $5.900

Illinois Court, terp 32 Ir 83 ul.
4 ruimų .auriais namas .,...$1200.00

Fisk St., terp 33 ir 34 ul.
2 * lubų, apačia medžio, viršus 

muro. Storas ir vienas

Ant MORGAN St. arti 6$-člos.
Pulkus, 2 lubų mūrinis namas, ak

meninis pryšakis, • ir laiptai. 2 gy
venimai, 6 ir 7 ruimai. Maudynė ir vi
si naujausi {taisymai.' Lotas 25x125 
pėdų. Tiktai 3 metai kaip statytas. 
Atneša randos $600 | metus. Arti Og- 
den Parko, labai gražioj vietoj. Atsi
ėjo pastatyti $6700, lotas 1200, sykiu 
atsiėjo $7900. Turi būti greitai par
duotas. Numažinta kaina tiktai $5700. 
Iš kalno reikia įnešti tiktai $2.500, o 
lyk) ant išmokesties. Vienatinė proga 
nusipirkti puikų namų pigia kaina.

Ant AUBURN Ave^ arti 33-čio PI.
Marinis namas ant stulpi). Lotas

25x140 pėdų. Kaina........ .. $2.000
Ant 33-člo PI-, arti Auburn Avė.

Medinis namas. Lotas 26x146 pėdas. 
Kaina tiktai ..... •••* ................$1.500

Ant MORGAN gat arti 35-toe.

t luboms. 2 gyvenimais, po 5 ruL 
■jus medinis namas .............. $2.000.

Pulkus 2 “lubų mūrinis namas, 4 
gyvenimai; ant Union Avė., arti 36 
gat Randa $444 | metus. Kaina 
tiktai ................-.......................... $3.500

Puikus mūrinis namas, 2 Tūbų, auk
štas ponainis, su gerai {taisyta skal
bykla, 4 šeimynos gyvena, 19, ruimų. 
3 vanos ir kiti naujausi įtaisymai. 
Gera pastogė. Randa neša $612 | 
metus. Tramvajai eina pro pačias du-

Arti 33 gat ..................... $5.100

NUMAŽINTOS KAINOS.
2 lubų mūrinis namas, 14 ruimų. 

Lotas 25x147. Randa $30. Kai
na ................................  $3XXXL
Ta. namas yra ant 38 ul. terp Au
burn AW ir Gage St

Mūrinis namas, akmenų 
Randa $24. Kaina

S lubų medinis narna*
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